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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar  

Denna studie handlar om hur ett antal lärare resonerar kring hälsa och hur de beskriver att de 

bedriver undervisningen utifrån kunskapsområdet hälsa.  

Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats: 

– Vilken syn har lärarna på begreppet hälsa?  

– Hur bedriver de undervisningen i idrott och hälsa med fokus på hälsa? 

 

Metod 
 

Jag har använt mig av den kvalitativa forskningsmetoden med fokus på intervjuer.  

Jag intervjuade fyra stycket verksamma idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa på låg 

och mellanstadiet. Metoden har använts för att få djupa svar på frågeställningarna. Det 

insamlade resultatet analyserades sedan utifrån Begreppet hälsa. 

 

Resultat 
 

Resultatet visar att lärarna har olika uppfattningar om hälsobegreppet. Den gemensamma 

tolkningen av hälsa är att må bra men att det finns olika faktorer som bidrar till hälsa och 

välbefinnande. Resultatet på hur hälsoundervisningen bedrivs visar att samtliga lärare 

har diskussioner och reflektioner i samband med den fysiska aktiviteten, där det även 

förekommer diskussioner om kosten.  

 

Slutsats 
 

Slutsatsen från denna studie är att lärarna tolkar begreppet hälsa på sitt eget sätt och deras 

tolkningar lägger grunden för deras hälsoundervisning. Samtliga lärare arbeta med hälsa 

genom aktiviteterna som utförs i ämnet, där det teoretiska och praktiska går hand i hand.  
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1. Inledning 

Jag studerar till lärare inom ämnet idrott och hälsa på Stockholms universitet och Gymnastik- 

och idrottshögskolan. Under utbildningen får vi lärarstudenter möjlighet att vara på så kallad 

”verksamhetsförlagd utbildning”, en praktikplats där vi får undervisa skolans elever. Under 

mina VFU perioder har jag upplevt att det är mer fokus på själva idrotten än hälsa i ämnet 

idrott och hälsa. Detta upplevde jag även under min egen skolgång, då det var läroplanen för 

det obligatoriska skolväsandet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 som var aktuellt. I 

Lpo94 hette ämnet idrott och hälsa. 

När läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lgr11) infördes var det 

fortfarande stort fokus på hälsorelaterat undervisning. Som det står i nuvarande läroplanen ska 

eleverna ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 

och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet” (Lgr11, 2011, s. 51). Ämnet idrott och 

hälsa betyder inte bara att eleverna ska vara fysiskt aktiva, utan undervisningen ska även syfta 

till att bl.a. utveckla kunskaper som skapar bästa möjliga förutsättningar för ett hälsosamt liv 

(Lgr11, 2011, s. 51). 

Skolan har ett viktigt uppdrag, där ämnet idrott och hälsa ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper, vanor och färdigheter som ett verktyg och grund för att påverka sin hälsa hela livet 

(Skolinspektionen, 2012, s. 8). 

Efter att skolinspektionen hade gjort två kvalitetsgranskningar av ämnet idrott och hälsa, 

visade resultatet att det läggs störst fokus på fysisk aktivitet och betydligt mindre på hälsa och 

livsstil. Det hade även visat sig att det är ovanligt med hälsoundervisning. (2010, s. 3) 

Skolinspektionen sammanfattade det som att det är för mycket fokus på idrott och lite på hälsa 

(Skolinspektionen, 2010, s. 4). 

Mot denna bakgrund, borde inte hälsobegreppet ha en större roll i undervisningen, för att det 

har stått så i kursplanen och som fortfarande står? Utifrån skolinspektionens utvärdering har 

är det för lite hälsa och för mycket idrott i ämnet idrott och hälsa, vilket har skapat ett intresse 

hos mig att vilja undersöka hur hälsoundervisningen ser ut med en läroplan som har stort 

fokus på hälsa. Studiens intresse är riktat mot hur ett antal lärare resonerar kring idrott och 

hälsa med fokus på hälsa, och hur de bedriver undervisningen.   
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2. Bakgrund 

I denna del av uppsatsen kommer jag att belysa delar av ämnet idrott och hälsas utveckling 

under de senaste 150 åren. Det kommer även förekomma definitioner av hälsa och 

hälsobegreppet kopplat till kursplanen samt skolinspektionens kvalitetsgranskningar av ämnet 

idrott och hälsa, detta för att skapa en djupare förståelse för mitt forskningsämne.  

 

2.1 Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa 

Världshälsoorganisationen kom under mitten av 1900-talet att anta en bredare syn på hälsa. 

Från att se hälsa ur ett medicinskt perspektiv med fokus på sjukdom, fokuserar man på det 

friska och hur hälsa konstrueras, dvs. man ser hälsa i ett helhetsperspektiv.  

Den nya definitionen på hälsa som kom år1948, definieras enligt nedan: 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the 

absence of disease or infirmity” (WHO,1948). 

Sedan 1986 har definitionen utvecklats och omformulerats. Idag ses hälsan fortfarande som en 

resurs men som har utvecklats till att vara en mänsklig rättighet där alla ska ha rätt till de 

basala resurserna för hälsa. Individen ska ges möjlighet till att bemästra och kontrollera sin 

situation, och ha makten över sitt eget liv. Hälsa ses även som en kontinuerlig process som 

människan ständigt måste arbeta med (Medin & Alexanderson, 2000, s. 66f).  

 

2.2 Ämnets utveckling  

Från 1850-talet till mitten 1900-talet dominerade Ling gymnastiken. Grundaren till 

linggymnastiken var Per Henrik Ling. Linggymnastiken syftade till att förmedla ett 

harmoniskt och liksidigt kroppsideal där övningarna skulle utföras i grupp och på kommando 

(Quennerstedt, 2006. s, 108).  

Claes Annerstedt (1991) skriver att idrottsämnet har genomgått flera olika faser och har 

ändrats mycket sedan 1800- talet. Etableringsfasen tog sig i uttryck under 1813- 1860- talet, 

då den dominerades av ett medicinskt/ sjukgymnastiskt innehåll. Under 1860- 1890 var det 

militära fasen som tog sig i uttryck, vilket innebar så kallad soldatträning då man hade 
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gymnastik i stora grupper. Under 1890- 1912 var ämnet i stabiliseringsfasen. Under denna 

period minskade det militära inslaget (mindre inriktat på strid och försvar) och ämnet fick en 

tydlig inriktning mot lek. Under 1912- 1950 inleds enligt Annerstedt (1991) brytningsfasen 

som innebar att undervisningen gav mer plats åt lek, spel och idrott.  

 

Sedan 1950 har ämnet gått igenom den fysiologiska fasen, osäkerhetsfasen och hälsofasen. 

Den fysiologiska fasen tog sig i uttryck mellan 1959-1970, och handlade om att få eleverna att 

svettas och vara fysisk aktiva. Undervisningen fokuserade mycket på konditionsträning, då 

konditionsstärkande aktiviteter uppmuntrades (Annerstedt, 2000. s, 10f). 

Under denna fas var 1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62) aktuell där 

idrottsundervisiningen skulle upplysa eleverna om hur kroppen skulle skötas i förhållande till 

fysisk aktivitet. Här innefattade det lämplig klädsel vid träning, hygien och kost (Sandahl, 

2005. s, 77).  

Några år efter presenterades 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr69) och fortfarande var 

ämnets huvuduppgift att ”förbereda eleverna för det kommande arbetslivet genom att 

uppmuntra dem till en aktiv och hälsosam livsstil” (Sandahl, 2005. s, 75). 

När dessa två läroplaner Lgr 62 och Lgr 69 var i bruk hette ämnet Gymnastik. (Sandahl, 2005. 

s, 75f) 

Annerstedt skriver att från 1970- talet fram till 1994 (osäkerhetsfasen) skulle 

undervisningsinnehållet bestå av alltifrån idrottsliga färdigheter till ekologiska samband där 

undervisnigen liknade en verksamhet som idrottsföreningen skötte. En målsättning med denna 

fas var att undervisningen skulle bidra till elevens fysiska, psykiska samt sociala hälsa. 

(Annerstedt, 2000. s, 10f) Sandahl (2005) skriver att det mest dominerade momentet under 

lektionen var idrottsgrenar men framförallt bollspel. Under denna period trädde 1980 års 

läroplan för grundskola (Lgr 80) i kraft. Ämnet fick ett helt nytt namn, Idrott (Sandahl, 2005. 

s, 84). 

Den fysiska aktiviteten i ämnet skulle syfta till att förbättra olika aspekter av det dagliga livet 

såsom de sociala, fysiska och psykiska. Undervisningen syftade till att skapa förståelse och 

varaktigt intresse för regelbunden kroppsrörelse som en väg till hälsa och välbefinnande. 

Sandahl (2005) skriver att den tydligaste förändringen mellan tidigare läroplaner och Lgr 80 

var huvudmomentet, Hälsa, hygien och ergonomi. Rörelse var inte det enda som stod i 

centrum längre i idrottsämnet. Att veta vikten och betydelsen av ett rörligt och aktivt liv, och 

hur man bevarar hälsan blev allt viktigare (Sandahl, 2005. s, 89f). 
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Hälsofasen är den fas som vi är inne i nu och har varit det sedan 1994 enligt både läroplan för 

grundskolan 1994 (Lpo 94) och läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11) (Annerstedt, 2000, s, 10). I styrdokumentet har det alltid varit stort fokus på 

hälsobegreppet och som det står i nuvarande kursplan ska begreppet ses från både ett 

samhällsperspektiv och ett individperspektiv (Lgr11, 2011. s, 51).  

När Lpo 94 infördes ändrade ämnet namn till Idrott och hälsa (Sandahl, 2005. s, 90). 

Eleverna skulle erhålla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur man kan förbättra sitt 

fysiska och psykiska välbefinnande genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet samt 

friluftsliv (Lpo 94, 1994. s, 30). I Lpo 94 utformades tre kunskapsområden, ett område 

inriktade sig på rörelse, det andra riktade sig på friluftsliv och naturfrågor, och det tredje hade 

fokus på olika former av hälsa. I det tredje kunskapsområdet, handlade det exempelvis om att 

förebygga skador och sjukdomar. Alltså krävdes det att göra eleverna medvetna om kroppen 

och hur man tar hand om den på bästa sätt. Detta skulle bidra till kunskap om kroppen och 

dess funktion, och därmed skulle eleverna kunna bedöma vad som är hälsosamt för en själv 

och hur det skulle kunna förbättras (Sandahl, 2005. s, 92f). 

Hälsobegreppet har fått en stor plats i Lpo94. Thedin Jakobsson menar att det beror på en vilja 

att uppfostra eleverna till att ta hand om sin egen hälsa och livsstil (Thedin Jakobsson, 2005, 

s, 14).  

I Lgr11 står det att skolan har ansvaret för att varje individ ska få kunskaper om och förståelse 

för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället (Lgr11, 2011. s, 14).  

 

Ämnet idrott och hälsa ska bland annat syfta till att eleverna ska:  

Ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och 

hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar 

för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller 

sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande (Lgr11, 2011. s, 51). 

Läroplanen menar att eleverna ska undervisas i och om hälsa för att erhålla kunskaper om hur 

individen på bästa möjliga sätt ska kunna påverka sin hälsa. Undervisningen ska omfatta såväl 

den fysiska som psykiska hälsan. Eftersom detta står i läroplanen så måste lärarna följa och ge 

ett stort utrymme för hälsoundervisningen.    

 

Quennerstedt (2006) skriver i sin avhandling att ämnet ska ge förutsättningar för att eleven 

ska ta ansvar för sin hälsa, och att eleven ska kunna värdera olika aktiviteter ur ett 
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hälsoperspektiv. Han skriver också att man ska diskutera hälsofrågor kopplade till ämnet, 

prata om sambanden mellan miljö och hälsa samt planera, genomföra och utvärdera 

hälsofrämjande åtgärder (Quennerstedt, 2006. s, 112).  

 

Efter att läroplanen införts infördes även betyg i årskurs 6. Eleverna ska få undervisning med 

fokus på hälsa för att läraren sedan ska kunna betygssätta dem. Läraren kan inte betygsätta 

något som inte har undervists i och om. 

I kunskapskravet för betyget E i hälsa och livsstil står att eleven ska samtala om upplevelser 

av fysiska aktiviteter och resonera kring hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska 

förmågan. Detta är vad eleven i årskurs 6 skall betygsättas i när det gäller hälsa och livsstil 

(Lgr 11, 2011. s, 54). För att eleverna ska få möjlighet att uppnå kunskapskraven i ämnet 

måste undervisningen behandla frågor om t.ex. hälsobegrepp, där dem samtalar om egna 

upplevelser av fysiska aktiviteter och levnadsvanor etc. Läraren måste ha en planering för 

undervisningen som även är kopplad till syftet och kunskapsområdet (Skolinspektionen, 2012, 

s. 12). 

 

Sammanfattningsvis har ämnet gått igenom olika förändringar. När läroplanen Lgr 62 och Lgr 

69 användes hette ämnet Gymnastik, då skulle eleverna förberedas ”för det kommande 

arbetslivet genom att uppmuntras till en aktiv och hälsosam livsstil”. När en ny läroplan 

infördes, Lgr 80 bytte ämnet namn från gymnastik till Idrott. Under denna period skulle 

undervisningen syfta till att skapa förståelse och ett varaktigt intresse för regelbunden 

kroppsrörelse som en resurs till hälsa och välbefinnande. Flera år senare kom läroplanen Lpo 

94 där fokus låg på hur man kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande genom goda 

matvanor, regelbunden fysisk aktivitet samt friluftsliv. Vid införande av Lpo 94 bytte ämnet 

namn till Idrott och hälsa. När Lgr 11 infördes fortsatte ämnet att heta Idrott och hälsa. I 

övergripande mål står det att skolan har ansvar för att varje individ ska ha fått kunskaper om 

och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan. Genom åren har fokus på hälsa 

ökat och fått större utrymme i läroplanen.  

 

2.3 Kommentarmaterialet   

I kommentarmaterialet till idrott och hälsa, under hälsa och livsstil kan man läsa att eleven 

ska ges möjlighet att analysera och reflektera sin egen rörelseaktivitet. På så sätt kan de dra 
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egna slutsatser av sina egna erfarenheter. Detta lägger grunden för medvetenhet om det egna 

beteendet samt om sin livsstil. Ord och begrepp som är gemensam för alla årskurserna, ska 

ses som verktyg för att kunna begripa, reflektera och samtala över ämnet. 

Elever i de lägre åldrarna behöver lära sig ord och begrepp för att kunna samtala om 

upplevelser av lek, hälsa och utevistelser. I de högre åldrarna ska eleverna ges möjligheter till 

nya erfarenheter och upplevelser, vilket gör att de behöver utöka sin repertoar av begrepp och 

ämnesord, på så sätt kunna samtala om aktiviteter, levnadsvanor, självbild samt 

kroppsuppfattning (Skolverket, 2011. s, 13). 

Det viktigaste enligt kommentarmaterialet är att de får uppleva olika träningsformer, alltså 

behandla kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer. Att eleverna introduceras 

och prövar på olika träningsformer gör att de får erfarenhet av vad träning innebär. Deras 

erfarenheter ska sedan uttryckas i samtal, som utgår från deras egna upplevelser (Skolverket, 

2011. s, 14). 

 

2.4 Kvalitetsgranskningar av ämnet idrott och hälsa 

Under åren 2010 och 2012 har skolinspektionen gjort kvalitetsgranskningar av ämnet idrott 

och hälsa på högstadiet respektive mellanstadiet. Båda granskningarna kom fram till att 

undervisningen riktas främst mot fysisk aktivitet, med störst fokus på bollspel. De visar även 

att undervisningen har en svag koppling till kursplanen för idrott och hälsa. 

Till störst del bestod undervisningen av bollekar och bollspel. Skolinspektionen menar att 

bollspel endast gynnar de elever som sysslar med det på fritiden, och det missgynnar de andra 

eleverna. Detta kan leda till att elever väljer att vara frånvarande från undervisningen, vilket 

gör att de då går miste om viktiga kunskaper (Skolinspektionen, 2010, s. 5). 

Trots att hälsoperspektivet är tydligt framskrivet i kursplanen får det väldigt lite utrymme i 

undervisningen. Några förklaringar till detta kan vara traditioner från tidigare läroplaner, eller 

elevernas förväntningar om vad man gör på lektionerna. Flera lärare upplevde att kursplanen 

var svår och otydlig (Skolinspektionen, 2010, s. 8).   

Den inspektion (2012) som gjordes på mellanstadiet, kom fram till liknande resultat som i 

granskningen från 2010. Att det som dominerar i undervisningen är olika spel, lekar och 
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idrotter med fokus på bollekar och bollspel. Resultatet visar att hälsa och livsstil förekom 

väldigt lite i undervisningen. Det finns fler likheter mellan denna granskning och den som 

gjordes i 2010, trots att en ny läroplan (Lgr11) då var i bruk.  

Granskningen visar även att bedömningen av eleverna inte alltid sker utifrån de 

kunskapskriterier som står i kursplanen (Skolinspektionen, 2010, s. 11f). 

 

3 Forskningsöversikt 

I denna del av uppsatsen kommer jag lyfta fram vetenskapliga studier som är relevanta för 

min studie. Jag kommer att belysa tidigare studier om lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa. 

 

3.1 Lärarnas syn på hälsa och hur de undervisar i hälsa 

Thedin Jakobssons studie handlar om lärares tankar kring begreppet hälsa. Totalt tio 

idrottslärare intervjuades. Hon skriver att det var svårt för lärarna att beskriva hur begreppet 

hälsa kommer i uttryck i undervisningen.  

Hälsa är något teoretiskt som förknippas med klassrumsundervisning, då man svarar på frågor 

och diskuterar kring begreppet hälsa.  

Hälsa har man i andra ämnen, exempelvis i hemkunskap då man undervisar i hälsa. Att man 

integrerar ämnet med idrott och hälsa, förekommer inte så ofta.  

Hälsa kan vara de aktiviteter som görs i idrottsundervisningen. Att man genom fysisk aktivitet 

främjar hälsan på både kort och lång sikt. Detta är något som lärarna gav uttryck för (Thedin 

Jakobsson, 2005. s, 59). 

Lärarnas svar på hur hälsa kom till uttryck i undervisningen var otydligt. Lärarna ansåg att 

hälsa förknippades med teoretisk kunskap medan idrott ansågs förknippad med praktisk 

kunskap. Med teoretisk kunskap menas att man ska undervisa i traditionella klassrumssalar, 

där lärarna har genomgångar och eleverna förväntas göra skriftliga eller muntliga 

framställningar. Då eleverna lär sig genom att skriva, lyssna och diskutera om själva ämnet.  

Några lärare i studien ansåg att idrott och fysisk aktivitet är eller leder till hälsa. Att lärarna 

försöker förmedla kunskap genom att informera om hur man bör bete sig för att uppnå en god 

hälsa. 
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Andra lärare såg hälsa som något som inte ingår i idrott och fysisk aktivitet, snarare att det 

handlar mer om undervisning i kostvanor och avslappning. De flesta lärarna ger ett osäkert 

intryck om vad hälsa är och hur området kan integreras i undervisningen. Detta kan man tolka 

som att lärarna inte har tänkt speciellt mycket på ämnet och själva hälsoundervisningen. 

Lärarna verkar inte veta hur det ska gestaltas i undervisningen vilket inte är så lätt att veta 

eftersom kursplanen inte är så tydlig (Thedin Jakobsson, 2005. s, 45f). 

Sammanfattningsvis arbetar lärarna med hälsa under idrottslektionerna då de pratar om och 

lyfter upp frågor kring hälsa. Detta kan se ut på följande sätt: ”Varför man idrottar, vilka 

konsekvenser det får om man inte idrottar”. Att man efter fysiska aktiviteten går igenom det 

viktiga och försöker få respons av eleverna. Lärarna menade att de pratar om hälsa under 

lektionen efter att de har utför aktiviteter, och på så sätt får de med hälsofrågor (Thedin 

Jakobsson, 2005. s, 45f). 

Mikael Quennerstedt menar att idrott och hälsa är ett av de få ämnen som ansvarar för 

hälsoundervisningen. Trots detta har inte hälsa en särskilt stor roll i undervisningen. Som 

nämnts tidigare har det biomedicinska synsättet dominerat i skolans arbete med hälsa, där 

frågor om livsstil, motion och hygien har diskuterats, om hur man kan förhindra och 

förebygga skador och sjukdomar. I Quennersteds analys av de lokala styrdokumenten visade 

det sig att den dominerande diskursen i ämnet idrott och hälsa är aktivitetsdiskursen. Denna 

diskurs ser på kroppen utifrån ett biomedicinskt perspektiv. Undervisningen syftar till att 

främja det aktiva deltagandet i en mängd olika aktiviteter. Med dessa aktiviteter förväntas 

ämnet leda till ett konstant rörelseintresse i ett livslångt perspektiv. En vanlig förekommande 

tankesätt är att vi människor har ett naturligt behov av att röra på oss och vara fysisk aktiva. 

Detta behov kan lockas fram genom en mängd olika aktiviteter. Om skolan erbjuder olika 

aktiviteter leder det till att eleven fortsätter vara fysisk aktiv i ett livslångt perspektiv 

(Quennerstedt, 2006. s, 118f). 

 

3.2 Elevperspektiv   

Quennerstedt har studerat lärares syn på mål och syfte med undervisningen. Det lärarna 

menade var att eleverna ska ha roligt genom fysisk aktivitet, rörelseglädje, fysisk träning, ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet samt ett positivt förhållande till den egna kroppen 

(Quennerstedt, 2006. s, 30).  
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Eriksson (2003) menar att rörelseglädje och ett positivt förhållande till den egna kroppen är de 

mest dominerande utgångspunkten för valet av undervisningsinnehållet. Dels är det viktigt att 

det ska vara roligt i de fysiska aktiviteter eleverna utför. Även eleverna anser att det viktigaste 

målet med ämnet är att ”ha roligt genom rörelse” (Eriksson, 2003). 

Enligt Erikssons (2003) lärarintervjuer är ämnet mer hälsoinriktat än vad det var tidigare. 

Vikten av regelbunden motion och träningslära är centralt i ämnets hälsoperspektiv. Att 

eleverna har roligt genom fysisk aktivitet och lär sig sammarbeta är vad ämnet ska ge 

eleverna. Detta är viktigare än att till exempel få positiv syn på kroppen, menar författaren.  

I de studerade dokumenten uppger eleverna att de lärt sig hur olika idrotter går till, hur 

samarbete går till samt mycket annat som kan vara till nytta. En stor majoritet av eleverna 

uppger att de i ämnet idrott och hälsa har lärt sig hur man kan förbättra konditionen samt att 

man mår bra av att röra på sig. Ämnet har även bidragit till deras styrka, rörlighet och 

kondition samt till lusten att vara fysisk aktiv (Eriksson, 2003).  

Meckbach (2004) skriver i sin artikel Ett ämne i förändring! om lärarnas reflektioner över 

ämnet idrott och hälsa. De intervjuade lärarna i studien anser att eleverna ska erhålla 

kunskaper som gör att de inser vikten av en hälsosam livsstil. Lärarna menar att eleverna ska 

uppleva ämnet som lustfyllt samt att det ska bibringa eleverna en hälsosam livsstil. Meckbach 

(2004) skriver att lärarnas gemensamma uppfattningar är att eleverna ska förstå att det är 

viktigt att röra på sig och vara fysisk aktiva. Ämnet idrott och hälsa ska förmedla kunskaper 

som gör att de förstår vikten av en hälsosam livsstil (Meckbach, 2004. s, 29). Studien visar 

även att få lärare talar om läran om kroppen, om hälsa samt att undervisa i teoretiska moment. 

Det är även få lärare som avsätter tid för elever till reflektion över vad de lärt sig i ämnet 

(Meckbach, 2004. s, 29).  

 

Webb m fl (2008) beskriver i sin artikel som är baserad på en undersökning från Australien 

och Sverige, hur det salutogena synsättet på hälsa kommer till uttryck i undervisningen. 

Lektionsinnehållet fokuserar på fysiska aktiviteter, träning och utvecklandet av kunskap som 

är baserad på fysiologi och anatomi. Undervisningen handlar om att eleverna ska anstränga 

sig och bli trötta. Fokus ligger på att eleverna ska vara fysisk aktiva och skapa vanor för 

fortsatt träning (Webb m fl, 2008).   
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3.3 Internationell forskning 

Edginton (2011) skriver i sin artikel om att internationell forskning visar att 

idrottsundervisningen har gått från att ha fokus på prestations- och resultatinriktad 

undervisning till en mer hälsorelaterad undervisning, där syftet är ett livslångt lärande. 

Edginton menar även att undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa har minskat trots den 

positiva påverkan som idrottsundervisningen har på exempelvis inlärning av andra ämnen. Vi 

lever nu i ett samhälle där övervikt och fetma har ökat betydligt och blivit en stor hälsofråga 

världen över (Edginton m.fl., 2011, s. 45f). För att man ska kunna ta itu med detta problem är 

det viktigt att man har ett holistiskt tänkande (Edginton m.fl., 2011, s. 45f). 

 

En Polsk studie visar att idrottslärarnas ansvar ökat betydligt när de dessutom ska undervisa i 

hälsa i ämnet idrott och hälsa. Wolny (2012) skrivet att lärarna ska skapa goda tankar och 

inställningar till hälsobegreppet i undervisningen av eleverna. Detta ställer högre krav på 

lärarna, att de spenderar mer tid på att planera inför undervisningen. För att en 

hälsoundervisning ska bli så effektiv som möjligt krävs att lärarna har goda pedagogiska 

kunskaper och dessutom är goda förebilder för eleverna. Den viktigaste målsättningen för 

lärarna är att se till att eleverna utvecklar ett ansvar för den egna livsstilen och hälsan. För att 

detta ska kunna utvecklas krävs att undervisningen uppfattas som meningsfull och att den 

skapar ett intresse hos eleverna (Wolny, 2010. s, 81f). 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån olika perspektiv på hälsa undersöka hur ett antal lärare 

resonerar kring hälsa och hur de beskriver att de bedriver undervisningen utifrån 

kunskapsområdet hälsa.  

Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats: 

Vilken syn har lärarna på begreppet hälsa?  

Hur bedriver de undervisningen i idrott och hälsa med fokus på hälsa? 
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5. Teoretiskt perspektiv 

I denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra för den teoretiska utgångspunkt som jag har 

valt att använda mig utav för att kunna analysera resultaten. Jag kommer att använda 

begreppet hälsa som mitt analysverktyg. 

5.1 Begreppet hälsa  

Medin och Alexanderson (2000) har i boken Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - en 

litteraturstudie gjort en analys av begreppet hälsa utifrån hur det framställs i vetenskapliga 

artiklar, rapporter och böcker. Vid litteraturgenomgången använde författarna sig av olika 

databaser såsom Libris, PsycINFO etc.  

Författarna skriver att definitionen av hälsa inte förekommer lika ofta som beskrivning av hur 

hälsa kan uppnås. I boken har begreppet kategoriserats utifrån olika perspektiv. De olika 

hälsobegreppen har delats in i två olika inriktningar, nämligen humanistisk och biomedicinskt. 

Dessa kommer att redovisas nedan. 

Inom den humanistiska inriktningen hör den holistiska ansatsen, ekologiska ansatsen, 

teleologiska ansatsen och slutligen den salutogena ansatsen. Dessa fokuserar på hur man kan 

uppnå hälsa. Jag har valt att använda mig av den salutogena ansatsen med KASAM 

begreppen. Det salutogena synsättet fokuserar på hur man kan uppnå hälsa vilket kan kopplas 

till min studie, då lärarna beskriver hur de ser och arbetar med hälsa i undervisningen, och hur 

eleverna tar till sig kunskaper om hälsa (Medin & Alexanderson, 2000. s, 39f).  

Inom den biomedicinska inriktningen hör atomistisk- biologisk/mekanistisk ansats, 

biostatistisk ansats och patogen ansats. Dessa ser hälsa och sjukdom som varandras motsatser, 

där sjukdom står i fokus i stället för hälsa. Jag har även valt att använda den patogena 

ansatsen som komplement för den salutogena ansatsen, fokus här ligger på att se hälsa som 

frånvaro av sjukdom. Att man arbetar mot att förebygga skador och ohälsa. Detta kan kopplas 

till hur undervisningen i hälsa ser ut och vad läraren väljer att fokusera på (Medin & 

Alexanderson, 2000. s, 42). 

5.1.1 Ett Salutogent synsätt 

Det salutogena synsättet som är en humanistisk teorityp ser hälsan som en helhet, och att hela 

hälsan påverkas vid olika hälsofrämjande aktiviteter. Synsätten utgår från faktorer som 
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bevarar och utvecklar hälsa, där hälsa ses som närvaro av något positivt (Quennerstedt, 2006. 

s, 50), (Medin & Alexanderson, 2000. s, 90).  

I ett salutoget synsätt handlar det inte om ifall man har hälsa eller inte, utan snarare om vad 

som utvecklar hälsa eller om vad som förhindrar hälsoutvecklingen. Hälsoutvecklingen är 

riktad mot alla människor, vilket innebär att alla människor kan utveckla sin hälsa. Hälsa ses 

inte bara individuellt, utan hellre som ett sociokulturellt begrepp, där den alltid utvecklas i 

relation mellan individ och omgivning (Quennerstedt, 2007. s, 44).  

Båda teorierna (salutogena och patogena) ser kroppen som central men inte att den biologiska 

kroppen ska fungera maximalt. I det salutogena synsättet betraktar man hela människan och 

vad som utvecklar hälsa och välmående (Quennerstedt, 2007. s, 50). 

 

Enligt Antonovsky (1991) kan det salutogena synsättet sammanfattas på följande sätt. Man 

fokuserar på det som skapar och utvecklar hälsa, men man kan vara sjuk och ändå ha hälsa. 

Hälsa skapas av fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel, och ses som en dynamisk 

process (Antonovsky, 1991). 

 

5.1.2 KASAM  

Aaron Antonovsky utarbetade på 1970-talet sina teorier om att individens känsla av 

sammanhang (KASAM) har grundläggande betydelse för hälsan. Känsla av sammanhang är 

en betydelsefull del av helheten för en tillfredställande vardag både ur lärar- och 

elevperspektiv. För att kunna uppnå en god känsla av sammanhang krävs det att både läraren 

och eleven ska kunna uppfylla tre komponenter: Begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991, s, 12). Thedin Jakobsson (2007) betonar vikten av att om undervisningen 

är begriplig, hanterbar och meningsfull så kan detta bidra till att eleverna vill delta i 

undervisningen. I KASAM behöver vi förstå olika situationer som ska vara begripliga för oss, 

vi ska ha tilltro till att vi kan hantera dem, vi ska känna engagemang och ha intresse så att det 

blir meningsfullt att försöka hantera dem (Thedin Jakobsson, 2007. s, 188f). 

Dessa begrepp kan sammanfattas och definieras enligt följande: 
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Begriplighet - handlar om människan upplever inre och yttre stimuli som information som är 

strukturerad och tydlig. Man strävar efter att den ska vara begriplig. För att eleverna lättare 

ska förstå undervisningen ska man som lärare tänka på att vara tydlig med att förklara vad 

som ska hända, hur man ska göra och att man motiverar varför man gör det. 

Hanterbarhet – handlar om i vilken omfattning man anser sig uppleva att det står resurser till 

ens förfogande, vilken hjälp man tar för att möta inre och yttre stimuli. Att eleverna har 

möjlighet att genomföra uppgiften och möta de krav och utmaningar som de står inför. 

Meningsfullhet – är en motivationskomponent som innebär att man är delaktig och 

medverkande i de processer som skapar såväl ens framtid som dagliga erfarenheter, att man är 

motiverad för en fortsättning genom att se en mening med det man gör. Här är det viktigt att 

läraren skapar lustfyllda och utmanande moment. ”Att skapa ett intresse för fysisk aktivitet är 

något som kan leda till meningsfullhet” (Thedin Jakobsson, 2007. s, 188f). 

För lärare handlar det om att kunna uppfylla dessa tre komponenter (Antonovsky, 1991. s, 

15). 

Antonovsky utgår från ett salutogent perspektiv, som kräver frågor för att reda på vad som 

orsakar hälsa mer än vad som orsakar sjukdom, med andra ord faktorer som leder till hälsa 

och som uppkommer då man har en känsla av sammanhang, KASAM (Quennerstedt, 2007. s, 

44). Antonovskys salutogena frågor om hälsa anser Quennerstedt vara ett av största bidragen 

till forskningen om hälsa. (Vad skapar hälsa? Vad bidrar till hälsoutvecklingen? Vad förklarar 

utveckling mot hälsa?)  

 

5.1.3 Biomedicinsk/Patogent synsätt 

Det patogena synsättet innebär att man ser på hälsa som frånvaro av sjukdom, där 

utgångspunkten är det sjuka och inte det friska. Det är alltså inte hälsa som fokuseras utan 

sjukdom. Man ställer i första hand frågor om vad som orsakar, hur man ska bota och hur man 

ska förebygga sjukdom.  Det blir självklart eftersom det är sjukdomar som avviker från det 

normala (Quennerstedt, 2007. s, 44). Patogent synsätt benämns ofta synonymt med den 

biomedicinska inriktningens syn på hälsa (Quennerstedt, 2006. s, 47f). 
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Kroppen är i första hand en biologisk företeelse som föregår det sociala där kroppens identitet 

och handligar är förutbestämda av den biologiska kroppen. Synen på människan som en 

kroppslig varelse är dominerande inom biomedicinen, och får till följd att det är den inre 

kroppens maximala funktion som är målet. Åldrande, sjukdom och död ses som ett hinder. 

Människokroppen ses som en maskin, vilket innebär att ur ett hälsoperspektiv kan kroppen 

förbättras, lagas eller att delar kan bytas ut. När man är sjuk eller skadad fungerar inte 

maskinen, och när man har hälsa fungerar maskinen (Medin & Alexanderson, 2000. s, 44, 

Quennerstedt, 2006. s, 48). 

Ett biomedicinskt synsätt dominerar i många olika sammanhang, speciellt inom 

medicinvetenskapen och även inom sjukvården. Quennerstedt (2006) menar att det synsätt 

som har haft en dominerande ställning i skolans hälsoarbete är det biomedicinska, och hur 

man ska förhindra och förebygga sjukdomar (Quennerstedt, 2006. s, 48). 

Enligt Antonovsky (1991) kan det patogena synsättet sammanfattas på följande sätt. Det är 

det sjuka eller avvikande som fokuseras och hälsa ses som ett tillstånd i frånvaro av skada 

eller sjukdom. Hälsa ses som ett mål som uppnås genom att undvika sjukdom och skada 

(Antonovsky, 1991). 

 

6. Metod 

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera och motivera den valda forsknings 

metoden. Jag kommer att även beskriva hur urvalet, genomförandet och databearbetningen 

har gått till, samt de etiska ställningstaganden jag har gjort.  

6.1 Val av metod 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod.  

Den kvalitativa metoden med fokus på intervju passar min studie som bäst, då jag vill ta reda 

på idrottslärarnas tankar, beskrivningar, åsikter och erfarenheter i ämnet idrott och hälsa. Med 

denna metod är min förhoppning att få redskap för att få djupare och ökad förståelse för 

fenomenet. (Holme och Solvang, 1997. s, 334)  

Holme och Solvang (1997) menar att om en forskare är intresserad av att skapa en djupare 

förståelse för ett fenomen ska denne använda sig av den kvalitativa metoden (Holme och 



15 
 

Solvang, 1997. s, 13f). Denna metod är ett sätt att förstå ämnen ur den intervjuades egna 

perspektiv. Det vill säga vad för erfarenheter den har och hur den uttrycker sig. Här har 

intervjuaren ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån intervjupersonernas egna 

perspektiv, och hur de tolkar världen (Kvale & Brinkmann, 2012. s, 42). Även Repstad (1987) 

nämner i sin bok att man fångar ”the actor’s point of view”, det vill säga informanternas 

tankesätt och verklighetsuppfattningar. Då man som forskare försöker närma sig svaret på 

frågan vad de själva anser att de tycker och gör (Repstad, 1987. s, 10). 

 

6.2 Urval   

I studien intervjuades 4 verksamma idrottslärare, två av de intervjuade lärarna var från min 

verksamhetsförlagda utbildnings skola. Eftersom jag känner till de två lärarna från min VFU 

period hoppades jag på att de skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervju.  De övriga två 

idrottslärarna är bekanta till mig och då passade jag på att fråga dem om de ville ställa upp. 

Studien utgår alltså från ett bekvämlighetsurval.  

De 4 intervjuade idrottslärarna arbetar med elever från åk 1 upp till åk 6. Två av 

intervjupersonerna var män och två var kvinnor. De har olika erfarenheter av ämnet eftersom 

de har jobbat olika länge. Lärare 1som är från min VFU- skola har jobbat ca 16 år som lärare 

och undervisar i åk 4-6. Lärare 2 som också är från min VFU- skola har jobbat i över 20 år 

och undervisar i åk 1-3. Lärare 3 har jobbat i ca 1 år och undervisar i åk 1-6. Lärare 4 har 

också jobbat i ca 1 år och undervisar i åk 1-6. Alla intervjuade lärarna är utbildade 

idrottslärare. Intervjupersonerna kommer från olika skolor i Stockholm.  

 

6.3 Genomföranden 

Jag kontaktade idrottslärarna via mail där jag berättade syftet med mitt examensarbete och 

frågade om de ville ställa upp för en intervju. Därefter fick jag först svar av idrottslärarna från 

min VFU- skola och sedan från de övriga två lärarna. De skrev att de var villiga att ställa upp. 

Efter det kom vi överens om en dag och tid som passade oss.  

Innan intervjuerna startade började jag med att presentera mig själv och sedan informera om 

de etiska principerna. Därefter frågade jag om jag kunde använda mig av ljudinspelning 
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eftersom den skulle underlätta för mig vid databearbetningen. Efter deras godkännande 

startades intervjun. Till intervjutillfällena hade jag med mig mitt ljudinspelningsmaterial.  

När man ska intervjua är det viktigt att välja en plats där man kan vara ostörd. Repstad (1987) 

menar att det ska vara en neutral plats där intervjupersonen kan känna sig hemma (Repstad, 

1987. s, 49). Under intervjun ska man inte tänka på nästa formulering vilket kan göra att man 

inte lyssnar ordentligt på vad informanten säger, detta är ett vanligt misstag enligt Repstad 

(Repstad, 1987. s, 50).   

Jag hade formulerat 4 bakgrundsfrågor och 8 frågeställningar med utgångspunkt i studiens 

syfte. När man har temafrågor som jag hade, kan det vara lämpligt att ställa följdfrågor för att 

erhålla så mycket förståelse som möjligt. Mot slutet av intervjun frågade jag 

intervjupersonerna om de hade något att tillägga, då var det fritt för dem att tala. (Repstad, 

1987. s, 10f) Intervjuerna genomfördes under två veckor och tog ca 20-25 minuter vardera. 

6.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Begreppen validitet och reliabilitet används främst inom den kvantitativa forskningsmetoden. 

I en undersökning med kvalitativ forskningsmetod arbetar man ständigt med validiteten och 

reliabiliteten under hela arbetets gång. Malterud (997) menar även att kunskapen som 

framträder under undersökningen är framtagen på ett på trovärdigt sätt. Validitet handlar om 

att undersöka det som avses, dvs. att det undersökta överensstämmer med det som avses samt 

att bearbetat intervjudata på ett organiserat och ärligt sätt. (Malterud, 1997. s, 157f).  

Vid intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide dels för att informanterna skulle få ta 

del av samma frågeställningar och att jag skulle få med alla frågor som jag var intresserad av. 

Jag spelade också in intervjuerna som sedan transkriberades efteråt. Genom att använda sig av 

ljudinspelning kan tillförlitligheten i intervjun öka betydligt, då man har möjligheten att spela 

upp ljudinspelningen och kontrollera att man har hört och förstått rätt (Patel & Davidson, 

2011. s, 111f). 

6.5 Pilotstudie 

Innan jag började med intervjuerna genomförde jag en pilotstudie tillsammans med en annan 

lärarstudent. Anledning till att jag gjorde en pilotstudie var för att ta reda på om mina 

frågeställningar fungerade för intervjun eller om jag behövde omarbeta frågeguiden. På så sätt 
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får man chansen att förbättra sina frågor. Dessutom testas utrustningen som ska användas 

under intervjun för att undvika problem med ljudinspelningen (Repstad, 2007 s, 10). 

 

6.6 Databearbetning och analysmetod 

När en intervju är färdig och man har stängt av ljudinspelningen har man ett hårt skrivarbete 

framför sig, nämligen att överföra intervjun från mobilen till papper. Huvudregeln vid 

transkribering är att allt ska vara ordagrant (Repstad, 1987. s, 58). Efter genomförandet av 

intervjuerna gick jag hem och transkriberade allt på datorn, vilket var bäst att utföra direkt 

efter intervjun. 

Repstad (1987) tar upp olika fördelar med att spela in intervjuerna. Han menar att intervjuaren 

lättare kan koncentrera sig på vad informanten säger och vara en god lyssnare då. Jag skrev 

också lite stödord samtidigt som jag spelade in intervjun. Om man endast antecknar utan att 

spela in blir det svårt att fånga upp lösa trådar eller komma med följdfrågor. Ytterligare en 

fördel med att använda ljudupptagning är att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun, vilket 

minskar risken för feltolkningar (Repstad, 1987. s, 47). 

Kvale (1997) skriver i sin bok om fem olika metoder för att organisera intervjutexter. 

Metoderna är meningskategorisering, meningskoncentrering, meningsstrukturering, 

meningstolkning och ad- hoc metoder. Jag har valt att använda mig av meningskategorisering 

och meningskoncentrering. Meningskoncentrering handlar om att intervjupersonernas 

meningar formuleras kort och exakt, dvs. långa yttranden pressas till korta yttranden och på så 

sätt formuleras i några få ord. Alltså blir större intervjutexter korta och koncisa. 

Meningskategorisering handlar om att man kategoriserar intervjun och på så sätt få en 

struktur. (Kvale, 1997. s, 170f). 

Intervjusvaren har i sin helhet lästs ett par gånger och huvudfrågorna har antecknats och 

noterats. Efter det formulerades texten så att långa yttranden blev korta och exakta. Likheter 

och skillnader i datainsamlingen fördes samman till kategorier utifrån mina frågeställningar 

för att få en bra struktur. Vid transkriberingen övergick talspråket till skriftspråk, då 

upprepningar och pauser togs bort. 
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6.7 Etiska ställningstaganden 

Inför en kvalitativ undersökning finns det vissa aspekter som måste informeras till 

informanterna, nämligen vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav. Holme och Solvang (1997) 

anser att det är viktigt att informanterna vet om de etiska principerna (Holme och Solvang, 

1997. s, 335). 

Dessa principer är: informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Vid genomförandet av intervjuerna 

följdes vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav. 

Informationskravet handlar att man som forskare ska informera de som berörs av forskningen 

angående det aktuella syftet. Forskaren ska dessutom informera om villkoren som gäller samt 

att de medverkar frivilligt, de har friheten att avbryta sin medverkan när de vill 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Innan intervjun startade berättade jag för informanten vad syftet 

var, och att denne fick lov att avbryta intervjun när som helst, samt att det var frivilligt för 

denne att genomföra intervju. När detta var avklarat startades intervjun.  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste få deltagarens medgivande, han eller hon ska 

själv bestämma över sin medverkan. I det här fallet fick jag informanternas medgivande innan 

intervjun började.  

Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren ska lova diskretion vid behandling av 

uppgifterna som samlas in. Det kan finnas viss information som deltagaren inte vill att andra 

ska ha tillgång till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I min undersökning har jag uteslutit skolans 

namn och deltagarens namn. Detta informerades deltagarna om.  

Nyttjadekravet handlar om att de uppgifter som samlats in i studien, bara används i 

forskningsändamål och inte används i icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

14). Det material som jag har fått in används bara i denna studie. Efter mitt betygsresultat 

kommer samtligt material att raderas så att det inte finns risk att det förs vidare till andra 

 

. 
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7 Resultat 

 

I det följande kommer jag att presentera intervjuerna i två delar. I ena delen presenteras endast 

resultaten och i den andra delen presenteras en analys av resultaten. Resultaten redovisas efter 

forskningsfrågorna. Jag kommer att börja med att kort presentera informanterna, där jag har 

uppkallat dem efter en siffra på grund av konfidentalitetskravet. Därefter presenteras 

intervjusvaren.  

  

7. 1.1 Informanterna 
 

Lärare 1 är en manlig idrottslärare som har arbetet som lärare i ca 16 år och som undervisar i 

åk 4-6. Han har en idrottslig bakgrund då han har varit gymnastiktränare. Lärare 2 är en 

kvinnlig idrottslärare som har arbetat som lärare i över 25 år och undervisar i åk 1-3. Hon har 

en idrottslig bakgrund då hon har varit tränare i konståkning. Lärare 3 är en manlig 

idrottslärare som har arbetat som lärare i ca 1 år och som undervisar i åk 1-6. Han har en 

idrottslig bakgrund då han har spelat fotboll. Lärare 4 är en kvinnlig idrottslärare som har 

arbetat som lärare i ca 1 år och som undervisar i åk 1-6. Hon har en idrottslig bakgrund då hon 

har varit basketbollstränare.  

 

7. 1.2 Lärarnas syn på begreppet hälsa 

 

Samtliga lärare menar att hälsa förknippas med fysisk aktivitet och att må bra. Några lärare 

nämnde även den psykiska hälsan och att den psykiska och fysiska hälsan ska vara i balans 

för att uppnå en bra hälsa. 

 

På frågan om vad ämnet idrott och hälsa innebär för dem svarade Lärare 1 att det framförallt 

var kontakt med fysisk aktivitet och att känna till nytta av fysisk aktivitet. Det ska inte vara en 

börda, inte något negativt laddat snarare tvärtom. Det är viktigt att ämnet ska handla om 

fysisk aktivitet med rörelse och glädje. Att man får den känslan att jag kämpade och mår så 

bra efteråt”. ”Kopplingen till hälsa är det viktigaste, att man mår bra, menar han.  
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Lärare 2 menar också att man ska röra på sig och tycka att det är roligt. Hälsan följer 

naturligtvis med det, säger hon. En bra hälsa kopplar hon också till kosten, att man ska tänka 

på vad man äter och träna så att man gör av med lite extra kalorier.  

Idrott och hälsa är grundbulten till en bra hälsa, säger hon. 

Hon tycker att det är viktigt att eleverna i skolidrotten får chans att prova på olika aktiviter till 

exempel i form av lekar eller spel. Att de får prova på det mesta som går att erbjudas på 

skolan och som ingår i kursplanen. Att man erbjuder barnen ett smörgåsbord av massa 

aktiviteter. Hälsan följer i spåren av träning och kan också bidra till ett socialt liv, där man 

träffar nya kompisar. Detta anser hon vara väldigt viktigt. Det ena leder till det andra, menar 

hon. 

Lärare 3 tycker att hälsa är väldigt brett men hon kopplar hälsa till fysisk aktivitet. Att hälsa 

uppnås genom att röra på sig och vara fysisk aktiv, att man också mår bra efter att man har 

tränat, menar han.  

Lärare 4 anser att ett gott liv handlar om idrott och hälsa. Att man är fysisk aktiv, tränar och 

så.  Hälsa för henne är att må bra både fysiskt och psykiskt. Kroppen ska orka och må bra. 

Både kroppen och hjärnan behöver må bra för att man ska må bra, alltså behöver allt vara i 

balans. Man ska i helhet må bra, då har man enligt henne en god hälsa.  

Lärarna 1,2 och 3 ser hälsa som något fysiskt då de lade stort fokus på det fysiska men menas 

att man samtidigt ska känna glädje. Men lärare 4 ser hälsa som mer än bara fysiskt, dvs. att 

det psykiska och det fysiska hänger ihop.   

 

7.1.3 Hälsoundervisningen  

 

Samtliga lärare menar att hälsa kommer in i undervisningen i princip i allt som görs. Under de 

praktiska lektionerna får lärarna även in den teoretiska delen, där hälsa integreras med de 

vanliga idrottslektionerna. Samtliga lärare lägger mest fokus på kosten och hur fysisk aktivitet 

påverkar kroppen.  

På frågan om hur lärarna arbetar med hälsa i undervisningen svarade lärare 1 att han arbetar 

väldigt mycket praktiskt, men det teoretiska kommer in när han diskuterar med eleverna. 

Alltså är det praktiska att eleverna ska känna att jag har orkat mer idag än vad jag gjorde 

förra gången, att jag har fått nytta av fysisk träning, säger han. Om man mår bättre och orkar 
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mer än vad man gjorde sist, och förstår att det här är bättre hälsa, då har man uppnått 

någonting, anser han. Har eleverna begripit att fysisk träning ger bättre hälsa då blir den 

teoretiska biten att ha förståelse för vad träningen gör.  

”Jag får eleverna att träna sin fysiska förmåga, de blir starkare, snabbare och får bättre 

kondition och diskussionen kring det blir då hur det gick till Jo, vi ansträngde oss och 

hjärtat ansträngde sig, då blir den större och starkare” (Lärare 1)  

En lektion kunde se ut på det sättet menar han. Diskussioner om kosten brukar också 

förekomma. Då de brukar prata om exempelvis vad man har råd att äta om man tränar.  

I och med att hans elever går i årskurs 4-6 anser han att de uppnår förståelsen som bäst när de 

själva får en förankring till resultatet. De behöver få känna att det här ger resultat, alltså 

genom upplevelse. Den teoretiska och den praktiska undervisningen går hand i hand. Detta 

hävdar även lärare 2, att det förekommer mycket prat om den fysiska delen exempelvis 

uppvärmningen, då lärarna pratar om varför man gör uppvärmning och vad eleverna tror att 

det är bra för. Då får de räcka upp handen och komma med förslag och skapa diskussioner.  

 

”Men också att vi rör på oss och stärker upp musklerna och lederna, och är allmänt 

rörlig för det är ju grunden för god hälsa, att kroppen hänger med och man undviker 

skador. Varför och hur man gör det, jo man börjar med en lugn uppvärmning som man 

ökar på allt eftersom för att sen kunna gå vidare”. (Lärare 2)  

 

”Vi brukar även prata om varför vi ska äta någorlunda bra för att kroppen ska må bra 

och orka under dagen. Att socker är ett snabbt ämne som kommer och går, att man 

behöver ha mat som finns kvar lite längre i kroppen, vilket ger en bättre känsla i 

kroppen. Att man känner sig mätt en längre tid för att kunna orka med skolan och 

lektionerna”. (Lärare 2) 

Hon fokuserar lite på kosten, vad som är nyttigt och onyttigt men det är inte jättemycket prat 

kring det. Jag försäker få in det mellan varven, säger hon. Läraren tog även upp att det är 

viktigt att barnen ska få känna rörelseglädjen, då hon strävar efter att göra lektionerna så 

roliga som möjligt.       

Lärare 3 arbetar praktiskt med hälsa i undervisningen. Han menar att han försöker få eleverna 

att röra på sig under lektionerna, att de anstränger sig och svettas.  
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”Så jag lägger mycket fokus på att eleverna ska vara fysisk aktiva. Sen har vi ju 

feedback om aktiviteterna då vi pratar om varför vi tränar. Tillexempel konditionen, 

varför är det bra att träna konditionen, vad händer i kroppen”. (Lärare 3) 

Men läraren anser att det viktigaste är att eleverna ska röra på sig och vara fysisk aktiva för att 

uppnå en god hälsa. Läraren berättar att de brukar ha något som kallas för hälsoveckan, där 

eleverna har lektioner om exempelvis kost. Under denna vecka får de även prova på olika 

aktiviteter som de inte vanligtvis brukar ha i skolidrotten.   

Lärare 4 brukar inte ha teorilektioner där alla sitter i ett klassrum och undervisar, snarare att 

teoridelen kommer in i den praktiska delen. Hon tar upp ett exempel på hur det kan se ut 

under en lektion. Eleverna får utföra olika aktiviteter och sen reflektera kring det, vad som 

händer i kroppen och hur eleverna känner sig.  

”Jag tror att eleverna lär sig bättre om dem först gör aktiviteten och sedan pratar om hur 

det påverkar kroppen och varför det är bra. Jag vill att eleverna ska veta hur fysisk 

aktivitet påverkar kroppen. Det är viktigt att dem förstår att fysisk aktivitet bidrar till en 

bra hälsa, att det vi gör på lektionerna gynnar hälsan”. (Lärare 4) 

Lärare 4 menar att diskussioner om uppvärmning brukar förekomma då man diskuterar varför 

man ska värma upp kroppen eller varför man ska stretcha, vilket gör att man skapar en 

förståelse för varför man gör på ett visst sätt och vad det kan bidra till. Läraren anser att hon 

arbetar både praktiskt och teoretiskt, men att hälsa kommer in i det mesta som görs på 

lektionerna. Detta menar även lärare 1: det teoretiska och den praktiska undervisningen går 

hand i hand. 

 

7.1.4 Vad lärarna tror eleverna anser om undervisningen 

På frågan om vad eleverna tycker om undervisningen svarade alla lärare att de tror att 

eleverna tycker undervisningen är bra.  

På idrotten får de röra på sig och vara aktiva vilket de inte får göra speciellt mycket i de 

andra ämnena, sa Lärare 2.  

Medan lärare 1 var nästan helt säker att på att eleverna tyckte undervisningen var bra.  

Jag vet att de lär sig mycket eftersom jag är noga med att vara förklarande. Visst är det 

några som automatiskt svarar jag vet inte när man frågar om de har lärt sig men det är 

normalt bland ungdomar, det betyder inte att de inte har lärt sig något”. (Lärare 1) 
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 Läraren nämnde även att eleverna brukar få fylla i enkäter om ämnena. Då får 

idrottsundervisningen positiva omdömen.  

Men innan lektionen avslutas brukar de prata om hur lektionen har varit. På så sätt tar läraren 

del av sina elevers tankar.  

Lärare 4 tror också att de tycker att lektionerna är bra.  

”Jag tror att de flesta ser meningen med lektionerna, kanske inte alla men de flesta i alla 

fall. Men att vi ofta reflekterar och pratar om lektionsinnehållet. Detta tror jag gör att de 

förstår betydelsen av ämnet”. (Lärare 4) 

 

7.2 Analys av resultat 

 

I denna del kommer jag att analysera resultatet utifrån studiens teoretiska perspektiv.  

 

7.2.1 Lärarnas syn på begreppet hälsa 

 

Lärarnas syn på begreppet hälsa och hur man kan uppnå en god hälsa, varierade lite mellan 

dem. Samtliga lärare menade att hälsa kopplas till att man mår bra, exempelvis genom att vara 

fysisk aktiv och röra på sig. Lärare 1, 2 och 4 ser hälsa som att må bra men att den kan delas 

in i psykisk, fysisk och social hälsa. Detta skriver Medin och Alexandersson (2007) om att i 

den salutogena ansatsen samspelar den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Lärare 4 var 

väldigt tydlig med att betona vikten av att må bra både fysiskt och psykiskt, att dessa faktorer 

samspelar med varandra för att uppnå en god hälsa. Man kan säga att hela jaget, som en helhet 

måste må bra och däri ingår de psykiska, fysiska och sociala faktorerna. Alltså räcker det inte 

med att bara ha det ena eller det andra, utan det är samspelet mellan dessa faktorer som gör att 

individen mår bra (Medin & Alexandersson, 2000. s, 46f)  

Lärare 2 menar att fysisk träning också kan bidra till ett mer socialt liv, där man får nya 

kompisar och tränar tillsammans. Om man ser det ur ett salutogent synsätt kan hälsa utvecklas 

i relation mellan individ och omgivning, då dessa faktorer samspelar med varandra 

(Quennerstedt, 2007. s, 44). 
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Lärare 2 var den enda som tog upp kosten. Att man måste hitta balansen mellan träningen och 

att äta rätt. Alltså förknippas kost med hälsa. Utifrån ett biomedicinskt synsätt kan det tolkas 

som att det är viktigt att tänka på vad man stoppar i sig, och att man äter rätt för att undvika 

att bli sjuk (Medin & Alexandersson, 2000. s, 62).  

Lärare 1 kopplar hälsa till ”rörelse och glädje”, och lärare 2:s svar är snarlikt då hon också 

menade att man ska” röra på sig och tycka att det är roligt”. Detta kopplar jag till begreppet 

meningsfullhet som förknippas med bland annat lust och glädje. Det kan tolkas som att 

”roligt” och ”glädje” är betydelsefullt och viktiga faktorer för att uppnå en god hälsa 

(Antonovsky, 1991). 

  

7.2.2 Hälsoundervisningen  

 

Lärare 2’s lektioner utgår från att låta barnen vara fysisk aktiva. ”Rörlighet är ju grunden för 

god hälsa” säger hon. Här är det den fysiska hälsan som står i fokus. Den psykiska hälsan 

kommer in när hon försöker göra lektionerna roliga och lustfyllda för barnen. Då läraren 

strävar mot att påverka elevernas psykiska hälsa, att de ser positivt på ämnet. Detta kan 

kopplas till den salutogena ansatsen som handlar om att hälsa skapas när fysiska, psykiska och 

sociala faktorer samspelar med varandra (Medin & Alexandersson, 2000. s, 46f). 

Om de aktiviteter som görs på lektionerna upplevs som positiva från elevernas sida kan de då 

bidra till att skapa ett intresse hos dem. Om man skapar ett intresse för att vara fysisk aktiv 

kan det leda till meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

Det var endast en lärare som tog upp vikten av ett socialt liv som skapas i samband med 

träning. Det vill säga ”det ena leder till det anda”, som lärare 2 sa. Fysisk träning kan leda till 

nya vänner när man är aktiv inom en viss aktivitet, där man tillsammans med sin omgivning 

utvecklar en god hälsa. Ur ett salutogent synsätt utvecklas hälsa i relationen mellan individ 

och omgivning (Quennerstedt, 2007. s, 44).  

 

Lärare 1,3 och 4 beskriver att de arbetar väldigt mycket med den fysiska hälsan. Eleverna får 

vara fysisk aktiva under lektionen där de får anstränga sig, vilket lärare 1 anser är viktigt 

eftersom eleverna ska kunna se den förbättring och utveckling som sker. De ska själva inse att 

det de gör under lektionen ger resultat, att de har nytta av träningen. På så sätt blir det lättare 

för dem att inse att genom fysisk aktivitet blir den fysiska förmågan bättre. Jag tolkar det som 
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att undervisningen blir mer begripligt för eleverna genom att de får uppleva och följa 

utvecklingen, och även prata om frågeställningarna vad och varför som förknippas med 

begriplighet. Att läraren diskuterar med eleverna om vad som händer och varför det blir som 

det blir (Antonovsky, 1991). 

Teoridelen som sker löpande under samtliga lärares lektioner skapar en förståelse för hur den 

fysiska aktiviteten påverkar individen och vad den gör för hälsan. Detta tror jag blir mer 

begripligt för eleverna när lärarna har dessa frågeställningar i bakhuvudet (vad och varför). 

När man pratar om vad träning gör, hur och varför man tränar, kan eleverna få större känsla 

för begriplighet (Thedin Jakobsson, 2007. s, 189f). Lärare 1 menar att eleverna ska ”ha 

förståelse för vad träningen gör”. 

De kunskaperna som de erhåller under lektionerna kan göra att man ser meningen med det de 

gör och på så sätt bli motiverade till att fortsätta vara fysiskt aktiva (Thedin Jakobsson, 2007. 

s, 190f). 

 

Lärare 2 och 4 brukar diskutera om uppvärmningen, om varför man har uppvärmning och vad 

den förebygger. Ur ett patogent synsätt fokuserar man på hur man kan förebygga skador 

(Quennerstedt, 2007. s, 44). Här lägger lärarna tonvikten på att skapa förståelse för 

uppvärmning, där man strävar efter att undvika och förbygga skador, exempelvis genom 

uppvärmning och stretchning. 

Lärare 1 och 2 brukar ha diskussioner om kosten, som en slags teorilektion då de tar upp 

vikten av att äta bra, vad som händer om man inte äter nyttigt och hur kroppen kan reagera på 

det. Ur ett patogent synsätt pratar man om kosten i syfte att förebygga sjukdomar och ohälsa, 

och ger eleverna kunskaper om hur man kan förebygga ohälsa (Quennerstedt, 2006. s, 48). 

 

7.2.3 Vad lärarna tror att eleverna anser om undervisningen 

 

Samtliga lärare menade att eleverna tycker att undervisningen är bra, men lärare 1 var säker 

på att eleverna tycker om undervisningen och att de lär sig mycket under hans lektioner. Detta 

kan bero på att i enkäterna som eleverna får fylla i angående idrottsundervisningen, 

förekommer positiva omdömen. Läraren strävar efter att få eleverna att se en mening med 

idrott och hälsa. Detta gör han genom att förklara och motivera det som görs på lektionerna. 

Även lärare 4 tror att eleverna ser en mening med det som görs på lektionerna, eftersom de 
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ofta reflekterar tillsammans innan lektionen avslutas. Genom reflektioner kan ett intresse för 

fysisk aktivitet skapas, vilket kan leda till att det blir meningsfullt (Antonovsky, 1991). 

 

Lärare 1 menade att ämnet idrott och hälsa är det enda ämnet där barnen får röra på sig och 

vara fysisk aktiva och där de även får känna rörelseglädje. Läraren strävar efter att utforma 

aktiviteter som är lustfyllda och utmanande för eleverna. Det kan leda till att eleverna 

upplever lektionerna som meningsfulla (Antonovsky, 1991).  

För att kunna uppnå en god känsla av sammanhang ska lärarna ta del av KASAM’s tre 

komponenter (Antonovsky, 1991). Begriplig, hanterbar och meningsfull har en stor betydelse 

för elevers upplevelse av idrott (Thedin Jakobsson, 2007. s, 188).   

 

 

Sammanfattningsvis har ämnet idrott och hälsa enligt lärarna större fokus på den fysiska 

hälsan som innefattar att kroppen ska anstränga sig och tränas för att må bra. Detta anser 

samtliga lärare vara ett sätt att uppnå en god hälsa. En lärare beskrev även att den fysiska och 

psykiska hälsan måste samspela med varandra för att man ska må bra.  

Hälsoundervisningen integreras med den vanliga undervisningen. Fokus ligger mest på 

fysiska aktiviteter som ständigt kopplas till hälsa. Det förekom diskussioner om 

uppvärmningen, kosten och de fysiska aktiviteterna. Men det är mest diskussioner och 

reflektioner kring de fysiska aktiviteterna. Lärarnas hälsoundervisning kopplades mycket till 

den salutogena ansatsen och till KASAM’s två komponenter, begriplighet och meningsfullhet.  

 

8 Diskussion 

 

I denna del kommer jag att diskutera studiens syfte och frågeställningar i relation till 

bakgrunden, tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som jag har valt.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
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Lärarnas syn på hälsa varierade lite men främst förknippades begreppet hälsa med att må bra 

och vara fysiskt aktiv. En lärare tog även upp den psykiska hälsan som minst lika viktig som 

den fysiska. Läraren menar att den fysiska och psykiska hälsan bör samspela med varandra för 

att man ska kunna uppnå en god hälsa.  

Samtliga lärare integrerar hälsoundervisningen med den vanliga undervisningen. Fokus ligger 

främst på den fysiska hälsan, där eleverna ska anstränga kroppen och träna. Lärarna anser att 

fysisk aktivitet bidrar till en god hälsa. När eleverna utför en aktivitet är det reflektionen kring 

denna som samtliga lärare betonar. Jag får eleverna att träna sin fysiska förmåga, de blir 

starkare, snabbare och får bättre kondition och diskussionen kring det blir då hur det gick till 

(Lärare 1)  

 

Samtliga lärare kopplar hälsa till att må bra och vara fysiskt aktiv. Men det var en lärare som 

var tydlig med att betona vikten av att det fysiska och det psykiska bör samspela för god 

hälsa. Alltså måste hela jaget må bra för att individen ska må bra. Här kan jag se det 

salutogena synsättet som då utgår från att det fysiska, psykiska och det sociala samspelar 

(Medin & Alexandersson, 2000. s, 46f). Det är viktigt att röra på sig och vara fysiskt aktiv, 

men den psykiska hälsan är också viktig. Lärare 1’s tankar om att hälsa framför allt handlar 

om fysisk aktivitet och att känna till nyttan av det. Men han menar även att det inte ska vara 

någon börda. Det ska alltså upplevas som något positivt och glädjefullt. Detta tolkar jag som 

att den psykiska hälsan också spelar en stor roll. Det gäller att vara fysisk aktiv med glädje för 

att må bra. Alltså bör den psykiska och den fysiska hälsan samspela med varandra. Även 

lärare 2 menar att fysisk aktivitet ska förknippas med glädje, att det ska vara roligt när man är 

fysisk aktiv (Eriksson, 2003).  

 

Lärare 1, 3 och 4 hade väldigt mycket fokus på att undervisningen ska vara fysiskt 

ansträngande, och att eleverna ska svettas. Alltså utgick lärarna mycket från den fysiska 

hälsan. Men de arbetar även med hälsa i idrottsundervisningen där de ständigt kopplar 

aktiviteterna till hälsa. Detta kan vara ett bra sätt att arbeta på, då man har hälsoutvecklingen 

som mål. Att man först gör en fysisk aktivitet och sedan ägnar tid åt att prata om det, till 

exempel såsom lärare 4 gör vid slutet av lektionen, där alla samlas och går igenom 

lektionsinnehållet och reflekterar. Det kan göra att eleverna skapar en förståelse för fysisk 

aktivitet och hur den påverkar individen. Lärare 1 har också snarlika lektioner där han lägger 

fokus på hälsosamma fysiska aktiviteter och utifrån dessa diskuterar hur det bidrar till 

individens hälsoutveckling (Thedin Jakobsson, 2007. s, 187). Enligt Meckbach ska ämnet 
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idrott och hälsa förmedla kunskaper som gör att eleverna förstår vikten av en hälsosam livsstil 

(Meckbach, 2004. s, 29). 

Detta skriver även Thedin Jakobsson (2005) om i sin studie om hur lärarna arbetar med hälsa 

under idrottslektionerna. De pratar om hälsa efter att ha genomfört aktiviteter och på så sätt 

får man  med hälsofrågor (Thedin Jakobsson, 2005. s, 45). Bara man är noga med att koppla 

in hälsofrågor i undervisningen och att man ägnar tid åt att diskutera dessa.  

Jag tycker tyvärr att det läggs för mycket fokus på den fysiska hälsan, där man fokuserar på 

fysisk aktivitet, träning och utvecklandet av kunskap som är baserad på fysiologi och anatomi 

(Webb m fl, 2008).  

Webb m fl (2008) menar också att eleverna ska anstränga sig i undervisningen. Att fokus 

ligger på att eleverna ska vara fysiskt aktiva handlar om att skapa vanor för fortsatt träning 

(Webb m fl, 2008). Detta menade även lärare 2 och 3, att eleverna ska vara fysisk aktiva, 

anstränga sig och svettas under deras lektioner.   

Jag tycket att samtliga lärare bör ta upp lite mer om den psykiska hälsan där man kan prata 

om vad hälsa är och vad den kan betyda för olika personer. Jag anser att det är mest fokus på 

den fysiska hälsan, där man pratar om hur aktiviteterna påverkar individen. Läroplanen 

betonar vikten av att eleverna ska erhålla kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till 

psykiskt och fysiskt välbefinnande (Lgr 11, 2011. s, 51). Här är det alltså viktigt att ta upp den 

psykiska hälsan också, inte bara den fysiska. Samtliga lärare arbetar bra med den fysiska 

hälsan, medan arbete med den psykiska hälsan inte verkar förekomma.  

Frågan är hur dessa lärare går tillväga vid betygssättning för elever i åk 6. Hur kan lärarna 

hålla koll på vilka elever som kan resonera kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den 

fysiska förmågan om man inte har något slag underlag för sin bedömning? Hur ser det ut för 

elever som är blyga och inte pratar särskilt mycket under lektionen, hur visar dessa elever att 

de kan resonera kring hur aktiviteten påverkar hälsan? Konsekvensen kan bli att dessa 

tystlåtna elever inte får ett rättvist betyg. De elever som är pratglada passar nog på att visa 

sina kunskaper och får vad de förtjänar. Med undervisningsmaterial får alla samma uppgifter 

och får också chansen att visa sina kunskaper. Det blir även lättare för lärarna när man ska 

bedöma eleven utifrån kunskapskriterierna.  

 

Lärare 1 tycker jag arbetar mycket för att eleverna ska uppleva meningsfullhet i det de gör. 

Han lägger fokus på att eleverna själva genom upplevelse ska inse vecka för vecka att de har 

utvecklats och förbättrats. Att se sin utvecklingskurva tycker jag kan skapa en meningsfullhet 

där de vet att träning verkligen gör nytta.  Detta kan i sin tur leda till att skapa ett intresse för 
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fysisk aktivitet. Begreppet begriplighet kan också förknippas med detta, där eleverna genom 

upplevelse förstår hur fysisk aktivitet påverkar individens hälsa. Att som lärare lägga mer 

betoning på att låta eleverna lära sig genom upplevelse och själva begripa istället för att sitta 

och gå igenom teoretiskt vad fysisk aktivitet gör med kroppen och hälsan.  

Om lärarna strävar efter att använda sig av KASAM’s begrepp begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för att utveckla synen på hälsa tror jag att det kommer att bidra till att eleverna 

kan uppnå en god hälsa (Antonovsky, 2005. s, 15). 

 

Samtliga lärares diskussioner med eleverna om fysisk aktivitet, hur de känner och hur det 

påverkar hälsan kan relateras till Lgr 11 där det står att ämnet ska syfta till att eleverna ska 

ges förutsättning för att utveckla goda levnadsvanor (Lgr11, 2011. s, 51). Att eleverna får 

kunskaper om hur man kan ta hand om sig på bästa möjliga sätt. När lärare 1, 3 och 4 pratar 

om till exempel fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan överensstämmer detta med Lgr 

11, att eleverna ska ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiska och fysiska 

välbefinnandet (Lgr11, 2011. s, 51). Alltså kan jag relatera undervisningen till kursplanen. 

Quennerstedt (2006) skriver i sin avhandling att den patogenta ansatsen har dominerat i 

skolans hälsoarbete, då man pratar om hur skador och sjukdomar kan förebyggas. Detta kan 

man se på två av lärarens arbetssätt, där de menade att de pratar om exempelvis hur man kan 

undvika skador genom uppvärmning eller hur man ska äta för att må bra osv. När eleverna får 

förståelse för uppvärmningen blir det även meningsfullt för dem, eftersom till nästa gång de 

blir fysisk aktiva kommer de automatiskt vilja värma upp kroppen för att undvika skador. 

Quennerstedt (2006) menar även att detta kan kopplas till ”aktivitetsdiskursen”, om eleverna 

är fysisk aktiva kan aktiviteterna skapa ett bestående rörelseintresse på lång sikt 

(Quennerstedt, 2006. s, 118f). 

Lärare 2 och 4 berättar om deras diskussioner kring hur man kan förebygga skador genom 

uppvärmning och stretchning. Här kan man se att lärarna följer kunskapskravet i Lgr 11, där 

det står att eleverna ska veta hur man förebygger skador (Lgr 11, 2011. s, 58). 

 

Thedin Jakobssons har i sin studie kommit fram till att undervisningen i hälsa kan indelas i tre 

grupper. Den första är att hälsa förknippas med klassrumsundervisning, den andra genomförs 

enligt förmedlingspedagogiken. Den tredje handlar om att inkludera hälsa i andra ämnen eller 

att man bedriver hälsa genom aktiviteterna som utförs i ämnet (Thedin Jakobsson, 2007. s, 
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179).  Ingen av lärarna arbetar med hälsa enbart teoretiskt eller med klassrumsundervisning, 

snarare att hälsa diskuteras under vanliga idrottslektioner. Alla lärare arbetar med hälsa 

genom aktiviteterna som utförs i ämnet.  

Det är viktigt att som lärare se till att hälsodelen får en bredare och större del i ämnet, 

eftersom det står så i läroplanen. Där det tydligt står att eleverna ska få kunskaper om hur den 

fysiska aktiviteten förhåller sig till det fysiska och psykiska välbefinnande. Annars finns 

risken att hamna i ett mönster som utvecklas i barndomen som kommer att följa med in till 

vuxenlivet. Därför tycker jag att eleverna måste få förståelse för hälsa och hur de kan uppnå 

en god hälsa. (Edginton m.fl., 2011, s. 45f).  

Wolny (2010) skriver att lärarna noga bör planera sin undervisning eftersom de ska skapa 

goda tankar och inställningar till hälsobegreppet hos eleverna. Jag har inte uppfattat att lärarna 

planerar hälsoundervisningen, snarare att den bara förekommer. Det förekom inget om att 

lärarna utgick från arbetsmaterial för undervisningen. Jag tycker definitivt att lärare ska ha 

arbetsmaterial, som de kan samla in som ett bedömningsunderlag. Som jag nämnde tidigare 

blir det svårt för samtliga lärare att sätta betyg på eleverna som går i åk 6.  

Med denna studie har jag fått en uppfattning om hur lärarna arbetar med hälsa i 

undervisningen. Resultatet har visat att lärarna arbetar med hälsa genom att lägga fokus på 

hälsosam fysisk aktivitet samt att låta eleverna utifrån det reflektera kring hälsofrågor. Det 

psykiska välbefinnande som Lgr 11 tar upp i syfte delen verkar inte någon av lärarna prata 

eller lyfta upp i undervisningen, vilket jag anser att de borde göra. Den fysiska och den 

psykiska hälsan är lika viktig tycker jag.  

 

8.2 Metoddiskussion   

 

Den kvalitativa metoden i form av intervjuer har varit relevant för min studie, då jag har fått 

svar på studiens syfte samt frågeställningar. Syftet med den kvalitativa metoden var att få 

djupare svar på frågeställningarna vilket jag också fått. Om jag skulle ha valt att använda mig 

utav enkäter tror jag att följdfrågorna skulle försvinna och jag skulle inte få de djupa svar som 

jag eftersträvade. En vidare forskning skulle kunna vara en liknande forskningsstudie då man 

även har observationer som en komplement till intervjuerna. Då kan man se hur väl lärarnas 

svar överensstämmer med den verkliga undervisningen. Jag tror att det skulle bli lättare att 
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skriva resultatdelen om man skulle ha en bild i huvudet hur de intervjuade lärarnas 

undervisning såg ut.  

I helhet tycker jag att studien ger ökad kunskap om hur lärarna resonerar kring begreppet 

hälsa och hur de arbetar med ämnet idrott och hälsa med fokus på hälsa. Dock tycker jag att 

om jag hade varit bättre på att ställa ännu mer följdfrågor skulle jag fått djupare och tydligare 

svar av lärarna.  
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Bilaga  
 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor  

Kön på läraren  

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat som Idrottslärare? 

 

Intervjufrågor 

Hur var det när du började undervisa i idrott och hälsa? Vad innehöll undervisningen då? 

Är det samma innehåll idag i din undervisning? 

Vad innebär ämnet idrott och hälsa för dig? (Vad är hälsa för dig?) 

Hur arbetar du med hälsa i undervisningen?  

Har ditt sätt att undervisa i hälsa ändrats efter införandet av Lgr 11?  

Vad tror du att eleverna tycker om din undervisning? 

Är det något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan!  


