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Abstract 
Denna uppsats syftar  till att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa arbetar för att få fram 

hälsoaspekten i sin undervisning, hur den tillämpas och om det finns hinder för att undervisa i 

hälsa.  

 

Syfte/ Frågeställningar 

 Hur ser Idrott och hälsa läraren på hälsoperspektivet och vilka faktorer kan påverka 

undervisningen? 

 

Metod 

 Undersökningen genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med 6 lärare i Idrott och hälsa 

verksamma på fyra grundskolor i Stockholmsomårdet. Det var enligt bekvämlighetsprinipen 

och intervjuerna tog ca 25-40 minuter.Analysen av materialet har utförts steg för steg, där 

underliggande värderingar, uppfattningar och antaganden, med hjälp av studiens centrala 

begrepp salutogena och patogena perspektiv i följd av läroplansteorier har använts.   

 

 

Resultat/Slutsatat 

Resultatet påvisar att lärarnas syn på hälsa är lika men att arbetssättet skiljer från lärare till 

lärare. Några av lärarna ansåg att begreppet inkluderades i samband med den fysiska 

träningen medan andra la vikt på teorilektionerna eller korta reflektioner, eller användning av 

loggböcker. Lärarna var överens om att den fysiska aktiviteten tar störts plats.  

 

I det stora hela anser lärarna att det är svårt att  definiera begreppet hälsa, då det är ett så brett 

ämne med många olika aspekter.  

Samtliga lärare ser att hälsa utgör en viktig roll i undervisningen, och de anser att det är 

läraren som ansvarar för att eleverna får den kunskapen som krävs, men de är överens om att 

tidsaspekten blir ett stort hinder för att få tillräcklig undervisning i hälsa.  

. 
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1 Inledning 
Det föreligger ingen tvekan om att hälsa har blivit en stor samhällsfråga i vår tid.   

Den fyskiska aktiviteten har länge varit en del av människans vardag och en 

grundförutsättning för hälsa och välbefinnande. 

Även fast samhällsutvecklingen har blivit positiv ur många aspekter och lett till en ökad 

medellivslängd, har den även inneburit att vi aldrig har haft så låga krav på fysisk aktivitet för 

överlevnad som nu. Svenska befolkningen har minskat på den vardagliga fysiska aktiviteten, 

då det förekommer bland annat mer stillasittande arbetsuppgifter framför tv och datorer. 

Passiva aktiviteter på fritiden bidrar också till en inaktiv livsstil. Det har även inneburit ökad 

bekvämlighet, såsom, diskmaskiner, hissar och rulltrappor osv., som även bidrar till att vi rör 

oss mindre i vardagen nu än förr i tiden (Schäfer& Faskunger 2006, s. 47) 

 

Det är främst skolan som har i uppgift att nå de barn som inte söker sig till föreningsidrotter 

men även att få barn att förstå att ett sundare liv bidrar till ett livslångt lärande. d.v.s. att om 

barn får kunskap och förståelse för hur man kan få en sundare livsstil, som därav bidrar till ett 

sundare liv. Därför vill jag undersöka hur lärare i idrott och hälsa lärare går till väga för att få 

fram hälsoaspekten och hur de tillämpar det i undervisningen, d.v.s. hur läraren definierar 

hälsa och vad hälsa innebär för den enskilda läraren. Anledningen till detta var på mina 

upplevelser under min Verksamhetsförlagda utbildning där jag upplevde att läraren arbetat 

mycket kring hälsoperspektivet, men ibland har hälsoperspektivet blivit lidande då själva 

idrottsliga momentet går i första hand. I Lpo94 beskrivs det att ämnet idrott och hälsa syftar 

till att utveckla elevernas fysiska, fysiska och sociala förmåga samt ge kunskap om den egna 

livsstilens betydelse för hälsan. Eftersom begreppet hälsa har fått ett stort utrymme i den 

nuvarande kursplanen kommer jag även använda mig utav läroplansteori för att belysa 

lärarnas tal och mål och innehåll i ämnet samt på vilka villkor ämnet bedrivs. (Skolverket 

2004, s.2) 

 

Så här framförs det i det nuvarande kursplanen (Skolverket 2004, s.2 ) 

Mål att sträva mot Lpo94 

-   utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 

självbild,  
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- utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja 

och värdera olika former av rörelser ur ett hälsoperspektiv, 

- stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar 

för sin hälsa,  

- utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 

uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 

Elevernas kreativa förmåga påverkas genom skapande av egna nya lekar och idrotter. 

- utvecklar förmåga att leka, motionera, och idrotta på egen hand och tillsammans med 

andra, 

- utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 

samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 

personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor 

- utvecklar förmågan att organisera och leda fysiska aktiviteter, 

 

Lgr11 

I Lgr 11 är idrott och hälsa ämnet idelat i olika block för att förtydliga vad eleverna ska kunna 

beroende på vilket block läraren undervisar. Blocket för momentet hälsa är följande:  

 Hälsa och livsstil  

• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.  

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och 

träningsformer.  

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av 

skador, genom till exempel allsidig träning.  

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa.  

• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som 

reglerar detta.  

• Första hjälpen och hjärt-och lungräddning.  

• Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till 

exempel av kön.  
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Begreppet hälsa uppreppas ett antal gånger i texten utan att nämna vad ordet  har för innebörd 

och medför att det inte blir konkret. Det nämns inte konkret hur undervisningen i hälsa ska 

vara.  Från egna erfarenheter förekom bollspel och bollekar frekvent under idrott och hälsa 

lektionerna, medan hälsoperspektivet hamnade åt sidan (utbildningsdepartementet 2011, s.3) 

1.1 Bakgrund  

Hälsa ur forskarnas synvinkel 

Rydqvist & Winroth (2003, s. 16), skriver i sin bok idrott, friskvård, hälsa och 

hälsopromotion olika definitioner om hälsa och hur hälsa kan tolkas. Deras definition lyder. 

”Hälsa är att må bra, och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav- och för 

att förverkliga sina personliga mål beskriver att hälsa har ett egenvärde, dvs. att inidividen ska 

må bra men också att hälsa utgör en resurs som bidrar till handlingsförmåga, som ett 

instrumentell värde. De lyfter även fram viljan att handla, där meningsfrågan utgör den 

viktigaste drivkraften. En förutsättning till en bra och fungerande hälsa, ska individen ha en 

bra samspel mellan hemmet, skolan och  arbetsplasten. Dvs att dessa faktorer kan spela en 

agörande roll för vår hälsa och öka förståelsen för detta. (ibid, s. 19) Ett hälsoarbete kan även 

vila på en form av värdemässig grund som vägleder tänkande och handledande som även 

handlar om insatser som primärt syftar till att påverka hälsan på ett positiv sätt (ibid. s. 16- 23)  

(Medin &Alexandersson 2000, s. 53) lyfter fram i boken Hälsa och hälsofrämjande om hur 

begreppet ser ut i olika utbildningar och institutioner och hur individer ska förhålla sig till 

begreppet. Medin och Alexandersson delar in hälsa i två olika poler:Humanistisk och 

biomedicinsk. Det humanistiska synsättet på hälsa,ses som något mer än frånvaro av sjukdom  

och biomedicinska ses hälsa och sjukdom som mosatt till varandra, där fokusen står på 

sjukdom istället för hälsa. Istället för att människan ska ses som en individ, ses det som ett 

fungarande organ. (Medin & Alexandersson 2000, s. 30) Detta  kan man relatera till 

skolvärlden, där individer ses som aktiva och skapande och som del i ett samspel mellan 

andra individer och i den kontext hon verkar. (Ibid. s. 46) Vidare skriver författarna att det 

finn anledningar till att undervisningen om hälsa och hälsofrämjande inte beaktas så mycket 

inom utbildningen. En annan orsak kan vara synen på hälsa och hälsofrämjande, som varierar 

starkt. Likaså synen på vad undervisningen om detta innebär. (ibid. s.15)  

 

1.1.2 Ämnet idrott och hälsas utvecking 

Idrottsämnet likasom andra skolämnen, har utvecklats ur ett historiskt perspektiv och 

kulturellt sammanhang, där sociala och politiska direktiv har en viktig roll. Ämnet har alltid 
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och kommer alltid vara en kamp om innehåll och utformning. Under 1900-talet var hälsa och 

kropp ett individuellt projekt, där det fanns en accepterad uppfattning bland människor att 

kroppen är formbar. Den fysiska fostran och militärväsendet var faktorer som då fokuserade 

på att utveckla karaktärsegenskaper, som beslutsamhet, handlingskraft, kamratskap, 

självkontroll, självbehärskning och mod. Ämnet har slutligen blivit  kopplat ihop med hälsa, 

där undervisningen dels syftar till att eleverna ska utveckla träning, hälsa och elevens livsstil,  

det ska då inte enbart innehålla aktviteter som utvecklar elevens fysiska förmåga, dvs: 

kondition, styrka, rörlighet och koordination. Utan även att eleven ska få möjlighet att 

upprätthålla en god hälsa där eleven får möjlighet att utveckla det psykiska välmåendet, god 

kamratskap och goda kostvanor som kan relateras till hälsoperspektivet.Under åren har det 

funnits olika representanter från Skolverket, StatensFolkhälsoinstitutet,idrottsrörelse, 

handikappsorganisationer, lärare och elever som diksuterar ämnets innehåll från olika 

synvinklar. (Annestedt, Peitetersen, & Ronholt 2001, s. 55)  

Begreppet hälsa är ett ständigt diskuterat ämne i vårt samhälle. Hälsa är något som människor 

alltid diskutera och funderat över, därav har begreppet varierat genom tiderna. (Eriksson & 

Cederberg 2009, s. 47) menar att hälsa används i etiska aspekter och hur människan har skött 

sig i förhållande till religion. Sjukdomar kunde då vara en aspekt på att man hade syndat. 

(Quennerstedt 2007, s. 12) beskriver hur hälsan under medeltiden moraliserades då 

kristendomen präglade samhället. Hälsa blev associerat med att leva rätt och skapade ett 

inträde till paradiset. Denna syn på hälsa höll i sig ända fram till industrialiseringen, då det 

blev viktigare att ta reda på sanningen och då tog medicinvetenskapen över och begreppet 

hälsa påverkades. (Annerstedt 2001, s. 40) belyser i sin artikel ”Kropp, idrott och hälsa dåtid, 

nutid och framtid” att medborgarnas hälsa har under mycket lång tid betraktats som en 

samhällsangelägenhet där samhället med hjälp av olika former, försökt skapa så god hälsa 

som möjligt hos befolkningen. I artikeln nämner han även olika faser, som kommer tas upp 

under uppsatsens gång.(Medin och Alexandersson 2000, s. 19) nämner att hälsan kommer till 

uttryck och påverkar den medicinska bilden av människan som höll sig ända fram till 1948 då 

World Health Organisation tog över. WHO:s definition inkluderar också mental och social 

hälsa och välbefinnande. Människan är inte enbart en biologisk men även en mental och 

social varelse och dessa tre aspekter i personens liv tas med i definitionen av vad hälsa är. 

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

absence of disease or infirmity.(World Health organisation 1948, s. 1) Men under 1986 kom 

man överens om en teori i vilken hälsa skulle ses som en resurs för en handlande människa att 
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nå ”något annat”. Definitionen svarade inte längre på ”Vad är hälsa”, utan definitionen 

beskriver hälsa som en resurs och vad som kan upprätthålla hälsa. Health is…seen as a 

resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept 

emphasizing social and personal resource, as well as physical capcities. (World Health 

organisation: Milestone in Health Promotion, 1986, s. 29) 

 

 

Idrott och hälsa’s utveckling 

Annerstedt (2000) skriver i sin bok ett antal faser som skulle kunna belysa ämnet idrott och 

hälsas utveckling. Idrott och hälsas historia har förändrats drastiskt då ämnet har fått en annan 

utveckling, De olika faserna som nämns är: ”Etableringsfasen”1813-1860, ”Militärfasen” 

1860-1900, ”Stabiliseringsfasen” 1900-1919, ”Brytningsfasen” 1919-1950, ”Fysiologiska 

fasen” 1950-1970, Osäkerhetsfasen 1970-1994 och ”Hälsofasen” 1994-. De tre sista faserna är 

de väsentligaste faserna i denna studie, då ämnet börja få en annan betydelse och luta sig mot 

ett annorlunda hälsoperspektiv. Under den fysiologiska fasen gavs det ett större utrymme  

den fysiska träningen och idrottsliga aktiviteter i undervisningen. Konditionsträningen var 

kravet för att eleverna skulle svettas. Den andra fasen,var det färre anvisningar då 

verksamheten var mer likt föreningsidrotten, och idrottsrörelsen kom mer och mer att ta över 

den roll som Skolöverstyrelsen hade, genom att förse skolan med fortbildningskurser, 

utbildningsmaterial och konsulter. Tidigare skulle skolämnet bidra till att eleverna ska 

utveckla fysisk, psykisk och social hälsa. Under Hälsofasen bytte ämnet namn från idrott till 

idrott och hälsa. Detta namnbyte påverkade ämnet som skulle utvecklas mot ett tydligare 

hälsoperspektiv. Läroplanen som senare fick namnet Lpo94, innebar att ämnet betonade mer 

och mer, samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls och elevernas 

ställningstagande i hälsofrågor lyfts fram. Det är inte specifika idrotter som nämns, mer än att 

eleverna ska kunna simma och orientera. Om ämnet ska fortsätta ha en viktig betydelse i den 

svenska skolans utveckling, gäller det att lärare i idrott och hälsa tar större initiativ och är mer 

drivande vad gäller ämnesutvecklingen. Om inte kommer ämnet bli marginaliserat, belyser 

Annerstedt. Eleverna måste få möjlighet till ett brett ämnesinnerhåll för att uppleva 

rörelseglädje och får delta på egna villkor, där de kan påverka innehåll och ämnesupplägg. 

Idrott och hälsaläraren måste även i större utsträckning utbildas till att bli socialt kritiska till 

den rörelsekulturen som existerat och de nya trender som dyker upp och i större utsträckning 

sätta in sitt yrke i ett samhällsperspektiv.(Annerstedt 2000, s. 10-25 ff).  



 

 9 

 

 

 

1.1.3 Hälsa i ämnet idrott och hälsa & Kursplan 

Dåvarande kursplanen 

Lpo94 

Ämnet idrott och hälsa  

I den gamla kursplanen Lpo94 har ämnet ett brett innehåll där det lyfter fram att ämnets 

utgångspunkt ska vara bland annat att fokusera på lek, idrott och allsidig rörelse. Ämnet lyfter 

även fram hälsoperspektivet som innefattar såväl fysisk och psykisk aktivitet som socialt 

välbefinnande. Ämnet syftade även till att eleverna ska ta ansvar för sitt eget upplägg och 

genomförande av motion och fysisk träning. Där det ligger ett starkt samband mellan livsstil, 

livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Därför förmedlar ämnet kunskaper om hur god hälsa och god 

livs- och arbetsmiljö kan främjas. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har 

betydelse under uppväxten och framöver. I Lpo94 fanns det endast mål för årskurs fem och 

nio. Strävansmål har även tillkommit som genomsyrar undervisningen för att i slutändan nå 

de uppnåendemål som eleverna ska kunna i årskurs fem respektive nionde skolåret Skolverket 

1994)   

”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse for hälsan. 

Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur 

vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 

sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse for hälsan” 

(Skolverket1994, s. 1) 

 

 

1.1.4 Den nya rådande kursplanen Lgr11 

Ämnet idrott och hälsa 

I nya rådande kursplanen, ska eleverna utveckla allsidig rörelseförmåga och intresse för att 

vara fysisk aktiva och vistas i naturen. Syftet med undervisningen i idrott och hälsa är även att 

eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet. Detta innebär att den enskilda läraren ska ge eleverna 

möjlighet utifrån deras egna erfarenheter utveckla kunskaper om hur träningsmetoder, 
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rörelseaktiviteter, kost och andra faktorer kan påverka den fysiska välbefinnande. I momentet 

idrott och hälsa ska eleverna få möjlighet att utveckla psykisk, fysisk och social hälsa samt 

skapa en positiv självbild och kroppsuppfattning. Ämnet ska omfatta mer än bara den fysiska 

förmågan hos eleverna, men eleverna ska även få en förståelse för att upplevelserna av de 

fysiska aktiviteterna kan skildra från den teoretiska undervisningen, där fokus ligger på olika 

strategier till att få konkret kunskap om hälsa. (Skolverket 2011, Kommentarsmaterial till 

kursplanen i idrott och hälsa, Stockholm s.10) 

 

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också 

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 (Skolverket 2011, s. 1)  

Det centrala innehållet är indelat i tre kunskapsområden: Rörelse, hälsa och livsstil och 

Friluftsliv och utevistelse. Kunskapsområdet för ”Hälsa och livsstil” handlar om följderna av 

fysisk aktivitet samt förutsättningarna för hälsa som ska ge eleverna möjlighet till ett kritisk 

tänkande till olika syn på hälsa. Detta kunskapsområde är mer utvecklat innehåll i årskurserna 

4-6 och 7-9, där ligger större fokus på hälsa och livsfrågor och undervisningen ska syfta till att 

eleverna ska få diskutera och reflektera över sin egen rörelseaktivitet, vad det innebär och vad 

den får för konsekvenser. Under pågående reflektion ska eleverna dra slutsatser av sina 

erfarenheter, för att sedan lägga grunden för medvetenhet om sitt eget beteende och om sin 

livsstil. I dem yngre åldrarna lägger man mer fokus på upplevelserna av rörelse, friluftsliv och 

utevistelse. (Lgr11kommentarsmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, Skolverket, 

Stockholm, 2011, s. 2-7 ff.)   

I kommentarmaterialet står det ännu tydligare vad som ska behandlas i undervisningen, men 

det är upp till den enskilda läraren att bedöma vad som är lämpad för att uppnå syftet med 

undervisningen. (Lgr11 Kommentarsmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, Skolverket, 

Stockholm, 2011, s. 10) 

1.2 Forskningsöversikt  

I detta avsnitt kommer jag behandla vad jag har hittat för relevanta undersökningar för att 

backa upp min studie ytterligare. Den litteratur som kommer att redovisas här är relevanta på 

så sätt att det kommer underlätta för läsaren så mycket som möjligt för att se hur idrottslärarna 
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arbeta för att få fram hälsoaspekten i sin undervisning samt om hälsa undervisningen har 

någon påverkan i idrott och hälsa och hur idrott och hälsa läraren tillämpar detta. 

 

Jakobsson skriver i sin rapport ”Hälsa- vad är det i ämnet idrott och hälsa? En studie om 

lärares tal om ämnet idrott och hälsa. I vårt samhälle finns det finns en tradition att genom 

hälsoupplysning verka för att förbättra människors hälsa (2004, s. 2). Vidare skriver Thedin- 

Jakobsson att det ligger större ansvar hos individen vilket kan vara en förklaring till varför 

kursplanen innehåller mål som är inriktade på hälsa och ska leda till en hälsosam livsstil där 

barn och ungdomar tidigt ska skolas in i att ta ansvar för sin hälsa. Skolan är den institution 

som alla i Sverige möter och där barn och ungdomar får ett ökat intresse för kropp och hälsa 

som dem sedan möter i ämnet idrott och hälsa. Jakobsson fortsätter att beskriva hur det blir 

mer stillasittande under dem teoretiska ämnena som inte alls är anpassade för barns behov och 

kroppar. Fysisk aktivitet tillgodoses inte heller där skolgårdarna inte är anpassade för allsidig 

rörelse. Men det finns dock barn som är engagerade i någon idrottsaktivitet på fritiden, där 

dem får möjligheten att träna på fysiska, psykiska och social förmågor. Den fysiska 

aktiviteten ger oss även möjligheten att ha roligt i nuet, samtidigt som vi lär oss hantera våra 

”kroppar” och om våra kroppar begränsar oss fysiskt, så kan det få konsekvenser senare nu 

och senare i livet. Det är inte alla barn som har den möjligheten och kanske framförallt dem 

som behöver det mest, då är skolans idrott och hälsa undervisningar kanske den ända som ger 

dem möjlighet till fysisk aktvitet, rörelse och en livsstil som främjar hälsa. (Thedin-Jakobsson 

2004, s. 2)  

 

I en liknande studie Hälsa eller inte hälsa, skriven av Quennerstedt (2007) belyser han även 

om ämnet hälsa i skolämnet idrott och hälsa. I artikeln diskuteras en debatt i frågan om idrott 

och hälsa timmarna borde ökas eller minkas. Artikeln lyfter fram om hälsa ska ses som en 

lösning eller ett evigt problem, men även på vilka sätt hälsa kan ses som en för och nackdel.  

”no doubt that physical education has caught the attention of legislatures, school boards, 

principals, and parents with prom-issues that we can and should make a significant 

contributions to children’s physical fitness and healthy lifestyles”(Quennerstedt 2007, s. 397) 

Studien lyfter även fram hur idrott och hälsa ämnet ska domineras av lagidrotter av tydliga 

inslag, istället för att fokusera på ämnesinnehållet. I detta syfte ska ämnet behandla den 

fysiska aktiviteten i sig, och inte det viktigaste målet för ämnet idrott och hälsa. Hälsa 

tenderar att fokusera på epidemologiska baserad undervisning, det så kallade 

sjukdomsmönster och bakomliggande faktorer som kan påverka negativt. Det de vill förmedla 
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är vad kan göras för att individer eller elever i detta fall ska må bättre. Hälsa förknippas oftast 

om en person är sjuk eller överviktig. Detta kan vara pga. för lite kunskap om fysisk aktivitet, 

rörelse eller utbildning i hälsofrågor. Ytterligare nämner (Quennerstedt 2007, s. 7) att det inte 

har väckt intresse för ämnet idrott och hälsa, där anledningen kan vara att ämnet har fokuserat 

på konditionsträning och konditionsnivåer, istället för kroppsform och kroppsvikt. Men under 

senare år har vi fått mer kunskap, där media har lyft fram detta, med olika program riktat mot 

hur barn och vuxna ska bli mer fysisk aktiva, bra kostvanor, för att slippa bli överviktiga. Med 

detta medföljer olika metoder för att ändra på sin livsstil för att ett bättre fysisk och psykisk 

välbefinnande. Detta har fått många av oss att se annorlunda på hälsa, men även hur hälsa ska 

ses och behandlas i skolan. (Quennerstedt 2007, s. 10)  

I artikeln nämner Quennerstedt (2007) även hälsans perspektiv, hur hälsans definition aldrig 

kommer att finna en tillfredställande definition då den har olika definitioner i olika 

sammanhang. En av de förklaringar som kan förklara hälsans ursprung är någon form av 

normalitet och fokus har lagts på det onormala, d.v.s. fokus ligger på avvikelserna. Från ett 

historiskt perspektiv har hälsans setts från två aspekter enligt Quennerstedt, det moralisk 

normativt och vetenskapligt normativt. Det moraliska normativt innebär att samhället har 

präglat vad som ses som hälsa i form av moralisk beteende, heterosexuellt, den manliga 

kroppsvikten, den normala kroppsvikten och kroppsform. Det normativa förhållningssättet har 

inneburit att främst vetenskaps medicin kan avgöra vad som betraktas som hälsa. Som tidigare 

nämnts relaterat till dessa begrepp så kan hälsan benämnas som patogen och innebär att det 

sjuka och det onormala intressant och kan därmed ses som det motsatta från det onormala 

eller det sjuka, lyfter Medin & Alexanderson (2000).  I samma artikel tar Quennerstedt även 

upp hur man bör behandla hälsa i ämnet idrott och hälsa. Studien lyfter fram hur man ska 

reducera riskerna med inaktivitet, sjukdomar och övervikt, medans kritikerna syftar på att 

okritiskt anamma biomedicinskt, individuellt, och moraliskt tveksamhet hälsoperspektiv i 

ämnet idrott och hälsa. Båda sidorna tar upp vikten mellan fysisk aktivitet och hälsa. Samma 

salutogeniska synsätt hade även Antonovsky (2005) då han såg hälsa och sjukdom som något 

som går hand i hand med varandra. Med andra ord att betrakta hälsa med något man har eller 

inte har, men att se andra faktorer som kan möjliggöra eller begränsa hälsoutveckling, men 

som även ses som något dynamiskt, ”Always in the progress of becoming”, (Quennerstedt 

2007, s. 39) som berör människans hela omgivning. Ett salutogenskt synsätt öppnar även 

andra frågor som berör ämnet idrott och hälsa. En av dessa frågor handlar om hur 

rörelseaktiviteter och friluftsaktiviteter kan hjälpa att stärka elevernas hälsoutveckling samt 

för att förebygga sjukdomar och övervikt. Men all fokus ligger ändå på att idrott och hälsa 
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ämnet ska främst fokusera på att eleverna ska få goda kunskaper för att kunna få ett hälsosamt 

liv i form av ett fysiskt aktivt liv. (Antonovsky 2005, s. 53)  

Peter Schanz och Suzanne Lundvall skriver i sin rapport ”Changing Perspectives on Physical 

Education in Sweden (2014) om hur hälsa i ämnet idrott och hälsa har förändrats. Från att 

först fokusera på olika kroppsrörelser i över 170 år till att ämnet fick en kursplan med stark 

betoning på hälsa, där den fick avsatt tid för detta, men i samma veva minskades tiden. Detta 

kunde vara pga. den enskilda läraren har haft svårt att definiera innehållet och hur den ska 

bedrivas i undervisningen. Under samma veva har den vetenskapliga utvecklingen inom 

området fysisk aktivitet och hälsa varit stark under de senaste 20 åren. Schanz och Lundvall 

belyser hur lärare i den svenska skolan samt andra idrottsinstitutioner så som GIH, var 

tvungna att slå sig samman för att skapa ett bredare perspektiv på fysisk hälsa. Perspektiven är 

indelade i olika områden av miljö, där de bland annat behandlar hur kroppsrörelsen kan 

påverka miljön både positivt och negativt, som där kopplar till både individ och folkhälsa. 

(Schanz & Lundvall 2014, s. 464) Studien påvisar att både lärare och elever är överens över 

att eleverna visar sin kompetens genom olika sport och inte inom andra områden såsom 

friluftsliv, dans eller hälsa. Rapporten nämner även att hälsan hos svenska barn under 15 år är 

bland det bästa i hela världen, där utvecklingen under de senaste 20 åren har varit positiva. I 

samma veva framgår även att ungdomar i åldrarna mellan 15-24 kämpar emot psykisk hälsa. 

Detta har framgått i ett flertal studier där det har påvisat en ökning av stress, oro, ångest och 

sömnsvårigheter. Om dessa ungdomar då lider av psykisk ohälsa hälsa blir det ett ytterligare 

stressigt och bidrar till att dessa ungdomar inte klarar gymnasiet och därav blir det svårt att 

komma i på arbetsmarknaden och därav bidrar till minskningen till psykisk hälsa. I och med 

att den svenska skolan har haft en turbulent period (ibid. s. 465) 

Skolinspektionen fick i uppdrag den 22 april 2010, att undersöka hur idrott och hälsa lärarens 

planlägger idrott och hälsa undervisningen i skolväsendet, förskoleverksamheten och 

skolbarnomsorgen. Dem gick igenom 172 skolor som innerfattade 304 lektioner som innehöll 

7623 elever i årskurs 7-9. Det visade sig att bollspel och bollekar dominerade i 

idrottsundervisningen. ”Det vi fann var idrott och lite hälsa”. Hälsoperspektivet som står 

tydligt i kursplanen och som ska ingå i undervisningen, men förekom väldigt lite i 

undervisningen. Trots att hälsoaspekten inte behövde dominera idrottsundervisningen. Detta 

kunde medföra negativa konsekvenser då det blir en ensidig aktivitet samt att de elever som är 

intresserade av andra aktiviteter inte får sina behov tillgodosedda, ansåg Skolinspektionen. 

Skolinspektionen påpekade att det som står i kursplanen ska lyftas fram i undervisningen, för 
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att det kunde finnas risker för att betygsättningen inte sker enligt betygskriterierna. 

(Skolinspektionen 2010, s. 1-14) 

 

(Skolinspektionen 2010, s. 1-14) kunde enbart se att det fanns 12 skolor som lyfte fram 

hälsoperspektivet i undervisningen. Förklaringen till detta enligt Skolinspektionen var bland 

annat att idrott och hälsa lärarna följde tidigare traditioner, där man gick efter vad eleverna 

förväntade sig från idrott och hälsa lektionerna istället för vad som stod i kursplanen. Andra 

faktorer kunde även vara att de elever som utövade någon idrott på fritiden tillåts påverka 

undervisningen till de dem tycker om att göra. Mången idrott och hälsa lärare hade själva varit 

aktiva inom någon idrott och hade ett starkt samband till idrottsrörelsen och detta kunde sätta 

prägel på undervisningens utformning. Men även att idrott och hälsa lärare upplevde att 

kursplanen är otydlig och svårt att realiseras i praktiken.(Skolinspektionen 2010, s. 14) 

 

Skolinspektionen 2010, s. 1-14 gjorde även en kvalitetsgranskning i år där utgångspunkten 

riktades på att idrott och hälsa undervisningen hade en lös koppling till kursplanen. Det var 

totalt 36 grundskolor, 28 kommuner och åtta fristående skolor som ingick i undersökningen 

och urvalet gjordes slumpmässigt. De använde sig av intervjuer av elever och idrott och hälsa 

lärare samt rektorer med hjälp av intervjuguider. Resultatet visade att nio av dem 36 besökta 

skolorna får eleverna inte tillräckligt med undervisning i idrott och hälsa. Detta betydde enligt 

Skolinspektionen att eleverna inte fick den undervisningstid dem har rätt till. I ämnet idrott 

och hälsa ska eleverna garanteras 500 timmars undervisning från årskurs ett till nio. Efter 

beslutet från rektorn beslöt huvudmannen hur dessa timmar ska fördelas mellan de olika 

årskurserna. När undervisningstimmarna fördelas ska det bland annat ta hänsyn till att 

eleverna ska få tillräckligt med undervisning för att nå kunskapskraven för årskurs 6 och 9. 

Skolan ska även se till att undervisningen lämpar sig för de olika årskurserna. I det centrala 

innehållet i kursplanen för idrott och hälsa är innerhållet indelat i tre kunskapsområden: 

Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse, där den konkretiseras och 

specificeras i innehållspunkter. Syftet med kursplanen är att förmedla vilket ansvar 

undervisningen har för eleverna ska utveckla sina kunskaper och förmågor på längre sikt. Här 

nämner skolinspektion också att bollspel och bollekar prioriteras och att Hälsa och livsstil 

hamnar i skymundan. Eleverna ansågs inte få den undervisning som täckte detta 

kunskapsområde. 
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1.2.2 Teoretiskt perspektiv 

Teoretikern Aron Antonovsky ansåg att hälsan uppkom då individen har en känsla av 

sammanhang. Antonovskys tanke var att människan har en fri vilja, men hennes möjligheter 

att bemästra, förstå och känna en mening med omvärlden är determinerade av individens 

livserfarenhet. Salutogent och Patogent är två olika synsätt som Antonovsky använder sig av 

för att analysera, förstå och bygga sin egen uppfattning om begreppet hälsa.(Antonovsky 

2005, s. 9-13). Ett salutogent perspektiv handlar om olika faktorer som leder till hälsa. 

Antonovsky sade själv att han inte ville definiera hälsans natur, utan hälsans determinanter. 

Där det salutogena persektivet berör många punkter. Det salutogena ansatsen bygger till stor 

del på begreppet ”inidividens generella motståndsresurser. (Antonovsky 2005, s. 47) generella 

motståndsresurser som står för  faktorerna, psykosociala, fysiska och materiella, som 

underlättar inidvidens sätt att se på omvärlden, som strukturerad och begriplig och möjlig att 

hantera. GMR främjar livserfarenheten som kan främja KASAM, dvs.en känsla av 

sammanhang som byggs upp av begreppen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet står för att man förstår och begriper olika situationer som man senare kan 

förklara. Hanterbarhet handlar om vilken utsräckning man kan möta och hantera olika krav 

som ställs på en. Om man kan använda olika metoder för att lösa händelser i sitt liv, kan en 

känsla av hanterbarhet leda till att man inte fastnar i en känsla att vara ett offer. 

Meningsfullhet innebär att individen ser en mening i det den gör och ser en utmaning för att 

söka en mening i dem och klarar sig igenom dem.  En individ som har en stark KASAM,  har 

möjligheten att bemästra de stressorer som den sedan kan få möta i livet framöver. 

…..”KASAM utgör en människas sjätte sinne för överlevnad och mobiliseras hälsofrämjande 

egenskaper”.(Antonovsky 2005, s. 9- 97) Antonovsky lyfter fram att en salutogen ansats inte 

innebär att man ska undanskjuta den patogena synsättet. Istället ska dessa två komplettera 

varandra. ”Vilka faktorer bidrar till att upprätthålla ens position på kontinuumet eller att skapa 

en rörelse mot den friska polen” (Atonovsky 2005, s. 65) Det patogenska perspektivet 

beskriver uppkomsten och utvecklingen av sjukdomen. Vidare skiver Antonovsky att i 

utbildningar så som i skolan så är det på lärarens ansvar att använda de resurs som finns till 

hands för att utveckla den resurs som eleven besitter i kunskapsmässigtAntonovsky 

understryker att det är vi som har förmågan att besvara eller uppnå hälsa, i och med att vi 

stöter på påfrestningar, kaos och stress i våra liv .(Antonovsky 2005, s. 70). 
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1.2.3 Läroplansteorier 

I boken Det ska ni veta! En introduktion till Läroplanteorier av Göran Linde, framställs 

läroplaner som en grund för skolan styrning där undervsiningen delvis avgör för vilken 

kunskap som förmedlas som sedan blir avgörande. (Linde 2006, s. 65)  Ramfaktorteorin, 

skriver Linde, handlar om yttre begränsade ramar. Om dessa yttre rambetingelser finns, så ska 

lärare och skolledningen försöka skapa mer flexibla möjligheter inifrån, som gör att läraren 

får uttnyttja det frirum som läraren kan förfoga över. De ramfaktorerna som kan påverka 

undervisningen är tid och tillgång till olika skolsalar, utrustning och elevantal samt kostnader. 

En annan synpunkt som Linde nämner inom läroforskningen är läraren, dvs. läraren i fokus 

Lärarens uppdrag är att förmedla kunskap till många individer, med dessa kunskaper 

medföljer även olika metoder för att kunna styra en grupp individer i ett klassrums situation. 

Några av dessa är en här och nu-orientering, som innebär att läraren ständigt ska vara 

uppmärksam och reagera omedelbart när någonting händer samt en viss översikt om vissa 

förändrade situationer uppstår. (Ibid, s. 16) Läraren har också repertoar, som läraren 

kunskapsmässigt besitter och som möjliggör att läraren ska förmedla detta innehåll. Dessa 

repetoarer delas in i stoffrepetoarer och en förmedlingsrepetoar som byggs av lärarens 

ämnesstudie, så som lärarens personliga erfarenheter såsom arbete utanför, resor och 

lärarerfarenheter och planeringsarbete (Ibid, s. 17). I boken lyfter Linde även fram tre arenor 

som präglar undervisningen, formulering, transformering och realiseringsarenan. 

Formulering av läroplaner innebär de bestämmelser som gäller i ett skolsystem för vilka 

ämnen som ska studeras,  hur stor del av tiden varje ämne ska ha, vilka mål som gäller för 

undevisningen och vilket innehåll ämnet ska ha. (Ibid, s. 19) Som därefter leder till 

transformering där läroplaner tolkas och det görs tillägg och fråndrag. (Ibid, s. 48) och som 

till slut realiseringsarenan verkställer undervsiningen som består av lärarens lektionsinnehåll 

och elevernas verksamhet under lektionerna. Det centrala för just denna arena är 

kommunikation och aktiviteten i klassrummet. (Ibid, s. 48) Det praktiska gestaltandet som 

utförs i undervsiningen är en viktig punkt och en process där många faktorer är inblandade. 

Med hjälp av detta kommer jag att se hur idrott och hälsa läraren tolkar det och om det finns 

några förändringar i undervisningen, där olika ramfaktorer spelar en viktig roll då det 

möjliggör eller begränsar undevsiningen. I transformeringen av läroplanen finns det även 

andra fokusgrupper så som: socialfokus som är yttre faktorer som grundar sig på vad läraren 

använder i sin undervisning. Ämnesfokus förmedlar ämnets fokus och hur detta ska uttryckas i 

läromedel. Undervisningsprocessens fokus syftar till hur man praktiskt ska undervisa sitt 

ämne. 
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(Linde 2006, s. 26 ) nämner även om fokusen ligger på  undervisningensprocessen och om 

styrgrupps-hypotesen som en annan forskare vid namnet Dahllöf kom fram till. Denna 

hypotes innebär att läraren har en begänsad tid att utföra sitt arbete på och om det är knappt 

med tid så snabbar läraren upp tempot. Men om läraren har bättre med tid och vill dra ut på 

momentet så kan han ställa frågor till de elever som är lite långsammare som visar på att han 

eller hon kan ge noggrannare förklaringar samt exempel. De elever som reglerar tidsåtgången 

för momentet kallas styrgrupp. Skolan har gått från att ha varit en av världens mest 

centraliserade verksamhet till den decentraliserad verksamhet som det ser ut idag. Detta 

innebär enligt Linde att ramar som kan ha styrt undervisningsprocessen har försvagat vad som 

gäller tidsramar och tidsindelningen till exempel hur organisationen av undervisningen ska se 

ut. Det som drabbas är de materiella resurserna som är begänsade och den totala tiden för 

utbildningen ämnena ska ha. Detta menar Linde är principer för vad som undervisningen ska 

innehålla som sedan definieras som läroplanskoder. (Linde 2006, s. 34) 

 

1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida idrott och hälsa lärare arbetar för att få 

fram hälsoaspekten i sin undervisning samt hur dem tillämpar detta och om det finns det finns 

hinder att undervisa i hälsa i ämnet idrott och hälsa.  

 

 Hur ser Idrott och hälsa läraren på hälsoperspektivet och vilka faktorer kan påverka 

undervisningen? 

1.3.1 Metod  

För att kunna besvara uppsatsens syfte med frågeställningar kommer detta avsnitt beskriva 

mitt val av metod. Kvalitativa studier är fördelaktiga för studier med syftet att förstå eller hitta 

mönster kring hur människor resonerar och/eller reagerar samt att särskilja och urskilja 

varierande handlingsmönster (Trost 2005, s. 15-16) I en kvalitativa studie ligger intresset mer 

på att omvandla informationen man fått till siffror och även svara på frågor som hur många 

och hur ofta. (Trost 2005, s. 15-16) 

Den kommer även att beskriva om mitt tillvägagångssätt och urval. Avslutningsvis kommer 

detta avsnitt att berätta om de etiska förhållningssätt som uppsatsen hållit till. Undersökningen 

kommer att förhålla sig till en deduktiv metod och förhållningsätt, där den utgår från min 

empiri för att sedan delvis använda mig av tidigare forskning samt befintliga teorier så som 
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ramfaktorteorin. Detta för att fördjupa mig kring ämnet hälsa och därefter koppla det till min 

empiri.(Patel& Davidson 2003, s. 23) 

 

 

1.3.1 Val av metod  

För att genomföra denna studie används kvalitativa intervjuer med sex lärare i Idrott och hälsa 

på fyra olika grundskolor i Stockholmslän. Valet var att göra kvalitativa intervjuer som skulle 

vara till stort hjälp att förstå och hitta mönster i undersökningen som i sin tur skulle besvara 

syfte och frågeställningar. Syftet till intervjuer var att få de intervjuade att ge så uttömmande 

svar som möjligt. (Patel & Davidson 2003, s. 23) 

Genom de kvalitativa intervjuerna ville studien ta reda på hur sex lärare i de olika skolorna 

definerar hälsa samt hur de arbetar med hälsoperspektivet i skolan. 

Intervjuerna var utformade i en lägre grad av standardisering vilket innebär att jag hade 

förberett frågorna men att jag tog dem i den ordningen som passade samtalet utefter vad 

respondenterna svarade vilket Trost förespråkar. (Trost 2005, s. 43) I de stunder då 

respondenten pratade fritt och berörde en fråga som inte ställt lät jag respondenten prata till 

punkt och ställde följdfrågor om jag ansåg att frågan inte besvarats fullt ut. Intervjufrågorna  

var utformade och strukturerade efter teamat hälsa. Detta kallar Trost fokusintervju.(Ibid, s. 

43) För att registrera all information från respondenterna i våra intervjuer valde jag att 

använda mig  utav ljudinspelning, dvs en mp3 där jag spelade in respondeternas för att 

säkerställa att jag fick med all fullständig information under samtalet. Som ett komplement 

valde jag att föra anteckningar. Detta för att notera intressanta kommentarer och reflektioner 

under själva intervjun. (Bjørndal, 2005, s. 90) 

2 Urval och avgränsning  

I en studie ska målet vara att urvalet ska vara representativt för studiens syfte och 

frågeställningar och därför baseras urvalet på två metoder: bekvämlighetsurvalet, där urvalet 

grundar sig på personer man tidigare är bekant med och handplockat urval är baserat på ett 

urval som kan ge bästa möjliga information. (Patel & Davidson 2003, s. 69). Jag valde sex 

respondenter jag skulle intervjua. Alla var manliga idrottslärare. Alla arbetar som idrott och 

hälsa lärare på olika skolor i Stockholmsområdet. Erfarenheterna mellan dessa sex var från 3-

25 år. Skolorna valdes efter tidigare anknytning samt att alla lärare bör undervisa i skolans 

senare år. I mitt urval av klasser i skolorna valde jag att fokusera på årskurs 9, därför att 
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eleverna som idag går i årskurs nio ska ha klarat av målet för momentet hälsa och livsstil i 

kursplanen Lgr11.  

 

2.1 Genomförande 

Arbetets upplägg var att söka litteratur och fakta de första veckorna. Då jag samlat in fakta 

och bestämt min empiri samt formulerat mina frågor, tog jag kontakt med mina respondenter 

som var lärarna i de skolor som valts ut. Kontakt togs med mina intervjupersoner genom mejl. 

Antalet respondenter passade bra men dock hade jag mejla till 10 idrott och hälsa lärare men 

jag fick enbart svar av sex. De fick alla välja en tid och plats som passade deras arbetsschema. 

När jag tog kontakt med lärarna på de respektive skolorna berättade jag vad syftet till mitt 

besök var. Intervjuerna genomfördes på arbetsplatser i idrottssal/-teorisal, arbetsrum, 

Personalrum, samt i ett konferensrum. Målet var att intervjun skulle ta en halvtimme till 

fyrtiofem minuter vilket visade sig räcka. Under intervjuerna hade jag möjlighet att ställa 

frågorna i den ordningsföljd som föll sig naturligt för att respondenterna skulle känna en viss 

frihet att prata om det som är viktigt för honom eller henne vilket Bell menar är fördelaktigt. 

(Bell 2006, s. 162) Detta gjorde att intervjuerna flöt på och behövdes inte avbryta 

respondenten, trots detta kunde den tänkta strukturen upprätthållas. Intervjuerna spelades in 

via ljudupptagning, för att lättare få med allt som respondenterna sa och minska risken att vi 

skulle gå miste om viktig information. 

 

2.2 Databearbetning och analysmetod  

Transkription av intervjuerna skrevs ner ordagrant, pauser eller hum... dokumenterades inte. 

Citat som var relevanta och som ansåg vara viktiga för studien togs med. Strax efter 

genomförandet av mina intervjuer skrev jag ner anteckningar för att underlätta bearbetning av 

materialet, samt för att få en helhetsbild av den. Efteråt lyssnade jag på inspelningarna för att 

komplettera anteckningarna med de nya uppfattningar som gjorde att jag kunde göra en 

sammanfattning av respektive intervju. Därefter transkriberads samtal i en flytande text. 

Tanke med transkriptionen var att få information om respondenternas uttalanden. Därefter 

sorterades respondenternas svar in under de olika frågorna de besvarat. Avsikten med 

sorteringen var att göra genomförbara analyser och diskussioner om de olika svaren fanns i 

respondenternas samtal. Svaren har beskrivits och analyserat utifrån tidigare forskning och 

styrdokument samt redogjort hur respondenterna talar om varje fråga som ställts. Denna 
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transkriptionsmetod valdes för att få en tydlighet i vad som respondenternas uttalade kring 

ämnet. (Bjørndal 2005, s. 92) 

2.3 Tillförlitlighetsfrågor  

Vid intervjuer ändras svaren och följdfrågorna efter vilken person man intervjuar. För att man 

ska få en hög reliabilitet i sin studie ska den metod man använder ge samma resultat vid de 

olika tillfällen man gör mätningar samt skall tillfällena även likna varandra. Därför kan 

reliabilitet ses som ett mått på om metoden är säker och att man får tillförlitlig information.  

(Trost 2005, s. 10) Frågor jag kunde ställa är om de intervjuerna som har gjorts är trovärdiga 

och om jag har fått den information som är väsentligt för studien.  

När det kommer till validiteten så är den inte kopplad till själva datainsamlingen utan den 

genomsyrar genom hela forskningsprocessens samtliga delar vilket Patel och Davidson tar 

upp. (Patel & Davidson 2003, s.103) Att göra en trovärdig tolkning av den intervjuades 

livsvärld som forskare kan kopplas till validiteten. Något som även kan kopplas till validitet är 

om forskaren lyckas fånga det som är motsägelsefullt och mångtydigt. Patel och Davidson 

förtydligar detta med att säga att ”relationen mellan det normala, typiska och speciella.” 

(Ibid. s. 103). Detta har jag tillämpat genom att i analysen försöka se om lärarna på de olika 

skolorna hade skilda arbetsätt. För enligt Patel och Davidson ger studien en låg reliabilitet om 

det är i en kvantitativ studie och om man intervjuar en person flera gånger och ställer samma 

frågor men får olika svar. Om det skett i en kvalitativ studie hade man kunnat tyda att 

personen man intervjuar har ändrat sin uppfattning och insikter och kanske lärt sig något. 

Metoden har gett de svar som jag hade för avsikt att underöska i studien. I en kvalitativ studie 

bör reabiliteten ses som bakgrund för den unika sastionen i undersökningen. (Ibid. s.103) 

Denna studie andvänder sig av en kvalitativ metod, detta för att det är det bästa valet för 

denna studie och resultatet. Valet av metoden har gett de svar som var aviskten med denna 

studie samt att den bild av verkligheten är förankrad i dessa skolor (Ibid. s. 103)   

2.4 Etiska aspekter  

I denna studie har jag förhållit mig till det etiska perspektivet som består av dem fyra 

huvudkraven samtyckekravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

(Vetenskapsrådet 2003, s. 7-14). Vid första kontakterna med respondenterna som skedde via 

mail informerades dessa att samtalet kommer att hanteras konnfidentiellt. Det som 

respondenterna sa, skulle inte föras vidare eller kunna kopplas till vem utav dem som sa vad. I 

resultatet har har jag gett respondenterna fingerande namn detta för att skydda deras identitet 
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och anonymitet (Trost 2005, s. 61). Enligt Vetenskapsrådet ska uppgifter som kan idetifiera 

personer hanteras så att enskilda människor inte ska kunna identifieras av utomstående, de 

menar att det ska vara i stort sätt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

Resultatet har jag skrivit på ett sådant sätt att det inte går att koppla samman individerna med 

respektive skola eller skolans namn eller geografiskt läge. Materialet kommer enbart att 

användas i denna undersökning. Respondenterna blev informerade om samtycket, där de  när 

som helst avlusta intervjun.  

 
2.5 Resultat och sammanfattningar av intervjuerna 
 
För att lättare utläsa texten har jag namngett lärarna efter alfabetisk ordning, A, B, C, D, E, 

och F. Efter varje avsnitt kommer jag även att göra en tolkade sammanfattning av vad lärarna 

har angett för svar.  

 

Lärare som jag intervjuade hade alla olika långa arbetserfarenhet och arbetar på F-9 skolor 

och variationerna mellan hur länge dem har arbetat är mellan 3-26 år. Resultatet är 

presenterade efter varje intervjufråga, för det ska bli tydligare för vem som svarade vad.  

 

     Hur länge har du arbetat som idrott och hälsa lärare? 

Gällande var och när idrott och hälsa lärarna utbildade sig varierade stort. Alla lärare förutom 

två har utbildat sig på Gymnastik och idrottshögskolan. Lärare C utbildade sig på Stockholms 

Universitet och lärare E utbildade sig i forna Jugoslavien.  

 

Undervisar du något annat ämnet än Idrott och hälsa? 

På frågan om lärarna undervisade i något annat ämne än Idrott och hälsa, svarade samtliga 

lärare att de enbart  undervisar i idrott och hälsa. Lärare F uppger att om det fanns möjligheter 

så hade han valt ett annat ämne”Jag har tyvärr inget andra ämne. I och med att jag utbildade 

mig i forna Jugoslavien, så såg utbildningsmöjligheterna annorlunda ut på den tiden. Jag 

hade velat läsa till mattematiklärare”.  
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Hur många årskurs 9:or undervisar du? 

På frågan om hur många årskurs 9:or dem undervisade såg undervisningsmöjligheterna 

likadana ut. Lärare A, B, D och F undervisade två stycken årskurs nior, medans lärarna C 

undervisade en nia och lärare E undervisade tre årskurs nior.  

 

Hur ser du på begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Frågan om hur lärarna såg på begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa uppger lärare A att han 

kontinueligt arbetar med hälsa. Efter varje lektion, diskuterar han med eleverna vad dem har 

gjort och hur detta har påverkat kroppen. Även lärare B jobbar även kontinuerligt med hälsa, 

efter varje lektion eller föreläsning. Lärare C ansåg att hälsa begreppet kunde ofta hamna i 

skymundan, där orsaken kan vara att idrott och hälsa lärarna inte har tillräckligt med tid som 

gör att man inte har en genomtänkt upplägg om hur man vill undervisa i momentet hälsa. Han 

lyfter även fram att hälsa är ett moment som genomstyr hela undevisningsuplägget som mer 

och mer kommer att ta plats i ämnet idrott och hälsa. ”Det får inte glömmas bort eller utgöras 

av någon eller några enstaka hälsa- dagar”, tillägger  han. Lärare D anser att det är den 

enskilda lärarens uppgift att se till att hälsa begreppet lyfts fram i undervisningen och att detta 

kan göra på olika sätt. Lärare E uppfattar att hälsobegreppet hamnar i skymundan då all fokus 

hamnar på dem idrottsliga momenten. Orsaken kan vara att i kursplanen för idrott och hälsa, 

står det tydligare vad eleverna ska nå för mål i dem idrottsliga momenten. Lärare F anser att 

begreppet hälsa är en viktig del i sitt arbete och därför följer han kursplanen starkt och ser till 

att eleverna får den kunskap inom hälsa som dem behöver.      

 

Hur uppfattar du att ämnet idrott och hälsa skrivs i Lgr11? 

På frågan om hur idrott och hälsa lärarna uppfattar ämnet idrott och hälsa i Lgr 11 anser lärare 

A att man bör göra eleverna medvetna och förklara vad som står i Lgr11 och visa att alla 

moment är viktiga i idrott och hälsa ämnet. I och med att alla momenten är viktiga om 

eleverna vill ha ett högt betyg. Han lyfter även fram att ämnet kan ibland upplevas som ett 

avlastningsämne för vissa elever och inte ett ämne där man lära sig saker. ”Det är utmaning 

för oss idrottslärare att lära ut praktisk och teoretiska, så att eleverna får någon form av 

känsla av sammanhang”. Eftersom blocket hälsa och livsstil är väldigt stort, arbetar lärare B 

mycket med att få eleverna medvetna om vad som står i Lgr 11. ”Jag tycker att det är 

fortfarande väldigt viktigt att barn och ungdomar får fortsätta att arbeta praktiskt och inte 

bara jobba teoretisk. En sak är att veta om hur man gör för att må bra ,  man får inte glömma 
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bort att göra saker och ting även praktisk, när det kommer till hälsa för att kunna må bra”. 

Lärare C uppfattar att det är ett moment som bör fokuseras på eftersom att Lgr11 har en 

tydligare beskrivning om vad som gäller för momentet hälsa och livsstil jämfört med den 

förra kursplanen Lpo94. Samt att få eleverna ständigt involverade för att dom ska veta vad det 

är som förväntas av dem. Lärare D anser att Lgr11 ger en otydlig beskrivning om exakt vad 

eleverna ska kunna i momentet hälsa , men det  är upp till den enskilda idrottsläraren att ge 

den kunskap som den besitter. ”Det är endå min uppgift att se till att mina elever når målen” 

Lärare E anser att i Lgr11 står det tydligare hur eleverna ska nå målen i dem idrottsliga 

momenten än i momentet Hälsa och livsstil. Lärare F anser att i Lgr11 finns en tydlig struktur 

om vad som ska förmedlas till eleverna, men att ansvaret ligger på idrott och hälsa läraren. 

 

Ser du några hinder i din undervisning gällande ämnet idrott och 

hälsa? 

 På frågan gällande om lärarna såg något hinder i momentet hälsa i ämnet idrott och hälsa, 

hade samtliga lärare samma åsikt kring detta. De ansåg att tidsbrist var en viktig faktor som 

oftas gör att dem knappt hinner med det dem har planerat att göra. Samtliga lärare ansåg att 

60 minuter inte var tillräckliga för att hinna med dem idrottsliga momenten samt att väva in 

hälsa i undervisningen. Lärare B tyckte att tre timmar idrott i vecka varav 1 timme hälsa 

skulle göra att idrott och hälsa lärarna får de tid som krävs för att undervisa i momentet hälsa. 

Lärare F uppgav att det är inte enbart vi lärare som drabbas av tidsbris, det är även eleverna 

som påverkas av detta. ”Vi idrott och hälsa lärare behöver lite extra tid så vi hinner med det 

vi ska samt för att eleverna ska få de kunskap som krävs för att leva ett sundare livstil”.  

 

Skulle du vilja ändra på något i din undervisning? I så fall vad? 

På Frågan om lärarna skulle vilja ändra på någonting i sin undervisning svarade samtliga 

lärare att det var inget specifikt dem skulle vilja ändra på för närvarande. Gällande vilka 

möjligheter idrott och hälsa lärarna ser till att undervisningen utvecklas för ämnet idrott och 

hälsa,svarande lärare A att om vi idrott och hälsa lärare får mer tid så kan vi utveckla 

undervisning samt att  eleverna får en djupare förståelse för momentet hälsa. Lärare B anser 

att politikerna måste prioritera mer tid till idrott och hälsa undervisningen. Lärare C anser att 

om det finns flera vuxna till hands, skulle undervisningen utvecklas och vara mycket bättre. 

Därför att då hjälps man åt. Lärarna D, E och F anser att utveckligen ligger främst på skolan, 
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att dem ska tillföra mer material för att undervisningen ska utvecklas och för att eleverna ska 

kunna få den kunskap som de behöver.  

 

Kan du ge exempel på vilka metoder du har använt dig av för att 

förmedla hälsa i din undervisning? 

På frågan gällande vilka metoder idrott och hälsa lärarna andvänder sig av för att förmedla 

hälsa i sin undervisning anser Lärare A att man kan exempelvis använda sig av ett biptest där 

man delvis kan se hur sin kondition ligger till. Detta för  eleverna ska får en uppfattning om 

vad som krävs för att uppnå en högre skala genom att tillexempelvis motionera mer på sin 

fritid. ”De får ett aha, då vet att jag bör träna på mer kondition.  Han lyfter även fram att 

bedömningen inte fokuserar på testet i sig utan om eleven orkar medverka i en aktiviteter 

under en längre tid. Lärare B fortsätter på samma spår där han tar biptestet som ett exempel,. 

Efter några veckors biptest, kan eleverna föra dagbok som är kopplad till biptestet, för att dem 

ska förstå tränningsfasen och vad det är till för och hur dem kan påverka det. Läraren arbetar 

även med olika typer av upgifter, föreläsningar som alltid avslutas med prov där eleverna får 

visa sina kunskaper i momentet hälsa. Detta för att koppla till Lgr11 så man får ut så mycket 

som möjligt gällande vad som står i kriterierna för hälsa och livsstil. . Lärare C använder sig 

utav diskussioner av olika slag och ofta blir det i form av reflektioner, vilket kan vara bra om 

eleverna får kombindera teorin med praktiska aktiviteter för att befästa kunskaperna i hälsa.  

Lärare D och och E använder sig av korta föreläsningar, inidviduella arbeten och arbeten där 

man jobar två och två för att eleverna ska få den kunskap dem behöver inom hälsa.  Lärare F 

använder sig av träningsdagböcker som är relaterade till kost och motion.  

Frågan om lärarnas undervsining har förändrats i övertid i deras arbete som idrott och hälsa 

lärare anser lärare C, D och F att undervisningen inte har förändrats i övertid, men för lärarna 

A, B och F ser det dock annorlunda ut. Lärare A anser att han blir säkrare och bekvämare i sitt 

yrke med tiden. Lärare B tycker att förändringen har kommit på senare tid då den nya 

kursplanen har ägt rum. Då ligger fokusen inte enbart på praktiska moment men även på 

teoretiska moment, framför allt när det kommer till at undervisa i momentet hälsa och livsstil. 

Lärare F har med tiden bytt material, för att undervsiningen ska bli roligare och för att 

eleverna ska vara mer delaktiga. Slutligen på frågan om lärarna använde sig av några centrala 

begrepp i deras idrott och hälsa undervisning anser lärare A och F att dem inte använder några 

centrala begrepp. Medans lärare B försöker sammanfatta varje lektionen med vad det är som 
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har hänt med kroppen under pågående aktivitet då dem olika begreppen äger rum såsom 

träningslära, kost, kondition, hjärta, osv. Han lyfter även fram att arbeta med moment 

kondition och styrka, blir det lättare att knyta an dem teoretiska utgångspunkterna inom hälsa. 

Kroppsideal och självbild är också en viktig och väsentlig del som han arbetar med, men som 

han tycker att alla idrott och hälsa lärare bör göra. Lärare C ofta nämner om säkerhet och 

hänsynstagande som ett centralt begrepp. Detta för att eleverna ska kunna ta del av när dem 

utför dem olika idrottsliga aktiviteterna. Lärare D anänder sig av kost och motion som ett 

centralt begrepp samt detta citat ”Må bra av att äta rätt och röra på sig” Lärare E har samma 

teori, men använder sig inte av några centrala begrepp i sin undervisning.     

2.6 Resultatdiskussion 

Avsikten med denna studie var att ta reda på hur idrott och hälsa lärare ser på 

hälsoperspektivet och med hjälp av ramfaktorieorin kommer studien att behandla vilka 

faktorer som kan påverka undervisningen. Genom intervjuer har förljande frågeställning 

besvarats. 

 

 Hur ser Idrott och hälsa läraren på hälsoperspektivet och vilka faktorer kan påverka 

undervisningen? 

I den nuvarande kursplanen för idrott och hälsa Lgr11, har momentet hälsa fått en tydligare 

struktur och riktlinje om hur det ska behandlas i undervisningen,om man jämför med den 

tidigare läroplanen Lpo94. Jakobsson 2005, s. 9) belyser att hälsa är ett ämne i skolan som 

elever bör ha , så de får mer kunskap om ämnet och i sin tur kan bidra till mer försåelse för 

ämnet hälsa i deras framtida liv. Som det tidigare nämndes i studien har hälsa varit ett 

svårdefinerat begrepp, där forskare och olika organisationer försökt att hitta ett gemensamt 

begrepp, men som har varit svårt att framföra. Lärarna som jag intervjuade ansåg hälsa som 

ett svårdefinerat begrepp, men som kunde tolkas individuellt. Samtliga lärare var överens om 

att hälsa är ett ämne som har en viktig roll i undervisningen, men det är den enskilda läraren 

som har ansvar att se till att eleverna får den kunskap dem besitter.  Det är ändå min uppgift 

att se till att mina elever når målen” förespråkar lärare D. Det skriver även Antonovsky i 

litteraturen om häslsa, där han beskriver att det är lärarens anvar att använda de resurs som 

finns till hands för att utveckla  besitter i kunskapsmässigt.(Antonovsky 2005, s.126) Det han 

även nämner och lägger tung vikt på är att människan har har en fri vlja , men att möjligheten 

för inidviden att bemästra, förstå och känna en mening med omvärlden är begränsade av 

individens livserfarenheter.(Antonovsky 2005, s. 9-13ff) Min uppfattning är att hälsa måste 
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förmodligen konkrtiseras så att det blir ännu tydligare för alla idrott och hälsa lärare. 

Samtidigt kan jag se det från en annan synvinkel, där det är upp till den enskilda läraren att 

bedöma vad som bör ingå i en hälsa undervisning, för att en lärare har en utbildning som kan 

tillämpas med hjälp av olika metoder för att eleverna ska få kunskap samt nå målen för ämnet 

hälsa. Detta förespråkar även (Linde 2006, s. 17) då han menar att läraren har en repertoar, 

som läraren kunskapsmässigt besitter och som möjliggör att läraren ska förmedla detta 

innehåll. Denna repetoarer delas in i stoffrepetoarer och en förmedlingsrepetoar som byggs 

av lärarens ämnesstudie, så som lärarens personliga erfarenheter såsom arbete utanför, resor 

och lärarerfarenheter och planeringsarbete. (Linde 2006, s. 65) Om man jämför den dåvarande 

kursplanen Lpo94 står det att eleven skall utveckla kunskap om vad som främjar hälsa, där 

den enskilda läraren får fria händer när det gäller vad som ska ingå i begreppet hälsa. Men om 

man jämför det med den nuvarande rådande kursplanen Lgr11, där det är  indelat i olika block 

för att förtydliga vad eleverna ska kunna beroende på vilket block läraren undervisar. Även 

fast läraren har fria händer, så har dem en tydligare riktlinje och ser på ett ungefär vad som 

ska ingå i deras undervisning. Mina intervjuer visade tydligt att det som påverkade att 

undervisningen av hälsa inte kunde tillämpas, var tiden. Men lärare D ansåg att man får göra 

det bästa av situationen, eftersom  det  är upp till den enskilda idrottsläraren att ge den 

kunskap som den besitter. ”Det är endå min uppgift att se till att mina elever når målen 

Samtliga lärare hade en gemensam uppfattning om att hälsoperspektivet inte har lika prioritet 

som den praktiska undervisningen, men att undervisningen kräver mer tid för att momentet 

hälsa ska kunna tillämpas och därför blir det korta inslag här och var, bara för läraren ska 

klämma in den i undervisningen.  

 

Anledningen till att hälsa undervisningen inte tillämpas är att tiden inte räcker till. Lärarna 

poängterar att en planerad idrott och hälsa undervisning med idrottsliga moment kombinerad 

med hälsainslag kan inte genomföras på 60 miunuter. En av dem intervjuade lärarna, nämnde 

att man borde öka idrott och hälsa lektionerna från två stycken 60 minuters lektioner i veckan  

till tre, så kan man ha en extra timme enbart utsedd för hälsa undervisning. Det förespråkar 

även Linde, då han nämner att tiden kan vara en ramfaktor som påverkar att man inte får 

möjligheten att undervisa det man har tänkt (Linde 2006, s. 65)en att det även finns andra 

orsaker till detta där tre arenor kännetecknas för att undervisningen ska förverkligas, 

formulering, transformering, och realiseringsarenan, där i formulering så framförs det visa 

bestämmelse om vilka ämnen som fokuset ska läggas på, hur stor del av tiden vatje ämne ska 

ska ha, vilket mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll undervisningen ska ha. 
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Därefter i tranformeringen ska läroplaner tolkas, göras tilllägg och fråndrag och slutligen 

realiseringsarenan där lärarens lektionsinnerhåll verkställ samt elevernas verksamhet under 

lektionerna. Dessa tre faktorer är i sig också en viktig faktor för att underisningen i hälsa ska 

kunna tillämpas. Med andra ord så måste inivider som har hand om och beslutar om 

skolunderviningen, fokusera och ge mer tid så att idrott och hälsa lärarna får mer tid till att 

undervisa i hälsa. Min uppfattning är att eleverna måste på något sätt få extra undervisning, 

för att dem ska få möjligheten att få en djupare kunskap om hälsa. Tiden är ständigt en faktor 

som de flesta lärare får handskas med, men samtidigt har lärarna en plikt att följa och se till att 

eleverna får den kunskap som krävs.. Den utveckling som läroplanen har genomgått, ställer 

sig respondenterna kritisk till. Det optimala som idottslärarna ansåg var vara om det nu står i 

läroplanen att idrott och hälsa läraren ska se till att det finns en teoriundervsining i hälsa en 

gång i veckan, så ska står ännu tydligare om hur mycket hälsa som ska ingå i undervisningen, 

för att eleverna ska kunna få den kunskapen i hälsa som de behöver. En av dem sex lärarna 

ansåg att hälsa är det ämnet som genomstyr hela idrott och hälsa undervsinigen. Studien 

visade att en av dem sex intervjuade lärare har en ordningsam och strukturerad metod för att 

förmedla hälsa. Läraren anänder sig av Lokal Utvecklingsplan för att förmedla hälsa. LUP:er  

är anpassade för olika årskurser, där det står exakt vad som ska ingå i alla moment inklusive 

hälsa och som ger en tydlig beskrivning på vad eleverna ska göra under terminen, för att de 

ska uppnå ett viss betyg.  Läraren säger även att det är upp till eleverna att själva ta ansvar för 

för sin egen hälsa genom att själva ta reda på hur man på bästa sätt kan exempelvis förbättra 

sin kondition. Eftersom Idrott och hälsa är ett praktisk ämne är det viktigt att idrott och hälsa 

lärarna inte enbart arbetar med hälsa på ett teortetiskt sätt men även fortsätter att jobba 

praktiskt. Detta för att han anser att det finns olika metoder att tillämpa hälsa. De andra 

lärarna använde sig av föreläsningar, böcker, filmer och diskussioner efter varje lektion för att 

förmedla hälsa. Studien visar även att dem intervjuade lärarna inte har ändrat på deras 

undervisningsinnerhåll på senare år och detta berodde på att tiden inte har räckt till. Min 

uppfattning är att man ska använda sig av olika metoder som tillexempel lekar eller 

workshops  för att tillämpa hälsa och för att se till att eleverna får en förståelse för hur dem 

själva ska ta ansvar för sin egen hälsa. Dock ska man lägga till att idrott och hälsa är ett 

praktiskt ämne som gör att vissa elever misstycker när man ska undervisa hälsa teoretiskt, 

som man ibland får göra lite annorlunda för att fånga deras intresse.      
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2.7 Metoddiskussion 

Den undersökningsmetod som användes i denna undersökning ledde till ett svar jag fick på 

mitt syfte och frågeställning. Studien andvände sig av en kvalitativ metod som passade min 

studie bra, då jag fick möjlighet att gå igenom dem två olika läroplanerna och kursplanerna 

för idrott och hälsa.(Lpo94 och Lgr11). Det gav mig även möjlighet att lyfta fram dem 

historiska aspekterna som berör momentet hälsa i ämnet idrott och hälsa. Det var inte svårt att 

hitta relevant litteratur eller forskningsstudier. Det har även varit till stor hjälp att hitta  andra 

liknande uppsaster, som har liknande ämne. Antalet respondenter passade bra men dock hade 

jag mailt till 10 idrott och hälsa lärare men jag fick enbart svar av sex tycken. Jag valde att se 

detta som bortfall, vilket därmed inte är med i undersökningen. Det som kunde ha underlättat i 

studien, var att istället för att kontakta respondenterna via mail, kunde jag eventuellt ringt upp 

dem och fråga om de hade möjlighet att delta. Detta pga, det tog mer än en vecka för dem att 

svara och detta tog mycket av min tid.  Intervjuerna med lärarna bidrog till att få en djupare 

förståelse för hur de arbetar för att få fram hälsoaspekten i deras undervisning samt om det 

finns faktorer som påverkar detta. Mitt sökande efter skolor gick smärtfritt då jag utgick från 

skolor jag tidigare kände till eller hade någon anknytning till. Detta kan dock vara till en för 

och nackdel i studien.  Utan att ens tänka på det, blev det att alla respondenter var manliga. 

Men detta påverkar förmodligen inte uppsatsens validitetet. Transkriberingen av intervjuerna 

gick som planerat, då jag satte mig efter alla intervjuer och lyssnade av, sedan antecknade 

ordagrant. I övrigt gick intervjuerna bra, jag ställde alla frågor samt att de miljö vi befann oss 

i under intervjutillfällerna var utan störningsmoment.   

 

3 Fortsatt forskning 
Denna uppsats är inte det enda skrivna texten där jag belyser hälsa i ämnet idrott och hälsa. 

Det finns forskare och författare som anser att hälsa är ett ämne som borde proriteras i vårt 

samhälle, men i andra sammanhang och inte nödvändigt i skolans värld. Peter Schanz och 

Suzanne Lundvall skriver artikeln ” Changing Perspectives on Physical Education in Sweden, 

Implementing Dimensions of Bublic Health and Sustainable Development” I artikeln belyser 

de hur hälsans betydelse i skolämnet idrott och hälsa, har fått en större betydelse i skolan men 

även i vårt samhälle. Jag skulle vilja genomföra en fortsatt studie om hur elever upplever 

hälsa i samhället. Vad är viktigt för de i hälsa i ämnet idrott och hälsa. Kan de bidra med 

något i undervisingen eller kan hälsa integreras i andra ämnen så som bioloigi och svenska?   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

 

Frågeställning  

 
 Hur ser Idrott och hälsa läraren på hälsoperspektivet och vilka faktorer kan påverka 

undervisningen? 

 

Vad? 

 
Ämnesord 

Hälsa i skolan. Jag fick ungefär 10 träffar på sökordet men det fanns tre stycken som var 

relvanta för min studie.  
 

Varför? 

Mina sök-ord/områden har varit uppdelade i två delar och helt separata från varandra. 

När jag har sökt efter internationell forskning så har jag inriktat mig på att hitta så färsk 

forskning som möjligt.  

När jag har sökt efter nationell forskning så har jag letat efter studier och uppsatser som 

hänvisar till svenska skolverkets läroplan. 

Uppdelning har gjorts för att enklare kunna jämföra resultatet i intervjuverna gentemot den 

svenska läroplanen.  

 

Hur? 

Informationen har sökts på google, google sccholor samt en mängd andra relevanta sidor. 

Bland det första jag sökte på var skolveket och detta var för att organisationen har tydliga 

riktlinjer på vad som gäller i deras läroplan i ämnet Idrott & hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

Bilaga 2 

 

Intervjuvfrågor 

 

Intervjufrågor till Idrott och hälsa lärare som undervisar elever i äldre 

åldrar 
 

1. Hur länge har du arbetat som idrott och hälsa lärare? 

2. Var och när utbildade du dig till idrott och hälsa lärare? 

3. Undervisar du något annat ämnet än Idrott och hälsa? 

4. Hur många årskurs 9:or undervisar du? 

5. Hur länge har du undervisat dessa 9:or? 

6. Hur ser du på begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

7. Hur uppfattar du att ämnet idrott och hälsa skrivs i Lgr11?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. Ser du några hinder i din undervisning gällande ämnet idrott och hälsa? 

9. Skulle du vilja ändra på något i din undervisning? I så fall vad? 

10. Vilka möjligheter ser du till att undervisningen utvecklas för ämnet idrott 

och hälsa? 

11. Kan du ge exempel på vilka metoder du har använt dig av för att förmedla 

hälsa i din undervisning? 

12. Har något i din undervisning förändrats över tid i ditt arbete som idrott 

och hälsa lärare? 

13. Finns det några centrala begrepp som du har använt dig av i din idrott och 

hälsa undervisning. 


