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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers syn på hälsa i ämnet idrott och 

hälsa. 

Frågeställningar: 

- Vad anser gymnasieeleverna att hälsa är? 

- Hur undervisas hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

- Hur tycker eleverna att undervisningen ska ske? 

- Anser eleverna att hälsa borde få mer tid i undervisningen? 

Metod 

Studien genomfördes på fem elever, fyra killar och en fllicka, genom individuella intervjuer 

på enskild plats. Eleverna valdes enligt bekvämlighets princip. Intervjuerna hade en 

halvstrukturerad form, vilket gav möjlighet för vidare frågor och fördjupningar. Som 

teoretiskt ramverk har använts Health literacy samt Antonovskys teoribildning kring 

salutogent respektive patogent perspektiv på hälsa. 

 

Resultat 

Eleverna anser enligt resultatet i denna studie att hälsa är att må bra, ta hand om sig själv och 

äta hälsosamt. Vad de olika kategorierna innebär finns det inga djupare svar kring och den 

sociala hälsan omnämns endast i en intervju under hela undersökningen. Studiens resultat 

tyder på att eleverna har en stark bild av att det är teoretisk undervisning som gäller när de 

undervisas i hälsa inom ämnet idrott och hälsa. Eleverna själva anser att undervisningen skall 

vara fortsatt teoretisk, men att interaktiva lektioner hade varit spännande. Gällande tiden råder 

olika uppfattningar, men majoriteten anser tiden tillräcklig för dem själva, men inte för sina 

klasskamrater.  

 

Slutsats 

Generellt sett har eleverna i denna studie en avsaknad av teoretisk kunskap då de endast ser 

hälsa som tvådimensionellt istället för tre- eller flerdimensionellt. De resultat som framkom 

genom undersökningen visar svaga kopplingar till Antonovsky och ett salutogent perspektiv 

är inte omnämnt någon gång. Då studien är kvalitativ och endast gjord på fem elever kan inga 

generella slutsatser dras, utan vidare forskning är av intresse. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning  
Samhällsutvecklingen har medfört att det knyts både realistiska och orealistiska förväntningar på vad 

ämnet idrott och hälsa kan bidra med. Ämnet Idrott och hälsa legitimitet har gått från nationens behov av 

välskolade disciplinerade kroppar till att på olika intressenter nu ställer krav på att det ska bidra till att 

sänka samhällets ohälsotal”(Meckbach & Lundvall 2007, s17) 

 

Citatet från Meckbach och Lundvall visar på ämnets förändringar över tid. Vi befinner oss nu 

i ett läge där vi medicinskt har kunskapen om att fysisk aktivitet kan motverka och till viss del 

förebygga flera av de välfärdssjukdomar som västvärldens samhällsutveckling har medfört. 

Den fysiska aktiviteten har fått en större betoning som ett sätt att bidra till ett förbättrat 

hälsotillstånd och därmed även förbättra barn och ungdomars hälsotillstånd. I vår samtid har 

därför ämnet idrott och hälsa fått sin legitimitet utifrån ett samhälleligt värde, där fokus läggs 

på att minska kommande samhällskostnader för ohälsa. (Meckbach & Lundvall 2007 s. 18). 

År 1994 trädde en ny läroplan i kraft och idrott bytte namn till idrott och hälsa. Namnbytet 

innebar en markering mot ett tydligare hälsoperspektiv för ämnet och även om den nya 

läroplanen gav tydliga anvisningar har hälsoundervisningen kommit i skymundan de 

idrottsliga aktiviteterna under lektionstid (Annerstedt, 2001, s. 107). 

Även Jawett et al.(1998) genomförde en kartläggning och en empirisk studie om namnbytet 

från tidigare idrott till idrott och hälsa när den då nya läroplanen kom år 1994. Resultatet 

visade att ämnet hade bristfälliga intentioner gällande hälsa vilket kunde skapa oklarheter om 

uppdraget vid undervisning i idrott och hälsa. Skolinspektionen gjorde 300 stycken oanmälda 

besök under lektionstid och inspektörerna kunde observera att bollek och bollspel var det 

dominerande innehållet. Av dryga 800 lektions noteringar, kunde endast 12 av dem kopplas 

till hälsa och hälsobegreppet. Det skedde motsättningar i orsaken, då Skolinspektionen ansåg 

krav och mål tydliga, medan lärarna ansåg dem svåra att översätta i 

praktiken.(Skolinspektionen, 2010)  

Vidare innehåller hälsa som begrepp många definitioner och är därför svårt att definiera. 

Begreppet kan upplevas som otydligt och definieras på flera olika sätt vilket ger stort 

utrymme för den undervisande läraren att själv tolka, definiera och sätta upp mål för hur de 

vill undervisa om hälsa samt hur det skall följas upp. För att kunna bedriva undervisning i 
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idrott och hälsa krävs det en bred och grundläggande kunskap gällande hälsa på individ- 

grupp och samhällsnivå. (Thedin Jacobsson, 2005. s19) 

Året 1946 gjorde World health organisation, WHO, en definition av hälsa 

 
Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaro från sjukdom och handikapp. 

 

Definitionen har länge setts som den mest använda och brukats av diverse organisationer runt 

om i världen när hälsa har diskuterats. 

Vidare föreslår Thedin Jakobsson (2012, s. 187) att hälsa i undervisningen borde lägga fokus 

vid den fysiska, psykiska och sociala hälsan utifrån elevernas egna reflektioner kring 

kroppsligt lärande. Diskussionen ska enligt henne ligga på̊ hur hälsoaspekter relaterar mot 

exempelvis bollspel, rörelse och dans, friluftsliv eller gymnastik och där olika dimensioner av 

möjliggörandet eller hindrandet av hälsa och hälsoutveckling relateras till de olika momenten. 

Frågan är dock hur elever upplever undervisningen i hälsa. Denna uppsats kommer att 

undersöka detta närmare.  

2 Bakgrund 

Enligt Skollagen (2010:800) ska hela skolan bedriva hälsofrämjande arbete för eleverna. I 

styrdokumenten framgår det att den fysiska hälsan är det ämnesspecifika uppdraget i idrott 

och hälsa. Hur hälsouppdraget skall utföras i skolan finns inte beskrivit i rådande läroplan. 

Kursplaner finns till alla ämnen på gymnasieskolan och börjar alltid med de förmågor som 

kursen skall utveckla och ett centralt innehåll. Kursplanen avslutas med betygskriterier för de 

olika betygsnivåerna. Till varje kursplan finns även ett kommentarmaterial, där man kan gå in 

och läsa mer på djupet kring vissa oklarheter. Nedan följer de punkter där hälsobegreppet 

nämns i kursplanen för idrott och hälsa 1 på gymnasiet:  

 

Förmågor: 

• Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. 

• Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa. (skolverket 2011c) 
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Centralt innehåll: 
Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.(ibid) 

 

Och för att en elev skall kunna uppnå betyget E, godkänt, krävs följande betygskriterier: 
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.(ibid) 

 

I relation till om eleven vill uppnå betyget A, högsta betyg. 
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, 

även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan 

eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga 

förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta 

teorier.(ibid) 

I Skolverkets kommentarmaterial (2011a) till kursplanen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet 

beskrivs följande:  

Hälsa, liksom kroppslig förmåga, ses i ämnesplanen som ett resultat av elevers aktiviteter. 

Ämnesplanen betonar den fysiska aspekten på̊ hälsa för att synliggöra ämnets särskilda bidrag 

till hela skolans hälsouppdrag.(ibid) 

Således tyder Skolverkets kursplan på att hälsa skall undervisas i idrott och hälsa, där 

eleverna skall lära sig olika aktiviteter, samt reflektera över hur det påverkar kroppen och 

livsstilen i en hälsoaspekt. För att förtydliga detta benämns de fysiska aktiviteterna som en 

väg för att uppnå detta.  

2.1 Hälsoundervisning runt om i världen  

Sett i ett brett perspektiv undervisas idrott och hälsa på olika sätt runt om i världen. Nedan 

följer olika sätt att bedriva undervisning.  

 

I Finland har man valt att göra hälsa till ett helt eget ämne som man kallar Health Education 

eller HE. Health Education undervisas obligatoriskt i årskurs 7-9, i tre olika delmoment där 

varje moment är ca 38 timmar. Syftet med att undervisa hälsa skilt från idrott är att eleverna 

skall lägga fokus på medverkande och funktionalitet hos varje elev. Undervisningen lägger 

även fokus på olika faktorer som hälsa, välmående, säkerhet samt utveckling av elevers 
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funktionella-, sociala-, och kognitiva förmågor. Mycket utav undervisningen i Health 

Education lägger vikt vid varje elev, och den personliga utvecklingen, därför finns det mål om 

elevernas förmåga att etiskt överväga och reglera känslor. (Aira, Välimaa, Paakkari, Villberg 

& Kannas 2014, s. 6 f.) Det finns flera olika länder som arbetar på detta tudelade sätt, bland 

annat vissa delstater i USA (O’Sullivan 2004, s. 396). 

 

I de delar av världen där man inte har valt att tudela undervisningen inkluderas både Health 

och Physical Education i undervisningen, där ibland Sverige och Australien. I Sverige 

förnyades den befintliga läroplanen under 2011, se tidigare avsnitt, och i Australien 

utvecklades den nya läroplanen under 2012. Den nya läroplanen i Australien har en markant 

skillnad från den svenska, bland annat heter ämnet nu mera Health and Physical Education, 

HPE, för att förändra synen hos både lärare och elever samt har en mer salutogen grund. 

(McCuaig, Quennerstedt & Macdonald 2013) Den Australienska läroplanen har arbetat mot 

att få hela skolan med salutogent inriktad och inkluderar följande i läroplanens innehåll:  

 

- a focus more so on the promotion of healthy living rather than on preventing 

illness 

- the viewing of healthy living as multi-dimensional and encompassing physical 

as well as  social, mental, spiritual, environmental and community dimensions; 

 -consideration of health as something dynamic, always in the process of 

becoming 

- viewing health as something more and also something else than the absence of 

disease 

- acknowledging humans as active agents, living in relation to their environment 

- that health is not regarded as an end goal in itself, but rather as an important 

prerequisite for living a good life. (ibid. s. 113) 

 

Även om varje individ har begränsade resurser och förutsättningar ligger nu intresset i att se 

varje elevs behov och bygga hälsa, fysiska kapaciteter och välmående via positiva metoder 

(McCuaig et al. 2013). �De skillnader vi kan se från den svenska läroplanen är den salutogena 

utgångspunkten. Ovan nämnda punkterna beskriver tydligt hur det skall arbeta för att främja 

hälsa, i relation till den svenska läroplanen där undervisningen till exempel skall förklara för 

eleverna hur doping och doping preparat påverkar hälsan.(Skolverket 2011c) 
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2.2 Forskningsläge 

Hälsa är ett väl undersökt ämne, där det finns flera vetenskapliga artiklar i ämnets olika 

dimensioner, även inom skolan. Flera studier beskriver lärarnas syn på ämnet, likaså finns det 

studier om elevernas syn på undervisningen. Studier har genomförts på flera olika åldrar, 

främst i grundskolan, och geografiskt sett finns det studier över hela Sverige. Vidare kommer 

forskningsläget att delas in två olika kategorier, först lärarnas syn och sedan elevernas syn. 

Detta för att skapa tydlighet och struktur. 

 

Under våren 2001 inleddes en omfattande longitudinell, nationell studie kring barn och 

ungdomars fysiska status, fysiska aktivitet och hälsomässiga tillstånd samt omgivande 

faktorers betydelse för fysisk aktivitet och idrottande. Studien var ett paraplyprojekt med 

inriktning på Skola – Idrott – Hälsa (SIH). Syftet med det flervetenskapliga projektet var att 

kartlägga villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skola och på fritid samt belysa 

omfattningen av denna aktivitet och undersöka vilka olika konsekvenser olikheter i fysisk 

aktivitet medför. För att skapa en bredd lades vikt vid förändring över tid och ålder och 

skolämnet idrott och hälsa var ett centralt sammanhang. Över 2000 barn och ungdomar 

mellan åldrarna 9-15år deltog i studien, vilka är yngre än de som denna studie kommer att 

undersöka. Projektet har genererat ett flertal studier, varav några presenteras i det 

forskningsläge som följer.  

 

2.2.1 Lärarnas uppfattning om hälsa i idrott och hälsa 

Historiskt sett har två sätt att se på hälsa dominerat, det vetenskapligt normativa och det 

moraliskt normativa (Quennerstedt, 2006). Det vetenskapligt normativa förhållningssättet har 

utgått från vetenskapen och framförallt den medicinska vetenskapen. Det moraliskt normativa 

synsättet, handlar framförallt om de hälsonormer som råder i samhället såsom ideal, beteende 

och moral, en form av idealtillstånd.(ibid) Flera lärare undervisar idrott och hälsa avskilt från 

varandra, idrott undervisas i idrottshall och hälsa undervisas i teorisal. Quennerstedt et al 

(2011) beskriver detta som att man ger eleverna ett ”komihåg paket” om hälsa som skall 

lagras, och sedan packas upp vid lämpligt tillfälle. För att motverka denna delning slår 

Skolverket i ämnesplanen för idrott och hälsa fast följande: 

Begreppen idrott och hälsa i ämnets namn signalerar inte en tudelning av ämnet där hälsa 

betraktas som något skilt från idrotten” (Skolverket, 2011 s.1) 
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I en rapport av Svensson & Åslund (1997) var syftet att se hur hälsa och hälsobegreppet 

förmedlades i ämnet idrott och hälsa. De ville undersöka hur mycket tid som avsattes och 

vilka hälsofrågor som idrottslärarna valde att lägga vikt vid. De upptäckte att 

hälsoundervisningen varierade både gällande förmedlingssätt och innehåll. 

Hälsoundervisningen bestod av tre momenten träningslära, idrottsskador och första hjälpen. I 

och med namnbytet vid Lpo94 har det skapats mer problem och förvirring och det har 

efterfrågats klara direktiv till lärarna för att kunna utföra en gemensam undervisningsform 

som främjar hälsan till eleverna på̊ lika villkor. (Skolverket 2011c) 

Vidare problematiserar Håkan Larsson (2004) i sin rapport från SIH vad ämnet idrott och 

hälsa är för något. Som inledning beskriver han ämnets namn som två svårfångade begrepp i 

undervisningsform, idrott och hälsa. Larsson beskriver att elever och lärare ger styrdokument 

en komplex bild av ämnet. Det centrala innehållet och kunskapskraven är svåra att realisera. 

Rapporten är en kombinerad enkät och intervjustudie av elever i årskurs tre på grundskolan. 

Eleverna med lägst respektive högst aktivitetsindex under enkätundersökningen var de som 

senare blev intervjuade. De flesta eleverna beskriver ämnet idrott och hälsa som kul, och på 

frågan vad som är kul svarade de flesta aktivitets relaterat. Av alla intervjuer framkommer det 

att alla anser ämnet viktigt. Varför det är viktigt råder det skilda meningar om, men generellt 

så svara eleverna att ämnet är viktigt av hälsomässiga skäl. Vidare ställde Larsson eleverna 

frågan om vad ämnet idrott och hälsa innehåller, de flesta svaren var en presentation av vilka 

idrottsliga aktiviteter som hade testats. Slutligen drar Larsson slutsatsen att lärarna betonar 

ämnets egenvärde för dess legitimitet medan eleverna betonar den investeringsvärde för att ge 

det legitimitet.  

 

I studien Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa (2005) från SIH projektet intervjuade 

Thedin Jacobsson tio stycken lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa från de lägsta 

åldrarna till gymnasiet. Syftet med studien var att klarlägga hur lärarna uppfattar ämnets mål 

och innehåll, och då särskilt hur de uppfattar begreppet hälsa. Vanligt förekommande svar 

bland lärarna är att de berättar och förklarar hur det arbetar med olika idrottsliga aktiviteter 

under lektionerna. Alla de intervjuade lärarna kan beskriva vad idrott är och hur det använder 

det i undervisningen. Dock är det endast en av de tio lärare som beskriver hur den använder 

hälsa i undervisningen, trots att det är en del av ämnets namn. De övriga nio lärarna svarade 

tveksamt och svävande på vad hälsa är och hur det kommer till uttryck i undervisningen. Vid 

sammanställning kan man kategorisera deras svar enligt följande: 
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1. Hälsa är teoretisk förknippat till klassrumsundervisning, men är en del i ämnet.  

2. Hälsa har man i andra ämnen, som i hemkunskap där de undervisas i kost och i 

naturkunskapen som arbetar med människokroppen.  

3. Hälsa är de aktiviteter som genomförs i på idrottslektionerna, genom den fysiska 

aktivitet som bedrivs i undervisningen. Genom att vara fysiskt aktiv gynnar man 

hälsan på̊ kort och lång sikt. (Thedin Jacobsson. 2005) 

Sammanfattningsvis är hälsoundervisningen ur ett lärarperspektiv komplex och i vissa fall 

svår. Flera undersökningar visar på förvirring och att begreppet är svårdefinierat. 

Undervisningen i hälsa sker i de flesta fall teoretiskt, men de anser att hälsa är en del av 

ämnet. 

2.2.2 Elevernas uppfattning om hälsa i idrott och hälsa 

Enligt en studie av Redelius (2004) från SIH projektet är idrott och hälsa, enligt eleverna i 

årskurs fem, ett roligt ämne. Av elever i årskurs åtta, svarar 33 procent av flickorna och 46 

procent av pojkarna att de är positivt inställda till ämnet. Medan 21 procent respektive 11 

procent var negativt inställda till ämnet. Men likt eleverna i årskurs fem är den fysiska 

aktiviteten högt värdesatt. (ibid) Vid frågan om vad eleverna anser om hälsa i idrott och hälsa, 

svarar flera av dem att det är tråkigt. Eleverna anser att det borde läggas mer vikt vid den 

psykiska hälsa och på problem som är relaterade till dem själva, mer än undervisning kring att 

motionera, äta vitaminer och sova. En upplevd känsla är att läraren diskuterar hälsa utifrån 

sina egna erfarenheter och saker som berör den själv. (Nilsson 2002) 

I en studie gjord av Elmgren och Berkeby (2013) visar att den psykiska och fysiska hälsan är 

viktig, även om den psykiska i flera lägen anses viktigast för elever på gymnasieskolan. 

Orsaken tenderar att bero på den fysiska hälsan oftast får mest fokus under lektionstid. De såg 

även tre andra delar som eleverna valde att ta fram vid förfrågning, dessa var: 

• samhällsproblem och hur det påverkade hälsa 

• ämnet innehöll mer idrott än hälsa 

• eleverna önskade mer hälsa inom undervisningsramarna (ibid). 

Vidare har Berzén Stålheim och Larsson (2012) i sin undersökning resultat som visar att 

pojkar och flickor har skilda åsikter om vad hälsa är för något. Flickor uttrycker ofta hälsa 

som att må bra och att ta hand om sin kropp, medan pojkar anser att begreppet innebär att 
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träna och äta bra mat. Även gällande undervisningssituationen är åsikterna skilda, flickor 

önskar att hälsa skall få mer utrymme i undervisningen av idrott och hälsa medan pojkarna 

önskar mer utrymme för ämnet och då framförallt mer fysiska aktiviteter. (ibid) 

För att förstå eleverna och deras svårigheter kring hälsobegreppet gjorde Wang, Zou, Gifford 

och Dalal (2013) en studie i Shanghai för att kartlägga elevernas källor. De mest använda 

källorna kom från föräldrar, läkare, internet, nyhetstidningar, TV, tidningsmagasin och 

skolan, och svaren är till stor del erfarenhetsbetonade. Den mest betrodda källan var läkare 

och sedan föräldrar. Det som också påverkade eleverna var grupptrycket och vad deras vänner 

tyckte. Forskarna slår efter denna undersökning fast att det förekommer stora kunskapsluckor 

i elevernas uppfattning om vad hälsa är och skillnaden mellan hälsa och fitness. De flesta 

eleverna svarar att hälsa är något fysiskt betonat, och de sociala, psykiska och 

beteenderelaterade delarna av hälsa missas.  

I en studie av Kirk och Colquhoun (1989) visar de på att flera elever likställer en smal och 

väldefinierad kropp med fysisk aktivitet och att detta är resultat på en god hälsa. Resultatet 

stärks av Kirk (1994) som föreslår att kunskap i vetenskaplig form som reproduceras och 

förmedlas till världen genom medier är en stor del av uppfattningen. Kulturella sammanhang 

visar tränade kroppar med lite underhudsfett och att det innebär hälsa. Den konstanta 

påminnelsen i medier om vad som är hälsosamt och hur vi skall uppnå hälsa blir för många 

unga sanningen i dagsläget. Många tvingas acceptera sambandet mellan ett visst beteende och 

hälsa, som i själva verket kräver mer kunskap och diskussion för att förstå(Evans et al. 2004). 

O’Sullivan (2004) anser att hälsa har olika betydelse beroende på sammanhanget och att detta 

även gäller i skolkontext.  

Vidare finns det en rad internationella studier som beskriver elevernas tankar kring hälsa och 

hälsoundervisning som skilda ämnen. Aira et al. (2014) har i en studie om hur elever upplever 

hälsoundervisning upptäckt att eleverna generellt är positivt inställd till ämnet. Dessa elever 

anser att de har fått redskap för att ta hand om, tänka kring och diskutera sin egen hälsa. 

Slutsatsen kan ses som en användbar väg för att utveckla elevernas kunskaper kring hälsa och 

hälsobegreppet. Tillsammans med diskussioner bland vänner och familj kan detta leda till att 

eleverna tar en aktiv roll, och ett aktivt ansvar i hälsorelaterade frågor.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att  de yngre elevernas tankar om hälsa är lika 

grundskolelärarnas tankar på flera sätt. Flera av undersökningarna visar på att det är svårt att 

förstå begreppet men att undervisningen i idrott och hälsa är kul. Den teoretiska 
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undervisningen kopplas till hälsa, och information om hälsa eftersöks framförallt via 

föräldrar, internet och läkare.  

2.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers syn på hälsa i ämnet idrott och 

hälsa. 

Frågeställningar: 

- Vad anser gymnasieeleverna att hälsa är? 

- Hur undervisas hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

- Hur tycker eleverna att undervisningen ska ske? 

- Anser eleverna att hälsa borde få mer tid i undervisningen? 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

2.4.1 Hälsobildning 

Ämnet idrott och hälsa är fortfarande väldigt relaterad till fysisk aktivitet. För att fördjupa 

kunskapsområdet och se hur eleverna upplever att hälsa undervisas, samt hur de skulle vilja 

att det undervisades, kommer uppsatsen ha en teoretisk utgångspunkt i health literacy, det vill 

säga konsten att erövra bildning i hälsa, både ur ett salutogent och ett patogent perspektiv. 

Health literacy kan översättas till det svenska begreppet hälsobildning. För att lägga grunden 

för ett livslångt lärande tar Graffman (2014) utgång i tre byggstenar för health literacy: 

 

 
Figur 1, Healt literacy pyramid (Graffman 2014 s. 37).  

  

För att anpassa begreppet health literacy till en skolkontext har Paakkari och Paakkari (2011) 

delat upp begreppet i fem komponenter för att möjliggöra en identifikation i relation till 

lärandemål och kunskapsinnehåll som används i skolan.  

Kris&skt	
li*erat	

Kommunika&vt,	
interak&vt	
li*erat	

Basal,	funk&onell	kunskap	
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1. Teoretisk kunskap  

För att kunna förändra vanor och ovanor krävs teoretisk kunskap i aktuellt ämne. Den 

teoretiska kunskapen kan ge en djupare förståelse, men är inte tillräcklig om endast den är 

befintlig. Den teoretiska kunskapen skall ses som en bas för health literacy. (Graffman, 2014 

s. 38f) 

2. Praktisk kunskap 

För att kunna arbeta med hälsobilding krävs en bank av hälsorelaterade övningar som 

eleverna kan använda som nycklar i sitt kontinuum. En stor variation anpassat till olika 

situationer är önskvärt.(ibid) 

3. Kritisktänkande 

Med ett växande informationsflöde är det viktigt att skolan kan lära eleverna att kritiskt 

granska källorna där olika bildningar om hälsa kommer från. Dock skall pedagoger akta sig 

för att måla upp en rak bild av hälsa, då den bör ses som flerdimensionell och 

individuell.(ibid)  

4. Självmedvetenhet 

Förmåga att reflektera och självutvärdera sin kunskap. Exempelvis att reflektera över sina 

egna svagheter och styrkor i olika situationer.(ibid) 

5. Medborgarskap 

Kunskapen om att förstå vad mina tankar och handlingar leder till i ett socialt perspektiv samt 

förmågan att etiskt och ansvarsfullt ta beslut gällande rättigheter och mitt ansvar. Den 

medborgliga punkten är mer åt hälsa ur ett samhällsperspektiv och att eleverna kan reflektera 

över sina val i ett större perspektiv.(ibid) 

För att nå dessa fem komponenterna har skolan tillsammans med läraren i idrott och hälsa en 

viktig uppgift att motivera och intressera eleverna att utveckla och utbildas till att bli 

hälsolitterära. Alla de fem komponenterna är viktiga, men för att uppnå goda resultat krävs 

simplifiering och uppdelning av dem. En grund för att bli hälsolitterär bör byggas från punkt 

nummer ett, den teoretiska kunskapen som kan hjälpa eleverna att vidare reflektera och nyttja 

de kunskaper som infaller under de andra punkterna.(ibid) Elevernas svar kommer att 

analyseras efter dessa fem punkter för att tydliggöra innehållet, samt att ge möjlighet till 



 11 

jämförande mellan elevernas olika svar och kopplingar till tidigare forskning. 

2.4.2 Salutogenes och Patogenes 

En annan aspekt att koppla till elevernas förståelse kring hälsoundervisningen är Antonovskys 

begrepp KASAM som står för Känsla Av Sammanhang, där man bygger begreppet, likt 

health literacy, på tre olika byggstenar: 

 

1. Hanterbarhet 

2. Begriplighet 

3. Meningsfullhet. 

Enligt Antonovsky skall eleverna uppnå KASAM vid undervisningen om dessa tre begrepp är 

uppfyllda. Det vill säga att undervisningen inte är för komplicerad, för avancerad och har 

betydelse för eleverna i deras vardag och fortsatta bildning. (Hansson. 2010 s 41) 

Mest känd är Antonovsky för sitt salutogena förhållningssätt, som är motsatsen till ett 

patogent förhållningssätt. Ett salutogent förhållningssätt innebär att främja hälsa, i relation till 

ett patogent förhållningssätt där hälsa värderas utifrån frånvaro av sjukdom och hur vi 

motverkar ohälsa (Hansson 2010 s. 42). I en skolkontext kan man iscensätta detta som ett 

salutogent ledarskap där man observerar alla utifrån att alla har tillgångar och värden, alla 

individer har någonting som är okej. Antonovskys salutogena förhållningssätt kan också ses 

som grunden i värdegrundsarbete där vi inspireras till en bra idé av vad som är viktigt i 

ledarskapet och hur vi värderar olika individer. (Hansson 2010 s. 41) Som analys av studiens 

resultat kommer även salutogenes och patogenes analyseras tillsammans med elevernas svar 

från de olika intervjuerna.  

3 Metod 
Kommande rubriker kommer att förklara och redovisa den valda metoden till studien.  

3.1  Metodval 

En kvalitativ studie föll som det naturliga valet med tanke på studiens syfte och 

frågeställningar. För att kunna skapa en djupare förståelse för studieobjektens upplevelser och 

tankar valdes intervju som metod. Genom att använda denna metod går det att notera olika 

dimensioner och nyanser men även aktivt under intervjuerna utöka förståelsen på ett djupare 
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plan. Detta är den största skillnaden från enkät, där det ställs stora krav på frågekonstruktion 

för att minska riskerna för missförstånd och icke användbar data. (Gillham 2008 s. 103) 

 

Undersökningen har genomförts med halvstrukturerade intervjuer. Metoden kännetecknas av: 

- samma frågor ställs till alla deltagande 

- intervjun börjar med grundfrågor, som leds vidare med hjälp av följdfrågor 

- frågorna genomgår en utvecklingsprocess för att säkerhetsställa ämnesfokus 

- tidsåtgången per intervju är densamma (Gillham 2008 s. 103) 

 

Ovan nämnda punkter beskriver skillnaderna från ostrukturerade intervjuer där den 

intervjuade personen bestämmer intervjuns väg och berättar historien samt den strukturerade 

intervjun som kan likställas mer med ett frågeformulär. Den ostrukturerade metoden hade i 

denna undersökning inte varit lämpad då det mer handlar om upptäckt snarare än insamling av 

material för analys som mer kännetecknar den strukturerade intervjun. Den valda metoden är 

en kombination där upptäckter kombineras med ämnesdirekta frågor. Vidare har intervjuerna 

haft fokus på öppna frågor som ger en fördjupad bild genom sonderade frågor. Den stora 

fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att de ger möjlighet till upptäckt inom ämnet, 

samtidigt som den strukturerade delen ger möjlighet till analys utifrån jämförelser. För att 

uppnå lyckade resultat med halvstrukturerad intervju har stor fokus legat vid förberedelserna. 

(Gillham 2008. 73f) 

3.2 Urval  

Grundtanken när urvalet av elever skulle göras för studien var att det inte spelade någon roll 

om eleverna gick på samma skola, eller hur skolan hade valt att lägga fram undervisningen. 

Intresset låg i att kartlägga fem elevers erfarenhet av hälsa i ämnet idrott och hälsa. Urvalet 

skedde enligt ett så kallat bekvämlighetsurval där ett grundläggande krav för eleverna i 

studien var att de hade fyllt 18år och hade uppnått minst betyget E i idrott och hälsa på 

gymnasieksoklan (Hassmén & Hassmén 2008 s. 109). Ålderskravet fanns för att förenkla och 

endast ha kontakt med en motpart och för att säkerhetsställa att de hade läst hela eller delar av 

idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Kravet gällande betyg fanns för att få deltagare med 

förståelse för ämnet. Samtliga deltagare hade godkänt i idrott och hälsa från grundskolan, och 

har därmed uppnått gällande kunskapskrav i idrott och hälsa för att få lov att börja studera på 

gymnasiet.  
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Tankar har funnits att intervjua yngre barn, men för att garantera att de hade mött begreppet 

hälsa valdes äldre elever, med hänsyn till ämneskraven från årskurs 9.  I årskurs 7-9 är ämnet 

idrott och hälsa uppbyggt efter tre olika teman: 

 

- rörelse 

- hälsa och livsstil 

- friluftsliv och utevistelse 

 

och det centrala innehållet där hälsa som begrepp nämns är följande:  

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

beroendeframkallande medel och ohälsa. (skolverket 2011c) 

 

Genom att välja äldre deltagare med godkänt från grundskolan kunde jag säkerhetsställa att 

alla hade uppnått ämneskravet och introducerats i hälsa som begrepp och medel.  

Vidare har det inte funnits någon kontakt med någon särskild skola, utan de fem intervjuade 

eleverna är föreningsaktiva på sin fritid, och jag har genom föreningen kontaktat dem. De 

elever som valts är elitaktiva och tre av fem studerar på NIU, nationell idrotts utbildning i 

kombination med sina gymnasiestudier.  

3.3 Procedur 

Allting börjar med en tanke eller idé, idén kring denna undersökning väcktes genom studier 

vid GIH i hälsa. Tankarna bearbetades vidare till konkreta frågeställningar och ett syfte med 

undersökningen. För att konkretisera arbetet planerades varje moment efter en veckoplan där 

syftet var att hela tiden ha ett mål att arbeta emot och inte spara allting till sista veckan. Vid 

inledningen av materialinsamling gjordes enligt Hassmén och Hassmén (2008) en redogörelse 

för undersökningens frågeställning. Det är viktigt att förstå vad som menas med orden i 

frågeställningen för att senare underlätta analys. Varje frågeställning består generellt av tre 

byggstenar:  

- Vilka undersöker vi? 

- Vad undersöker vi 

- Hur ser det vi undersöker ut? 

Vilka jag undersöker är elever, som formellt kan kallas enheter i en population. Variabler är 

det som jag undersöker, alltså vilka upplevda skillnader eleverna har inom hälsa i ämnet idrott 

och hälsa. I denna undersökning är variablerna kvalitativa. Det sista i frågeställningen är hur 
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det som undersöker ser ut. I detta fall är variablerna inte numeriska och kan därför inte 

rangordnas vilket leder till att de benämns nominalskalenivå. Namnet tyder på att variablerna 

inte kan rangordnas, men de kan grupperas.  

 

Tillvägagångssättet påbörjades med kontakt till relevanta och intresserade elever. Då ingen 

skola har kontaktats, utan att eleverna har kontaktats direkt gick processen snabbt och fem 

elever var intresserade av att delta. Varje intervju skedde enskilt med varje elev, på en plats 

där de upplevdes trygga och ofta vistades. Efter att intervjumaterialet var insamlats, 

transkriberades samtliga intervjuer som sedan är grunden för studiens resultat.  

3.4 Databearbetning 

Samtliga intervjuer spelades in på en telefon, iPhone 6, med hjälp av applikationen röstmemo. 

Efter intervjuerna transkriberades materialet på en dator via Microsoft Word. Vid 

transkriberingen antecknades varje ord deltagarna sa, även talspråk för att efterlikna studiens 

resultat med det faktiskt inspelade materialet. I vissa fall ändrades talspråk till skrivspråk i 

presentationen för att öka tydligheten. Fortsatt analyserades materialet i tre steg, först 

genomgång av det transkriberade resultatet, där relevanta svar och uttryck markerades. 

Relevanta svar och uttryck var det som kunde knytas till den teoretiska modellen Health 

literacy och/eller de olika perspektiven av hälsa salutogenes och patogenes. Varje intervju 

analyserades först individuellt och sedan i relation till varandra. I andra steget ordnades 

svaren utefter frågeställningarna, så att intervju materialet besvarade frågeställningarna i 

korrekt ordning. Det tredje och sista steget bearbetade resultaten på gruppnivå, då jag försökte 

kategorisera intervjuerna i relation till varandra för att hitta eventuella likheter och skillnader. 

En testintervju har genomförts för att intervju materialet skulle kunde testas, utvärderas och 

addera de saker som upplevdes saknade (Gillham 2008. 73f). 

3.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Validitet kan enligt Hassmén & Hassmén (2008) delas in i fyra olika kriterier vid kvalitativa 

studier. Crediability, dependability, confirmability och transferability: 

 

- Crediability, eller det svenska uttrycket trovärdighet handlar om hur trovärdig 

insamlad data och analys av data är. För att förenkla begreppet går det att dela in i två 

delar. Den första delen handlar om hur undersökningen genomförs och om det är 

pålitligt i relation till slutsatserna. Den andra delen berör att det kontinuerligt sker ett 

arbete av mig som anförare av undersökningen. 
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- Dependability kan översättas till det svenska begreppet stabilitet. I undersökningssyfte 

relateras detta till om data är stabilt över tid samt över förhållanden och situationer. 

Confirmability är en form av validitet där neutraliteten i data ifrågasätts.  

- Transferability redogör för det svenska begreppet överförbarhet och kopplas till 

förmågan att generalisera. Den generalisering som sker i kvalitativ forskning är inte 

jämförbar med generaliseringen som kan utföras i kvantitativ forskning utan handlar i 

större del om att kunna överföra, generalisera och dra slutsatser till andra grupper.  

 

Reliabilitet byts vanligen ut mot pålitlighet i kvalitativa undersökningar och behandlar 

säkerhet och noggrannhet i mätningen, följaktligen om det som avses mätas faktiskt mäts. 

(Hassmén & Hassmén 2008 s. 124ff)  

 

För att applicera detta på undersökningen valde jag att genomföra intervjuerna i en miljö där 

deltagarna är vana att vistas och upplever trygghet. Kopplat till crediability kan det anses bra. 

Badhuset är en träningshall där många tränar för att förbättra sin hälsa, i vissa fall. I flera fall 

är leken starkt betonad och det kan försvaga platsen i relation till crediability. Innan varje 

intervju startade förfrågades deltagarna om personliga intressen och mål, så att det skulle få 

en tillförlitlighet till mig som intervjuanförare. För att öka tillförlitligheten har samma 

intervjumall använts under samtliga intervjuer, och beroende på deltagarnas svar har 

följdfrågorna tagit olika form.  Då undersökningen är relativt småskalig går det inte att 

generalisera över på andra grupper, dock går det att dra slutsatser kring hur undervisningen 

sker på de fem förfrågade elevernas skolor.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

I stycket nedan beskrivs vilka hänsynstaganden som har gjort angående de forskningsetiska 

aspekterna utformade av Vetenskapsrådet (2002, s. 1 ff.).  

 

Då samtliga av de intervjuade personerna har fyllt 18år och är myndiga, har kontakt endast 

funnits med de individerna som skulle intervjuas, och inga målsman. Vid första mötet 

informerades samtliga som var intresserade av att delta att studien är helt frivillig och anonym 

samt att materialet endast kommer att användas i undersökningssyfte och sedan kommer 

dokumentation att raderas. De fick även information om att kön och ålder kommer att 

tillfrågas, men att deras namn inte kommer att vara aktuellt i undersökningen. Ovan 

information som presenterades vid förstamötet och sedan repeterades innan intervjun tar 
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grund i de punkter som tas upp i § 16 i lagen om etikprövning (Hassmén & Hassmén 2008 s. 

391). Då några av frågorna berör individens självupplevelser finns det risk för att deltagande 

berättar saker som de sedan kan ångra. För att motverka kommer jag att beskriva min roll som 

ämneslärarstudent i idrott och hälsa och att deras deltagande är för att medverka i fortsatta 

idrottsstudier. Genom att beskriva min roll, gavs möjligheten till en seriösare position och var 

samtidigt en väg för att undvika förtäckt forskning.(Gillham 2008, s 30). Inga frågor ställdes 

om etnicitet och klass, eller frågor om social och ekonomisk situation.  

Samtliga förberedelser ovan är gjorda med hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet i den mån att de deltagande innan studiens fick information om vad det 

skulle handla om samt att det fick välja om de ville delat eller inte (Vetenskapsrådet, 2002 s. 

7). För att realisera samtyckeskravet fick samtliga elever i studien själva välja om det ville 

delta, och kunde när som helst under intervjun och under hela studiens process välja att avstå 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Konfidentialitetskravet eftersträvades genom att de deltagande 

eleverna aldrig benämns vid namn och att materialet från deras intervjuer behandlas enbart i 

studiens syfte så att de inte kan bli anknutna till individen(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Den 

sista etiska principen, nyttjandekravet, syftar till att garantera de deltagande att insamlad data 

endast används i studiens syfte. Innan studien började fick samtliga elever ett brev där det 

informerades om syftet med studien och att materialet efter studien kommer att förstöras så att 

deras intervjusvar förblir anonyma (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

4 Resultat 
De empiriska data som är insamlad kommer att presenteras efter studiens frågeställningar där 

de samlade materialet har kategoriserats. Vid längre citat benämns jag, Emma, som E och de 

deltagande som elev 1-4, I1-I4. 

 

För att öka förtroendet hos de deltagande eleverna fick de börja intervjun med att beskriva 

ämnet idrott och hälsa på deras skola, och gärna en typisk lektion så att det blev lite med 

bekväma i intervju situationen. Detta är inget som besvarar syftet eller frågeställningarna, 

men gjordes för att skapa en bild av deras undervisning. Samtliga elever anser att idrott och 

hälsa är viktigt, samt att det är roligt. Elev 1 beskriver lektionerna på sin skola som oftast 

aktiva, med bollsport som dominant aktivitet. Läraren brukar dela upp undervisningen i olika 

perioder, där teori brukar vara ett återkommande tema varje år. Om lektionen består av 
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bollspel börjar de oftast med 30minuter genomgång och träning och spelar sedan sista delen 

av lektionen match mot varandra. Elev två svarade på samma fråga på ungefär liknande sätt: 

 
I2- Bollsport är det jag kommer ihåg, de va mest sporter. Det behöver inte alltid vara bollsport. 

Ofta, för det är vanligast. Bandy till fotboll, basket va ganska typiskt. Sen fanns det andra 

lektioner för idrott och orientering. Men ganska ofta kom man dit och så hade vi 2-3 lektioner av 

samma sak, först grunderna, sedan mer avancerat och på sista tiden och lektionen match, eller 

lekaktigt 

 

Medan elev tre hade en annan inriktning i sitt svar där han beskriver idrotten som ganska 

annorlunda, och framförallt lugn. Lektionerna beskrivs som kravlösa där upptäcka och prova 

på ligger i centrum. Vidare frågade jag elev tre om de hade mycket teori och om någon sport 

eller kategori var överrepresenterad. Elev tre svarade att det undervisas en stor variation, men 

att årets undervisning har lagt fokus på eget arbete där eleverna själva har valt ett område som 

det vill förbättra och arbetat vidare med. Slutligen tillägger elev tre att teorin är en mindre del 

i undervisningen än vad den fysiska aktiviteten speglar.  

 

4.1 Vad anser gymnasieeleverna att hälsa är? 

För flera av de deltagande i studien var detta en svår fråga att diskutera och argumentera för 

och emot. Till en början fick de svara på vad det ansåg att hälsa var generellt i skolan, tre av 

fem bland de förfrågade svarade likt elev tre som beskriver vikten av att röra på sig, 

diskussioner kring kost och kostcirkeln. Fokus läggs vid fysisk aktivitet och kost av de tre 

svaren. Elev två adderade en tredje dimension till frågan: 

 
I2-Hälsa för mig i skolan skulle vara, det kanske handlar ganska mycket om stress. Men handlar 

också om att man ska veta hur man tar hand om sin kropp, både med mat och träning. Och inte 

bara att vara smal är hälsosamt, och lite större ohälsosam. Men jag tror det är viktigt att man lär 

sig att det inte är så i skolan och att det som ska vara hälsa i skolan kanske inte alltid blev så  

 

Tillsammans berör de fyra svaren fysisk och psykisk hälsa där det sista svaret lägger till 

stress, men den sociala hälsan uteblir. För att leda eleverna vidare i frågan och få djupare svar 

kring de olika delarna frågade jag om det fanns olika typer av hälsa. Elev fyra svarade på 

följande sätt: 
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I4-Ja, man kan äta hälsosamt, man kan träna hälsosamt, man kan leva hälsosamt. Det är ganska 

stor skillnad. De är viktigt att man inte gör dåliga saker 

E- Kan du kategorisera dem? 

I4- Att träna hälsosamt är att man tränar kontinuerligt, att äta hälsosamt är att man äter bra, typ 

grönsaker. Varierad kost. Att leva hälsosamt då sover man, inte festar varenda dag. 

 

Elev fyra berör i detta svar fysisk och psykisk hälsa, och tar in några nya delar som att sova 

ordentligt och att inte festa. Kategoriseringen är bristfällig och tyder inte på någon förståelse 

kring hälsa. Att inte göra dåliga saker, benämns inte mer i intervjun och är därför svårt att 

tolka ur sammanhanget.  

 

För att avrunda intervjun med eleverna ställdes frågan om det hade tillräckligt med kunskap 

från skolan för att leva ett hälsosamt liv. Elev två svarar på följande sätt, vilket också är 

representativt för de andra svaren: 

 
I2- Nja, det är lite tveksamt. Jag tror att många faller för dieter och sånt, alltså olika trender och 

sånt för att det inte riktigt vet och inte har fått lära sig i skolan vad de ska, ex lchf diet, folk tror 

att om jag inte äter kolhydrater kommer jag bli jätte bra och jätte hälsosam, kolhydrater är den 

energi du får i kroppen, det är inte alls speciellt hälsosamt att inte äta det. Och sånna saker borde 

man kolla lite mer på i skolan och också hur man tränar. 

 

Sammantaget har eleverna en psykisk och fysisk syn på hälsa, skolan har för dem undervisat 

om träning och om kost, där fokus har legat på daglig motion och tallriksmodellen. I vissa fall 

benämns stress och sömn, men det är inget generellt för gruppen. Att ta hand om sig själv och 

må bra är även återkommande, men aldrig beskrivet i ett djupare perspektiv.  

4.2 Hur undervisas hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

För att nå svaret på denna frågeställning fick eleverna frågan om det kunde beskriva en typisk 

lektion i idrott och hälsa där hälsa berördes. På så sätt kunde de enkelt relatera till vad de hade 

gjort. Elev fem svarade följande: 

 
I5- Hälsa… ut och jogga 

E- Ingen teori eller så? 

I5- Teori, kan man först ha, det kan va såhär någon gång har vi haft att vi först är i skrivsalen, 

det är en liten sal bredvid idrottshallen, där har vi teori med power points och sånt där. Sen kan 

vi gå ut och jogga,  

E- Och vad pratar de om på power pointen? 
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I5- Att man ska typ röra på sig någon gång per vecka om man ska må bra typ  

E- Så ni har pratat mest om att röra på sig 

I5-Ja 

 

Först benämner eleven att de brukar gå ut och jogga när det har hälsa på idrottslektionerna, 

för att få ett djupare svar ställdes frågan om de hade någon teori, och då blev svaren djupare 

men fortsatt relaterade till den fysiska hälsan. På den skola där elev tre studerar har de en 

annan typ av arbetssätt vid undervisning om hälsa, det beskrivs: 

 
I3- När vi pratar om hälsa brukar vi få en artikel vi ska läsa, sedan delades vi in i små grupper. 

Där pratade vi om huruvida.. vi skulle diskutera artikeln, om vi höll med och sen gick vi igenom 

de i helklass. Senare hade vi kortare förhör. Då var det lite liknande frågor, vad är hälsa, hur ska 

man göra för att hålla sin hälsa 

 

Båda svaren tyder på teoretisk undervisning i hälsa, men allra tydligast koppling till 

teoriundervisning i samband med hälsa beskriver elev fyra, som först inte förstod ”hälsa” i 

idrott och hälsa men svarade sedan att alla teoretiska lektioner sker i klassrum där läraren 

föreläser med hjälp av exempelvis en Power Point. Sedan får eleverna ca två till tre veckor på 

sig att studera till kommande teoriprov som sker på idrottslektionen. Elev fyra beskriver 

undervisningen som teoretisk och där kunskaperna testas genom olika prov. För att skapa en 

djupare förståelse kring elevens svar valdes därför fler frågor om undervisningen: 

 
E-Vad pratar ni om på teorilektionerna? 

I4- steroider och effekter av anabola, rökning, kost, på vilket sätt kroppen påverkas av träning, 

vad man behöver äta, vilken träning som är bra för olika saker. Kost och träning ex att det är 

viktigt att äta tidigt efter träning. 

 

Till skillnad från elev fyra som beskriver kunskapen om den fysiska hälsan relativt ytligt har 

elev två en djupare beskrivning om träning: 

 
I2-Vi hade föreläsning om anaerob och aerob, snabba muskler, kondition, då va det en 

föreläsning i skrivsal. Ca 2-3 lektioner i hur man tränar på olika sätt. 

 

Teori, och teorisal benämns av samtliga elever när de ska beskriva hälsa i ämnet idrott och 

hälsa samt bedömning genom teoretiska prov återkommer på flera ställen.  För att se om det 

fanns några skillnader valde jag att fråga:  

- Finns det någon skillnad på undervisningen i idrott och i hälsa? 
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Samtliga elever svarade att idrottsundervisning skedde i gymnastiksal och hälsa 

undervisningen skedde i teori sal men där två av eleverna kom med frågande svar: 
 

- I1-Hälsa är teoretiskt och idrott är praktiskt, jag vet inte riktigt.. praktisk hälsa vad det innebär så det 

har jag aldrig upplevt 

- I4- Ja, vi kan ju inte testa på steroider, det är inte samma sak?! 

4.3 Hur tycker eleverna att undervisningen ska ske? 

Vad hälsa är enligt eleverna och hur de undervisas på deras olika skolor skapar en grund för 

analys. För att kunna fördjupa svaret valde jag att fråga eleverna hur de själva ansåg att 

undervisningen skulle ske. Under intervjun fick de som uppgift att skapa en lektion i hälsa, 

som skulle kunna vara en relevant uppgift i skolan. Fem av fem elever svarade teoretisk 

undervisning, och nedan följer deras mer ingående svar.  

 
I5- Den är svår, jag skulle väl. Visa hur en bra måltid ska vara, och visa att frukost är jätte 

viktigt. Jag har jätte många kompisar som inte äter frukost tex, och bara tar en kaffe eller så. Och 

det kanske är bra att visa vad som kan hända om man inte äter frukost, att man inte kan prestera i 

skolan och så där.  

E- Så du skulle visa på kost, kostens betydelse 

I5- Ja, Och kanske att röra på sig lite mer, för man mår ju bättre om man rör på sig. Det känns 

mycket bättre efter att man har tränat, å vad bra jag har gjort eller nått sånt. Och då kanske man 

inte får skuldkänslor för det man åt förut tex. 

 

Svaret knyter an till tidigare resultat, att undervisningen skulle beröra kost och fysiska 

aktivitet därmed med fysisk hälsa. Likt elev fem svarade elev två att undervisningen skulle 

ske teoretisk, men hon beskriver en djupare undervisning i kostens betydelse 

 
I2- Först en inledande power point, föreläsning och sen olika diskussionsgrupper för eleverna, 

diskutera ämnet 

E- Vad skulle du ta upp på power pointen, och vad skulle du vilja att eleverna diskuterade 

I2- Mat, ex det här är kolhydrater och sen ta olika dieter, och kolla vilken som är mest hälsosam 

och sen skulle de presentera vilken av dem, och jämföra vilken är bäst, sen skulle jag ha ett 

alternativ som var varierad kost och sen skulle idrotten vara med, hur ska du idrotta för att må 

bäst, typ någonting sånt. Först anaerob, aerob och diskutera fram en presentation för klassen. 

 

För att sedan befästa kunskaperna beskriver elev två att eleverna under lektionstid skulle 

diskutera de ämnesområden och även ta ställning till olika resultat men de skulle endast ske 
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teoretiskt. Till skillnad från elev två och fem har elev tre en mer laborativ syn på uppgiften 

och beskriver det som något han skulle vilja göra mer interaktivt: 

 
I3- Jag skulle nog välja… det skulle vara kul att prova mer interaktiv träning i gympa sal så har 

man lite power point och så pratar man om både kost och träning, så kan man väva in grejerna 

lite mer. 

 

Svaret tyder på en nyfikenhet där elev 3 skulle arbeta med teorin mer ”invävd”. Tyvärr ger 

elev tre inget konkret svar på hur han skulle göra det mer ingående, utan endast power point 

med teoretisk kunskap men i detta fall i gymnastiksalen. Skillnaden från de andras svar blir 

endast valet av sal, men fokus på teoretisk presentation.  

 

Vidare har elev ett en annan vinkel på hälsa. Under intervjun kom eleven flera gånger in på en 

tudelad undervisning, när jag ställd frågan direkt svarades: 

 
I1- Det beror lite på, jag tror inte att det finns tid plats eller resurser att ha ett eget ämne i skolan 

som heter hälsa. Men det borde tillhöra idrottslektionerna, men mer tid. Fotboll är inte lika 

viktigt som hälsan. Det är nu folk börjar röka och dricka. Men inget eget ämne.  

 

Elev ett diskuterar någonting som inte nämndes i någon annan intervju och intresset ledde till 

följdfrågan, varför eller varför inte ämnet skulle vara tudelad. Elev ett svarade: 

 
I1- Hälsa är viktigt, alla borde få lära sig vad som händer om man inte tar hand om sin kropp. 

Väldigt många vet inte hur man gör det eller tar det på allvar. Om folk inte tar det på allvar kan 

det få jätte stora konsekvenser. Jag tycker att ämnet är jätte viktigt, nästan lika viktigt som andra 

ämnen i skolan. 

 

4.4 Anser eleverna att hälsa borde få mer tid i undervisningen? 

Engagemang är av stor vikt vid inlärning och framförallt ett skapande av intresse. För 

eleverna är träning en stor del i deras vardag och samtliga nämner att hälsa är av stor vikt för 

deras klasskamrater. Det fanns i undersökningens intresse att få reda på hur eleverna 

egentligen ansåg att det skulle delas upp och jag frågade därför om de ansåg att hälsa skulle få 

mer eller mindre tid i idrott och hälsa undervisningen. En viktig aspekt är nu att ta hänsyn till 

elevernas syn på hälsa och om den ska undervisas mer och inte hälsa enligt kursplanen. Elev 

ett anser följande: 
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I1- Den är ganska bra ändå, alltså nu när jag ändå går på gymnasiet så kan man tycka att hälsa är 

viktigare än att tex spela bollsport. Och på så sätt kan man tycka att hälsa borde ha en liten större 

del av idrottslektionerna. Det kan jag väl hålla med om, men samtidigt kan jag redan mycket om 

detta, därför är det roligare att tex spela basket än att ha teorilektioner. Men om man ska kolla på 

vad som egentligen är bra för dem andra i min klass skulle jag säga att hälsa borde få mer 

uppmärksamhet. Sammanlagt tror jag att vi har haft tre teoriprov. Sen har resten varit aktiviteter 
 

Elev två och tre beskriver samma sak som elev ett, att det räcker för dem men att deras 

klasskompisar skulle behöva lite mer. Anledningen enligt elev tre är att fysisk aktivitet ger 

positiv effekt på undervisningsresultat. Samma sak beskrivs av elev fem, men lite djupare 

kring valet av undervisningsform som enligt eleven bör erbjuda fler sporter, lite som ett 

smörgåsbord så att varje elev kan hitta den aktivitet som passar dem bäst. Sedan kan man 

använda aktiviteten för att uppnå hälsa samt må bra och skaffa kompisar. Det är genom detta 

svar som social hälsa benämns både första och enda gången. Elev fem identifierar det genom 

att man har någon att träna tillsammans med samt umgås med till och från träningen. Till 

skillnad från de andra eleverna ser elev fyra undervisningen på ett helt annat sätt: 

 
I4- Mindre, de man går igenom är så basic så det kan man kolla själv. Om det skulle vara mer 

avancerat så skulle kanske mer tid. Men de kriterierna som skolverket sätter upp är så 

grundläggande. 

 

Relevant i detta svar är att elev fyra konkretiserar Skolverkets ramar och undervisningens 

krav. Eleven gav också en relativt tydlig bild av kunskapsmålen, som beskrivs i relation till 

undervisningen. Anledningen till det konstruktiva svaret var att eleven precis hade haft 

hälsoundervisning i skolan och läraren hade börjat lektionsserien med att visa det krav som 

ställdes på eleverna vid undervisningen.  

 

5 Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers syn på hälsa i ämnet idrott och 

hälsa. 

Frågeställningar: 

- Vad anser gymnasieeleverna att hälsa är? 

- Hur undervisas hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

- Hur tycker eleverna att undervisningen ska ske? 
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- Anser eleverna att hälsa borde få mer tid i undervisningen? 

Allmänt kan sägas att elever i denna studie anser att idrott och hälsa är roligt, detta kan 

kopplas till resultatet av Redelius (2004) där samtliga elever i undersökningen svarade 

liknande. Dock är eleverna i Redelius undersökning yngre och går i årskurs fem. Resultatet 

skiljer sig där i relation till de elever som deltog och gick i årskurs åtta, där inte ens hälften av 

eleverna upplever ämnet som roligt. Skillnaderna tyder på en våg liknande trend som har flera 

faser innan eleverna har gått ur den obligatoriska grundskolan och börjar på gymnasiet.  

 

Nedan följer diskussionen i rubrik efter studiens frågeställningar för att skapa struktur, och för 

möjliggöra för läsaren att gå tillbaka till studiens olika delar.  

5.1 Vad anser gymnasieeleverna att hälsa är? 

Resultat från intervjuerna tyder på att eleverna har en otydlig bild av vad hälsa är men att 

beskrivningen är tydligt relaterat till fysisk och psykisk hälsa. Skolan har enligt eleverna lagt 

fokus på tallriksmodellen och daglig motion, eller att må bra. Otydligheten i elevernas svar 

kan knytas till det som Thedin Jacobsson (2005) visade i sin studie där lärarna inte hade en 

tydlig bild av begreppet och hur det skulle undervisas. En otydlighet i den undervisningen 

som bedrivs kan leda till att kunskapsöverföringen blir otydlig, i detta fall begreppet hälsa. 

Dessa resultat har en tydlig anknytning till det som health literacy kallar för teoretisk 

kunskap, som utgör grunden för alla individers hälsobildning. Avsaknaden leder till att 

eleverna får svårigheter i att kunna arbeta vidare på ett flerdimensionellt plan inom hälsa. I 

den teoretiska modellen health literacy ses den teoretiska kunskapen som grunden i individens 

hälsobildning, och det borde för elevernas väg till att bli hälsobildade skapas en större 

förståelse från de lärare som undervisar.  

 

Kirk och Colquhon (1989) beskriver i sin forskning att flera elever likställer en smal och 

väldefinierad kropp med hälsa. Detta kan anknytas till elev två som uttrycker en oro för sina 

klasskamrater och att flera faller för olika dieter och trender. I början av intervjun identifierar 

hon förvirringen kring att vara smal eller större och att kroppsformen inte identifierar en 

individs nivå av hälsa. Sedan uttrycks en oro för att den undervisade kunskapen inte är 

tillräcklig för att uppnå ett hälsosamt liv. Elev två anser att denna kunskap saknas i 

undervisningen och att den hade varit av värde för flera av dem. Samtidigt beskriver elev fyra 

detta som att äta och träna hälsosamt, och att det i slutända skulle leda till god hälsa. 

Slutsatsen av dessa antaganden är att eleverna enligt health literacy saknar teoretisk kunskap 
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för att kunna arbeta med sin hälsobilning. Teoretisk kunskap ses som en viktig pelare i 

grunden för att kunna leva ett hälsosamt liv. I motsats till dessa resultat visar Aira et al. 

(2014) i sin undersökning att elever generellt är positiva till ämnet, och att de har fått en 

tillräckligt bred kunskap på det personliga planet för att ta hand om sig själva och sin kropp 

något som elev två inte bekräftar i denna studie, samt de andra eleverna inte beskriver.  

 

Generellt sett har eleverna i denna studie en avsaknad av teoretisk kunskap då de endast ser 

hälsa som tvådimensionellt istället för tre- eller flerdimensionellt. Svaren som gavs under 

intervjuerna tyder på fysisk och psykisk undervisning om hälsa, men den sociala delen uteblir. 

Den psykiska hälsan är dock inte nämnd av samtliga elever. Elmgren och Berkeby (2013) 

visade under sin studie att den fysiska och psykiska hälsan är viktig, och framförallt den 

psykiska. Men på grund av att den fysiska är mer dominant på lektionstid tenderar den att 

dominerar elevernas svar. I relation med health literacy tyder detta på en smal teoretisk 

kunskap, som leder till att eleverna får svårigheter med att utveckla de andra fyra delarna av 

hälsobildning. Flera av eleverna antyder att deras klasskamrater skulle behöva mer kunskap 

om detta, och framförallt mer kunskap kring det kritiska granskandet, som health literacy ser 

som den tredje delen i hälsobildning. Att eleverna saknar den teoretiska basen som krävs för 

hälsobildning kan bero på att undervisningen inte är KASAM, att de inte upplever någon 

känsla av sammanhang. Då intervjuerna inte antyder att undervisningen är svår, utan att 

begreppet mer är svårt kan det kopplas till att hälsobildning inte blir hanterbart men att 

lektionerna är fungerande. (Hansson 2010 s. 41) 

5.2 Hur undervisas hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Undervisningen som beskrivs av eleverna i denna undersökning är starkt teoretiskt kopplat. 

Samtliga elever beskriver att undervisningen sker i teorisal med någon form av presentation 

som sedan leder till ett teoretiskt prov. De gemensamma svar som eleverna ger kan knytas till 

de som lärarna framställer i Thedin Jacobssons studie Hälsa – vad är det i ämnet idrott och 

hälsa (2005) där de konkretiserar tre punkter som speglar deras tankar om idrott och hälsa 

undervisningen. Framförallt punkt nummer ett – hälsa är teoretiskt förknippat till 

klassrumsundervisning men är en del av ämnet, har en tydlig koppling till elevernas 

uppfattning. Den teoretiska undervisningen som speglas i undervisningen ses som moraliskt 

normativ, där hälsonormer i samhället presenteras, såsom ideal, beteende och moral 

Quennerstedt (2006). Denna typ av undervisning kan enligt Hansson (2011) kopplas till att 

vara patogenes, där arbetet bedrivs genom att motverka sjukdom istället för att främja hälsa. 
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Elev fyra har i sin intervju en tydlig anknytning till ett patogent förhållningssätt när han 

svarade: 

- vi kan ju inte testa på steroider 

 

Svaret tyder på undervisning kring droger och i ett förhållningssätt att eleverna skall vara 

försiktiga med tanke på dess verkan och effekter av hälsan. Quennerstedt et al (2011) 

beskriver detta som ett ”komihåg paket” varpå eleverna kan plocka fram det vid behov och 

komma ihåg de nycklar som lärarna har gett dem i idrottsundervisningen. Drogernas negativa 

verkan på hälsa är svårt att undervisa i på ett hälsofrämjande sätt, och bör därför undervisas 

med ett patogent förhållningssätt. År 2004 gjorde O’Sullivan en studie som visar på att hälsa 

har olika betydelse beroende på sammanhanget. Vikten av att komma ihåg rätt ”komihåg 

paket” får en stor betydelse för eleverna när undervisningen sker på föregående sätt. 

 

Sammantaget har eleverna en teretisk sym på hälsa, enligt deras svar under intervju. 

Elevernas syn på den teoretiska undervisningen skall inte bara betraktas som negativt, i 

relation till health literacy bygger de berörda lärarna upp en stor teoretisk bas för eleverna, 

som de kan arbeta vidare med under längre tid. Nackdelen är kanske att de praktiska 

kunskaperna blir bortglömda och att hälsobildningen inte tar fart i den riktning som den bör 

enligt gällande styrdokument.  

5.3 Hur tycker eleverna att undervisningen ska ske? 

Samtliga elever i denna studie skulle genomföra sin hälsoundervisning teoretiskt, följt av ett 

teoretiskt prov, precis som deras lärare har valt att lägga upp deras undervisning. Elev tre är 

den enda i denna studie som för en laborativ tanke, men då endast att power pointen skulle 

visas i gymnastiksal istället för teorisal. Tanken är en grund, men det finns mycket kvar att 

arbeta med innan elev tre har en komplett lektion.  

 

Under intervjun med elev ett diskuterades flera gången för och nackdelar med tudelad 

undervisning, vilket han är ensam bland eleverna att nämna. I flera olika länder runt om i 

världen är undervisningen tudelad mellan idrott och hälsa bland annat i Finland och vissa 

delstater i USA. Syftet med den tudelade undervisningen är att lägga fokus på individens 

utveckling i sin hälsobildning. Det är vid de här punkterna som elev ett rör när han diskuterar 

vikten av hälsa och att det kan ge stora konsekvenser för framtiden. Kopplat till health literacy 

visar elev ett en stor förståelse för hälsa där han visar teoretisk kunskap genom att diskutera 
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konsekvenser, samtidigt som det även kan kopplas till medborgarskap där health literacy 

beskriver att individen skall förstå vad sina handlingar leder till i ett socialt perspektiv och ta 

beslut om sina rättigheter och sitt ansvar.  

 

Elev två nämner att vid möjligheten att planera en lektion i hälsa skulle diskussionen 

användas som medel för att arbeta med och om hälsa. Aira et al tillsammans med Evans et al. 

benämner diskussion som redskap för att arbeta med den personliga utvecklingen inom hälsa, 

och att ta en aktiv roll. Genom diskussion kan man se kunskap som föds mellan människor 

och som kan upplevas som fler dimensionell, precis som Thedin Jacobsson (2005) beskriver 

hälsobegreppet.  

 

Vidare har eleverna en relativt samlad bild av vilket innehåll som skulle presenteras i deras 

lektion. Stort fokus skulle ligga vid kost och grundläggande näringslära, skillnader och 

likheter i våra olika näringsämnen. I relation till elevernas bakgrund som elitaktiva har kosten 

för dem en stor betydelse. Detta kan stödjas av Nilsson (2002) som i sin undersökning visade 

på att undervisningen oftast är betonad av vad lärarna själva anser är hälsa, och med stor 

koppling till deras egna erfarenheter. Svagheterna ligger i att eleverna i denna studie inte är 

lärare, men en tydlig koppling kan ses då eleverna tar lärarnas roll i denna situation.  

 

Den kost och näringslära som eleverna väljer vid intervjuerna, tyder som tidigare, på att 

eleverna väljer att göra undervisningen teoretisk för att bygga en grund. Om eleverna skulle få 

en inblick i den kursplan som berör kursen, tror jag att det skulle kunna arbeta vidare med 

sina idéer. Health literacy lägger teorin som grund, och bygger sedan de övriga fyra punkterna 

utifrån det. Jag tror att eleverna, med viss styrning, skulle kunna arbeta vidare med detta och 

nå längre i sin väg att bli hälsobildade men att återigen ligger grunden i den teoretiska 

undervisningen.  

 

5.4 Anser eleverna att hälsa borde få mer tid i undervisningen? 

I denna del skiljer sig svaren en del. Fyra av fem elever återberättar att den 

undervisningsmängd som ges för tillfället är lagom för dem, men att flera av deras 

klasskamrater skulle behöva mer tid. De fyra eleverna ger nu en bild av två punkter i health 

literacy, självmedvetenhet samt medborgarskap. Självmedvetenheten visar de upp genom att 

de granskar sig själva, och därmed anser att de har en tillräckligt stor kunskap och att 
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undervisningen inte bör lägga mer tid på hälsa. Samtidigt som de uttrycker en oro för sina 

klasskompisar och därmed visar på medborgarskap. Medborgarskapets viktigaste del är att du 

själv kan värdera dina egna tankar och handlingar i relation till ett socialt samhällsperspektiv. 

Eleverna kritiserar till viss del sina klasskamrater och anser att deras kunskap inte är 

tillräckligt stor för att leva ett hälsosamt liv ur ett samhällsperspektiv. Avslutande säger elev 1 

att hälsan är viktigare i gymnasiet och därmed kanske borde ha mer tid i undervisningen, men 

att bollspel är roligare.  

 

Elev fyra som inte är enig med de andra eleverna anser att hälsoundervisningen skulle få 

mindre tid av idrott och hälsa. Han uttrycker det som att kunskapen är för ”basic” och att de 

istället skulle kunna söka den informationen själva. Elevernas tankar och funderingar kan 

knytas till den rapport som Svensson och Åslund genomförde år 1997, där syftet var att se hur 

hälsa och hälsobegreppet förmedlades i ämnet idrott och hälsa samt hur stor tid som läggs vid 

undervisningen. Rapportens resultat tyder på problem och förvirring, vilket eleverna antyder 

gällande sina egna och klasskamraternas kunskap.  

 

Med elev fyras tankar om kunskapsnivån, anser jag att lärarna skulle kunna höja nivån på 

hälsoundervisningen och låta eleverna nå längre genom den obligatoriska undervisningen. Jag 

som lärare kan lämna över delar av ansvaret till eleverna själva, och bedriva 

lektionsundervisningen på en högre nivå, där eleverna innan lektionerna har förberett sig 

genom att läsa in sig i den del av hälsa som kommer att beröras. På så sätt, tror jag, att 

eleverna skulle uppleva mer KASAM samt att vi tillsammans skulle kunna beröra fler av 

punkterna i health literacy, än bara grunden.  

 

5.5 Metoddiskussion 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är urvalet, samtliga deltagande är elitaktiva inom simning 

och har genom sin tränare fått information om hälsa, samt tre av fem läser NIU, nationellt 

idrottsgymnasium. Var informationen om hälsa kommer från kan för dem vara svår att 

särskilja, och därmed leda till missvisande resultat. År 2013 gjorde Wang, Zou, Gifford & 

Dalal en studie om informationssökande, där undervisning från lärare kom först på sjunde 

plats. Detta kan kopplas till att eleverna i denna studie har svårt att särskilja varifrån de har 

fått informationen om hälsa, trots att tydliga anvisningar gavs innan intervjun. Vidare hade 

enkät gett ett större perspektiv av resultaten med chans till att generalisera, men då studiens 
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syfte var att undersöka undervisningen mer på djupet med individuella reflektioner föll 

intervjuerna som det naturliga valet. (Gillham 2008, s.103) För att validera intervjuguiden 

genomfördes en testintervju, det hade med fördel varit möjligt att genomföra fler för att 

ytterligare utöka validiteten och nå studiens syfte med frågorna.  

 

5.6 Fortsatt forskning  

Hälsa i ämnet idrott och hälsa ett aktuellt ämne att forska i och det ligger i stor relevans för 

min kommande lärarroll. Forskning borde med fördel bedrivas för att skapa en tydligare 

begreppsdefinition samt tydligare ramar för aktiva lärare att undervisa kring så att 

undervisningen kunde upplevas mer tydlig. Intresse skulle även finnas i att intervjua denna 

studiens lärare, och se om eleverna ger en korrekt bild, eller om upplevelsen är något annat än 

avsikten i undervisningen. Det finns även en stor relevans att forska kring hälsa även utanför 

skolan då studier visar att världens befolkning mer ohälsosam.  

 

5.7 Slutsats 

Eleverna anser enligt resultatet i denna studie att hälsa är att må bra, ta hand om sig själv och 

att äta hälsosamt. Vad de olika kategorierna innebär finns det inga djupare svar kring. Den 

sociala hälsan omnämns endast i ett fall under hela undersökningen. Studiens resultat tyder på 

en stark bild av teoretisk undervisning när det gäller hälsa i ämnet idrott och hälsa. I vissa fall 

tenderar svaren att vara patogena, men ett salutogent perspektiv lyfts aldrig fram. Kopplat till 

health literacy visar studien på att eleverna bygger på sin teoretiska grund, och att den i vissa 

fall inte är tillräcklig för att kunna göra hälsosamma val. Praktisk kunskap och/eller kritiskt 

tänkande lyfts aldrig bland eleverna och det finns bara svaga kopplingar till självmedvetenhet 

och/eller medborgarskap. Eleverna själva anser att undervisningen skall vara fortsatt teoretisk, 

men att en interaktiv lektion hade varit spännande. Gällande tiden råder lite 

meningsskiljaktigheter, men flera av dem anser tiden tillräcklig för dem själva, men inte för 

sina klasskamrater. Studiens samlade resultat kan enligt mig knytas till att eleverna inte 

upplever undervisningen som KASAM och därmed inte uppfyller de kriterier som 

Antonovsky bygger KASAM kring (Hansson 2010 s. 41). Avsaknad av detta kan vara 

anledningen till att eleverna inte bygger upp sin teoretiska kunskaps grund och därmed inte 

kan fortsätta sin väg till att bli hälsobildade.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 
 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers syn på hälsa i ämnet idrott och 

hälsa. 

Frågeställningar: 

- Vad anser gymnasieeleverna att hälsa är? 

- Hur undervisas det i ämnet idrott och hälsa? 

- Hur tycker eleverna att undervisningen ska ske? 

- Anser eleverna att hälsa borde få mer tid i undervisningen? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Hälsa, vad är hälsa, health literacy, Graffman, Thedin Jacobsson, Sih projekt, SIh gih, health 
in pe educaiton, Håkan larsson, hälsa,  

 
Var har du sökt? 
Google, google scholar samt Diva 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: intervjuteknik : 
GIH:s artikeldatabas: Hälsa i skolan 
GIH:s artikeldatabas: differences in health education  
Google: Graffman-Sahlberg lic uppsats  

 
Kommentarer 
De sökningar som gav mest relevanta svar var det som gjordes i Diva. Med publicerade 
arbeten, kunde jag arbeta vidare genom deras källor och hitta intressant forskning 
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Bilaga 2 

Missivbrev  

 

 

Hej! 

Mitt namn är Emma Carlsson och jag kommer från Gymnastik och 

idrottshögskolan där jag läser till ämneslärare och skriver mitt självständiga 

arbete. Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers syn på hälsa i 

ämnet idrott och hälsa. Detta kommer jag undersöka genom intervjuer med 

elever från åk 2-3 på gymnasieskolan. 

 

Jag söker nu elever som är intresserade av att delta i undersökningen och bidra 

med sina åsikter och tankar till mitt arbete.  

Undersökningen är helt frivillig, anonym samt konfidentiell, deltagarna kan när 

som helst välja att avstå från intervjun.  

Det uppsamlade materialet kommer endast att användas i undersökande syfte 

och deltagande personer har rätt till en kopia av det färdiga arbetet.   

 

 

 

Tack på förhand!  

Emma Carlsson     

e-carlsson@live.se 

0730676563 
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Bilaga 3 

Intervju guide 

GRUND  

Namn: 

Klass: 

Betyg i ämnet idrott och hälsa 1: 

Beskriv ämnet idrott och hälsa på din skola 

- Är det roligt? 

- Är det viktigt? 

VAD ANSER GYMNASIEELEVERNA ATT HÄLSA ÄR? 

Vad är hälsa för dig i skolan? 

Finns det olika typer av hälsa? 

Om ja, vilka olika typer 

Vilka av dessa typer av hälsa undervisas du om i skolan 

Vart hämtar du information om hälsa? 

Ex. Skolan, sociala medier, internet, läkare, föräldrar 

HUR UNDERVISAS DET I ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA? 

Vad är hälsa för dig i ämnet idrott och hälsa? 

Hur förmedlar din lärare hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Ge exempel på en lektion i: 

- hälsa 

- idrott 

Finns det någon skillnad på undervisningen i idrott och i hälsa? 

Vad är det för skillnad på undervisningen i idrott och i hälsa? 

HUR TYCKER ELEVERNA ATT UNDERVISNINGEN SKA SKE? 

Kan de undervisas på något annat sätt? 

Borde hälsa få mer eller mindre tid i undervisningen? 

Ge exempel på en lektion du anser är bra för att beröra hälsa 

Finns det något du vill tillägga 

 


