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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur idrottslärare uppfattar 

hälsobegreppet samt hur de utformar undervisningen för att främja elevernas hälsa. Som 

metod för studien användes den kvalitativa intervjun. Resultaten som framkommer visar att 

idrottslärarna tycker att hälsa är ett samspel mellan fysiska, psykiska och sociala aspekter. 

Vidare framkommer det att skolans undervisning i hälsa bör baseras på fysisk aktivitet, för att 

utifrån denna plattform förgrena sig i hälsobegreppets och kursplanens övriga beståndsdelar. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: hälsa, idrott och hälsa, idrottslärare, kursplan, undervisning. 
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1 Inledning 

 

I regeringens proposition ”En förnyad folkhälsopolitik” från 2008 nämns att skolan spelar en 

viktig roll för folkhälsoarbetet därför att skolan är en plats som präglar människor under 

uppväxttiden. Hela den enskilda skolan i allmänhet bör alltså vara med i det hälsofrämjande 

arbete som kan bidra till ett livslångt lärande för individen sett ur ett hälsoperspektiv. I 

synnerhet har dock ämnet idrott och hälsa stor potential till att vara den dynamo i skolans 

hälsofrämjande verksamhet som initierar och driver på detta arbete. Man kan ställa sig frågan 

varför annars ämnet finns till och vad som legitimerar det som skolämne. Empiriska 

erfarenheter säger att eleverna inte ser lärandet som sker på idrottslektionen utan mer ser 

ämnet som en rolig tidsfördriv. Dessa erfarenheter backas av de resultat som framkommit 

genom tidigare undersökningar. (Larsson 2004 s.3) menar att "lärandet inte framstår som ett 

nyckelbegrepp i idrott och hälsa". Istället menar han att det är själva görandet och att ha kul 

som står i fokus. Detta kan få konsekvenserna att ämnet som sådant ifrågasätts och att 

idrottslärarens professionella status därigenom förskjuts i negativ riktning. Internationell 

forskning visar på att skolans idrottsämne, trots sin akademiska status inte får rättmätig 

respekt och att ämnet dessutom ofta marginaliseras av såväl föräldrar som skolledare. 

Forskningsresultaten som framkommer är att ämnet inte ses som akademiskt nog i 

jämförelsen med andra ämnen och att det därför inte är lika viktigt för barnens framtid. Detta 

syns även i resursfördelningen, där idrottsämnet i jämförelse med andra ämnen, så som 

matematik och språk, halkar efter.  (Barney & Deutsch 2009)  

 

Mot bakgrund av föregående stycke är meningen med denna undersökning att söka finna svar 

på hur idrottslärare tänker kring sitt ämne i fråga om vilka hälsoeffekter det bidrar med, sett 

för stunden och ur ett livslångt perspektiv. Hur undervisar man som idrottslärare i hälsa, är en 

fråga som genomsyrar hela denna studie. Jag är själv en blivande idrottslärare och har 

konfronterats med denna frågeställning under utbildningens gång varför jag nu vill söka 

djupare förståelse.  

 

En anledning till att idrottsämnet kan upplevas som marginaliserat, som tidigare nämndes, kan 

var det faktum lärarna har svårt förmedla ämnets karaktär som hälsoupplysare. Forskning har 

visat att idrottslärare känner sig osäkra på vad undervisningen i idrott och hälsa ska innehålla. 

Ofta påverkas även undervisningen av lärarens egna idrottsbakgrund samt av 

föreningsidrottens inflytande i samhället och antar då en rent idrottslig karaktär på bekostnad 

hälsodiskussionen. (Larsson & Redelius 2000) Lärarna har att förhålla sig till styrdokument 

som kan upplevas som svårtolkade i fråga om vad som efterfrågas. I och med skolans 

övergång till målstyrd undervisning är tolkningsutrymmet relativt fritt i styrdokumenten. I 

styrdokumenten uttrycks såväl strävansmål och uppnåendemål samt en övergripande 

beskrivning av ämnets karaktär. Detta teoretiska material måste läraren förhålla sig till i sin 

planering när det sedan ska omsättas i praktisk verksamhet. Hur dessa mål ska uppnås är dock 

överlåtet till respektive skola i allmänhet och idrottsläraren i synnerhet. Klart är dock att 

ämnet idrott och hälsa, förutom namnet som sådant, tydligt anknyter till hälsa med 

formuleringar i kursplanen som bland annat anger livsstilens betydelse för välbefinnandet.   

 

Om undervisningen i idrott och hälsa ska upprätthålla sin akademiska status och blidka 

läroplanens mål och syften verkar det vara viktigt tydliggöra hälsobegreppets närvaro i 
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undervisningen. Allt detta för att vinna legitimitet till ämnet. Ekberg & Erberth (2000) 

påpekar vikten av att idrottsläraren själv definierar vad beteckningen idrott står för i skolans 

ämne för idrott och hälsa. Detta eftersom innebörden av idrott kan tolkas på olika sätt. Minst 

lika viktigt bör det vara för idrottsläraren att definiera hälsa som begrepp därför kommer 

undersökningens fokus ligga på detta. Om man som lärare ska kunna reflektera kring det i 

läroplanen så tydligt uttryckta hälsoperspektivet krävs att man själv skapar sig en tydlig 

uppfattning vad hälsobegreppet innebär hur det ska ställas i relation till kursplanen. Gunnar 

Ågren, folkhälsoinstitutets generaldirektör uttrycker sig på följande vis om detta: 

 

”För att kunna planera och genomföra en adekvat hälsofrämjande verksamhet krävs inte 

bara en grundläggande förståelse, utan även en viss enighet om vad begreppen hälsa och 

hälsofrämjande innebär, både på individ-, grupp- och samhällsnivå.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Medin & Alexandersson, s.9) 
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2 Bakgrund  
 

I detta kapitel tas den teoretiska bakgrunden för denna undersökning upp för att bringa ökad 

förståelse för det aktuella problemområdet. Hälsa är ett mångfacetterat begrepp och det 

föreligger därför en mängd olika förklaringsmodeller och teorier kring hur hälsa kan 

betraktas. Olika teorier har vuxit fram genom historien, som alla sökt en adekvat 

förklaringsmodell för hälsa.   

 

2.1 Hälsobegreppet  

Begreppet hälsa är inte något som lätt låter sig definieras. Medin & Alexandersson (2000) 

pekar på att hälsobegreppets breda definitionsram kan vålla bekymmer inom de yrkesgrupper 

som arbetar med hälsoarbete. De menar att eftersom hälsobegreppet är så vanligt 

förekommande inom vissa områden, så borde man reda ut begreppet och göra det mindre 

abstrakt. Encyclopædia Britannica ger en definition av hälsa där begreppet kopplas samman 

med människans mentala, psykiska, känslomässiga och sociala förmåga att fungera i sin 

omgivning. En annan definition gav Världshälsoorganisationen (WHO) som 1984 definierade 

hälsa som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart 

frånvara av sjukdom och svaghet” (Folkhälsoinstitutet 2006) 

 

Brügge, Glantz och Sandell (2004) menar att synen på hälsa genom historien har varierat 

beroende på maktstrukturen. Olika maktinstanser har definierat hälsa utefter egna 

intresseområden, exempelvis kyrkan. Därför menar författarna att svaret på vad hälsa är inte 

är givet, utan betingat av den kultur vi lever i. Även statens folkhälsoinstitut (2006) menar att 

synen på hälsa är föränderlig då den speglar de tankar och värderingar som finns i den 

samtida kulturtraditionen. Ewles och Simmet (2005) menar att hälsa ofta definieras utifrån 

sociokulturell status. Synen på hälsa hänger ihop med erfarenheter, kunskap, värderingar och 

förväntningar menar författarna. Uppfattningen om vad hälsa innebär för människor varierar 

starkt menar Medin och Alexandersson (2000) Författarna presenterar resultat från en 

undersökning som fokuserar på vanliga människors uppfattning av hälsa. Några av de svar 

som framkom var att uppfatta hälsa som:  

 

- ”att inte känna sig sjuk” 

- ”frånvaro av sjukdom” 

- ”god fysisk  kondition” 

- ”hälsosamt beteende med goda vanor” 

- ”att känna sig lycklig” 

- ”sociala relationer” 

- ”förmågan att göra saker”  

(Medin & Alexandersson s.89) 

 

Thedin Jakobsson (2004 s.103) menar att det går att ringa in 4 olika karaktärsdrag i samtalen 

kring hälsa: 
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 Hälsa i medicinska termer(ses som ett tillstånd av att vara antingen sjuk eller frisk 

utifrån exempelvis en medicinskdiagnos, ett fysiologiskt mätvärde eller som ett 

kontinuum där hälsa och sjukdom är varandras motpoler) 

 Hälsa som upplevelse (den andliga teologiska ansatsen) 

 Hälsa som en resurs (för att kunna förverkliga sina livsmål, exempelvis arbete boende, 

utbildning) 

 Hälsa som en process (där hälsa är något som ständigt är föränderligt och kan 

påverkas) 

 

Enligt Medin & Alexandersson (2000) förekommer begreppet helhetssyn återkommande i 

litteraturen gällande hälsobegreppet. Vad begreppet står för är något oklart då det förekommer 

i flertalet hälsoteorier. Dock förekommer begreppet oftast inom den humanistiska 

inriktningen. Enligt författarna kan en helhetssyn av hälsobegreppet i stora drag kan definieras 

som: 

 

 Samtliga kroppens organsystem i samverkan med varandra 

 Kropp och psyke i samverkan 

 Kropp, psyke och själ i samverkan 

 Individen i samspel med sin sociala och fysiska miljö 

 Individen i samspel med sin sociala, fysiska och andliga miljö 

 

2.2 Teorier om hälsa 

 

2.2.1 Biomedicinsk inriktningen 

Medin & Alexandersson (2000) beskriver den biomedicinska inriktningen som 

reduktionistisk, dvs. att man inte betraktar kroppen i delar och människans själsliga natur som 

en helhet. Istället fokuserar man på delar av den och koncentrerar sig på det som är sjukt. Med 

andra ord sätts det sjuka i centrum inom denna inriktning.  

 

Inom den biomedicinska inriktningen finns flera olika ansatser varav Christopher Boorse 

utvecklade den biostatiska på 70-talet. Boorse utgår från den biologiska utvecklingsläran när 

han menar att en människa har hälsa när kroppen och psyket fungerar i enlighet med vad som 

statistiskt normalt för vår art. Faller en människa utanför den arttypiska normaliteten har hon 

per definition avsaknad av hälsa. 

 

2.2.2 Humanistisk inriktning  

Enligt Medin & Alexandersson (2000) har den humanistiska inriktningen sin utgångspunkt i 

både filosofi och psykologi såväl som ekologi och medicinsk sociologi. Inriktningen har flera 

olika ansatser som grundar sig i att fokusera på hälsa, snarare än sjukdom.  

 

En av dessa ansatser är den holistiska som har en filosofisk utgångspunkt och har som 

grundtanke att ha fokus på hälsa. Medin & Alexandersson (2000) anger att i det holistiska 

synsättet är individens handlingsförmåga att nå sina mål en viktig bestämningsfaktor för 

hälsa. Författarna sätter likhetstecken mellan att ha hälsan och att nå den minimala lyckan. 

Den minimala lyckan beskrivs som det känslotillstånd som infinner sig när en person känner 
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en grundläggande förnöjdhet över sin livssituation. En person kan alltså enligt författaren ha 

en sjukdom utan att betrakta sig som att vara vid ohälsa. Huruvida personen betraktar sig som 

sjuk eller inte beror på hur denne upplever att sjukdomen begränsar tillvaron. 

 

2.2.3 Kasam 

Medin & Alexandersson (2000) menar att den salutogena hälsoteorin är den som ofta 

förekommer i Sverige i samband med diskussioner kring hälsobegreppet. Det salutogenetiska 

hälsoperspektivets företrädare Antonovsky betonar vikten av att fokusera på orsaker till hälsa, 

detta till skillnad från det medicinsk patogena perspektivet som fokuserar på sjukdomen och 

dess orsaker. Alexandersson och Medin (2001) beskriver att den salutogena hälsoteorins sätt 

att beskriva hälsa är att betrakta en individs känsla av sammanhang (KASAM). En individs 

KASAM bestäms enligt författaren av dennes strategier att hantera stress och andra 

påfrestningar som kan dyka upp i livet. Strategierna formas av livserfarenheter man 

tillgodoser sig och ju fler verktyg en individ har för att motverka påfrestningar desto starkare 

blir dennes KASAM. Författaren skriver vidare att en individ med stark KASAM uppfattar 

omvärlden som begriplig, hur kaotisk den än kan framstå i andras ögon. Kan individen förstå 

sin omvärld och inse varför saker och ting blir som dem blir på ett teoretiskt plan bör denne 

även kunna utveckla ett beteendemönster för att på bästa sätt hantera tillvaron praktiskt. 

Ytterligare en komponent för en stark KASAM, menar författaren, är förmågan att se det 

meningsfulla i tillvaron. Med det meningsfulla menas att en individ ska kunna företa sig olika 

saker och inse att de leder till något positivt.  

 

2.3 Hälso- och folkhälsoarbete 

Ewles & Simmet (2005) beskriver hälsofrämjande arbete som arbetet med att hjälpa både 

individer och grupper i samhället att stärka sin hälsa på ett eller annat sätt. Arbetet 

kännetecknas av en stödjande och uppmuntrade arbetsgång. Författarna påpekar att de 

faktorer som påverkar hälsan ofta är svåra för människan att kontrollera eftersom de ofta är av 

ekonomisk eller social art. Därför menar författarna att den grundläggande målsättning för 

verksamheten bör vara att träna människor i att överta kontrollen av faktorer som i livet som 

är hälsopåverkande. 

 

Medin & Alexandersson (2000) beskriver att hälsoarbete kan delas upp i dels en 

hälsofrämjande karaktär och dels en preventiv karaktär. Det hälsofrämjande arbetet har ett 

salutogent synsätt vilket mynnar ut i en helhetssyn på människans hälsa. Det preventiva 

arbetet har ett mer patogent hälsoperspektiv som syftar till att förebygga sjukdom. 

 
Inom folkhälsoarbetes arbetsfält ligger att betrakta hela befolkningars eller samhällens 

hälsotillstånd. Arbetet kännetecknas av att kartlägga hälso- och sjukdomsbringande faktorer 

som inverkar på hela gruppers hälsotillstånd. Socialstyrelsen ger följande beskrivning på 

folkhälsoarbete: 
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"Folkhälsa uttrycker hur hälsan utvecklas i olika befolkningsgrupper och hur den påverkas av 

livsvillkor, levnadsvanor och miljö. Det handlar också om hur man kan förbättra hälsan med 

förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. "     

(http://www.socialstyrelsen.se 16/3)                                                                                                      

 

2.3.1 Skolans hälsoarbete 

Myndigheten för skolutveckling (2003) uttrycker att hälsoarbete i skolan bör omfatta hela 

skolan och dess verksamhet. Man fokuserar på vikten av: goda relationer mellan elever och 

lärare, den lärande miljön, elevinflytande och vikten av att bli sedd. Vidare beskriver man att 

fysisk aktivitet bör vara ofta förekommande inom hela skolans verksamhet, varför ansvaret att 

detta uppföljs inte enbart bör ligga på idrottsläraren. Man kommer även från myndigheten för 

skolutvecklings sida in på vikten av att arbeta med att stärka hälsan genom att utgå från en 

helhetssyn på hälsa: 

 

"Det innebär en fördjupning inom olika hälsoområden, men inte på ett fragmentariserat sätt 

utan snarare där de gemensamma trådarna i olika hälsoområden binds samman till ett 

gemensamt kunskapsområde." 

(Myndigheten för skolutveckling  2003, s. 16) 

 

Medin & Alexandersson (2000) menar att skolans hälsoarbete vilar på hälsofrämjandets 

grunder och har sin utgångspunkt i en helhetssyn på både elever och lärare. Målet är att skapa 

en uppmuntrande miljö där individinflytandet är stort, med syfte att förstärka vardagsmakten 

och självförtroendet. Detta ska enligt författaren leda till att individen känner möjligheter att 

kunna påverka sitt liv vilket leder till att hälsan främjas. 

 

2.4 Fysisk aktivitet 

Folkhälsoinstitutet (2006 s.12) väljer att definiera fysisk aktivitet som: 

 

"all typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning."  

 

Energiförbrukning till följd av fysisk aktivitet kan stå för cirka en tredjedel av kroppens totala 

energiförbrukning, lite beroende av faktorer som bland annat intensitet, frekvens, ålder och 

typ av aktivitet. Folkhälsoinstitutet (2006 s.12) beskriver att människan får sin huvudsakliga 

dos av fysiska aktivitet genom: 

 
 Fysisk aktivitet i vardagen – att gå, bära, lyfta med mera 

 Aktiv transport (promenad eller cykling) 

 Fysisk aktivitet i arbetet 

 Fysisk aktivitet på fritiden i hemmet eller som hobby 

 Motion 

 Träning och idrott med inriktning på tävling  
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Till fysisk aktivitet räknas alltså all form av rörelse vi gör under dagen. Detta är viktigt att 

komma ihåg eftersom vi ibland förknippar fysisk aktivitet med enbart medveten träning av 

den aeroba arbetsförmågan. Ekberg & Erberth (2000) Dock är dagens samhälle utformat så att 

människan inbjuds till ett stillasittande och fysiskt inaktivt leverne. Vår tillvaro är numera 

ganska tillrättalagd sett ur bekvämlighetssyfte då mycket i vår vardag bygger på teknik och 

datorisering. Även om teknikens utveckling har förenklat människans tillvaro i många 

hänseenden så har den även inneburit negativa effekter för människans hälsa. Ekberg & 

Erberth (2000). Författarna publicerar resultat från tidigare undersökningar som visar att 

omkring 25 % av befolkningen i i-länderna för ett stillasittande levena och detta syns på den 

ökade kroppsvikten och den försämrade syreupptagningsförmågan hos de aktuella 

undersökningsgrupperna.  
 
2.4.1 Fysisk aktivitet och hälsa 

Studier angående den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan har visat att det föreligger 

starka skäl att anta att den fysiska aktiviteten är den kanske allra största friskfaktorn. Detta 

därför att den har positiva effekter på olika sjukdomar, både som behandling och i 

förebyggande syfte. (Raustorp 2004). Folkhälsoinstitutet (2006) rekommenderar en 

regelbunden fysisk aktivitet på minst 30 minuter per dag med åtminstone måttlig intensitet. 

För barn och ungdomar rekommenderas minst 60 minuters daligt aktivitet av varierande 

intensitet. 

 

2.4.2 Hälsofrämjande effekter 

Genom motion och träning förbättras bland annat den aeroba kapaciteten, muskelstyrkan, 

kroppssammansättningen och muskeluthålligheten. Genom detta minskar risken bland annat 

att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar märkbart. Den fysiska aktiviteten bidrar även till att 

upprätthålla energibalansen vilket har gynnsamma effekter mot övervikt och fetma.  

(Folkhälsoinstitutet 2006).  

 

Även den psykiskt hälsan har visat sig kunna påverkas positivt av fysisk aktivitet: 

 

 Fysisk aktivitet hjälper människor att må bättre genom att höja stämningsläget, 

minska oro och ängslan samt förbättra den fysiska kroppsuppfattningen 

och självkänslan, speciellt hos människor med låg självkänsla. 

 

 Fysisk aktivitet kan minska fysiologiska reaktioner på stress. Den kan 

även förbättra sömnen. 

 

(Folkhälsoinstitutet 2006, s.31) 

 

 

2.5 Styrdokument i idrott och hälsa 

 
2.5.1 Allmän läroplansteori 

När innehållet i skolans undervisning bestäms sker det av skilda, men samverkande aktörer. 

Linde (2006) Staten konstruerar läroplaner med mål och syften som speglar vissa 
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grundläggande värderingar som anses viktiga. De har även stor insyn i skolans verksamhet 

genom lärarutbildningar, utvärdering och fortbildningar. Lärarna i sin tur tolkar dessa 

läroplaner och transformerar innehållet så att det överensstämmer med det egna medvetandet. 

I tolkningsprocessen kan även lokala skolkulturer eller skolledare var delaktige. De läroplaner 

som lärarna själva arbetar med att tolka har de  även varit med och påverkat hjälp av facket. 

Eleverna fungerar även som aktör i innehållsprocessen, då de som mottagare av 

undervisningen kan påverka lärarna i viss riktning. (Linde 2006) De ämnen som inte anses 

som starkt avgränsade, exempelvis samhällsvetenskapliga ämnen, innehåller inte lika tydliga 

formuleringar i läroplanen som dess motsvarigheter.  Det förefaller även vara så lärarna i 

dessa ämnen tolkar samma läroplan på olika sätt. De faktorer som snarare agerar som 

formgivare av ämnet är avhängigt yrkeserfarenhet, utbildning och livshistoria. (Linde 2006) 

 

Ytterligare en faktor som påverkar undervisningen och dess innehåll är den så kallade 

ramfaktorteorin. (Linde 2006) Till denna hör faktorer som kan begränsa eller på annat sätt 

påverka läraren att utföra de aktiviteter som är erforderliga enligt läroplanen. I samband med 

ramfaktorteorin nämns tid, utrymme och materialtillgång som sådana faktorer som kan ge 

upphov till störningar i undervisningen. Även icke-fysiska faktorer, så som betygssystemet 

och det egna kompetenskravet kan verka som hinder i undervisningen. (Linde 2006) 

 

Idrottsämnet fanns redan 1842 med som obligatoriskt ämne i läroplanen, då under namnet 

gymnastik. Detta namn hängde sedan med som benämning för ämnet fram till 1980 då den 

nya läroplanen Lgr 80 togs i bruk. Fram till och med 1919 präglades ämnet framförallt av 

gymnastiska övningar, marsch- och språngövningar samt redskapsövningar. Målen med dessa 

övningar var att främja elevernas kroppshållning, allsidiga kroppsutveckling och att förbereda 

dem för arbetslivet ur praktisk synvinkel. Först 1919 började gymnastiken anta former som 

liknar den undervisning vi har idag, dvs. mer fokus på lek och idrott. (Annerstedt 2001) 

 

I och med införandet av Lgr 80 ändrades ämnets namn till idrott. I samband med detta gavs 

idrottsläraren friare tyglar styra upplägget på undervisning. En förändring syntes även i 

ämnets målbeskrivningar. Detta i form av att den psykiska utvecklingen hos eleven uttrycktes 

i lika hög grad som den fysiska och sociala. När sedan den nuvarande läroplanen Lpo 94 blev 

aktuell syntes än en gång en namnförändring av ämnet, dock inte av lika drastisk karaktär som 

sin föregångare. Som tillägg till idrott lades hälsa, av skälen att avgränsa ämnet från 

föreningsidrotten samt att skapa en tydligare koppling mellan idrott, hälsa och livsstil. I och 

med Lpo 94 övergick även skolan till att vara totalt målstyrd vilket innebär att den lokala 

skolan och lärare själva väljer arbetssätt och innehåll i undervisningen. (Annerstedt 2001) 

 

2.5.2 Nuvarande kursplan 

När den nuvarande läroplanen, Lpo94 kom för grundskolans idrottsämne 1994 hade ämnet 

bytt namn från ”idrott” till ”idrott och hälsa”. Det innebar att ämnet antog en riktning som i 

högre grad anspelade på ökad individuell förståelse för hälsobegreppet. Lundvall (2004) 

Hälsobegreppet framhålls tydligt i den nuvarande läroplanens kursplan för ämnet där det 

framhålls att hälsan gynnas av idrott och andra motionsbaserade aktiviteter. Det är därför av 

vikt att eleverna lär sig att se sambandet mellan regelbunden fysisk aktivitet och fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. Kursplanen anger att ämnet syftar till att få eleverna att utvecklas 

inom det fysiska, psykiska och sociala området. Dessutom ska ämnet förmedla kunskap som 
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gör att eleverna ska kunna reflektera över hur hälsan påverkas av den egna livsstilen. 

Kursplanen innehåller förutom en beskrivning av ämnet med syfte och innehåll även 

målbeskrivningar i fråga om vad eleverna ska få ut av ämnet. Där framgår att skolan ska 

sträva efter att eleven ska kunna se hälsofrämjande orsaker, få kunskaper som gör det möjligt 

att värdera kroppsrörelser ur ett hälsoperspektiv samt ett ihållande intresse för fysisk aktivitet 

på regelbunden basis. Även i de mål som elevernas betyg grundar sig på i slutet av det nionde 

skolåret framstår hälsobegreppet som något centralt när det bland annat nämns att eleven 

kunna se det samband som råder mellan kost, motion och hälsa och kunna reflektera över 

livsstilsfrågor.  

 

På följande sätt formuleras uppnåendemålen för betyget godkänd i idrott och hälsas kursplan:  

”Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang.” 

”Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 

bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om 

vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund.” 

”Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för 

livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid 

bedömningen.” 

(www.skolverket.se 16/3) 

Annerstedt (2001) menar att dagens styrdokument speglar statens syn på nutida 

folkhälsoarbete i ifråga om att rikta in sig på människors livsstilar och förändring av 

levnadssätt utan att använda pekpinnar. Mycket i kursplanen fokuserar på att eleven själv ska 

ta initiativet till att reflektera över olika faktorers påverkan på hälsan. Så länge någon form av 

undervisning i idrott eller gymnastik har funnits på schemat i svensk skola har det alltid 

sammankopplats med hälsa. I nutida idrott och hälsa görs dessutom en koppling till den egna 

livsstilen vilket gör att undervisningen inte enbart kan bestå av aktiviteter som främjar 

elevernas fysiska utveckling. Livsstilen berör även andra aspekter av hälsa så som psykiskt 

välbefinnande, sunda kostvanor och goda social relationer.  

 

På väldigt få ställen styrdokumenten finns det angivet exakt vad undervisningen ska innehålla. 

Inte heller finns det preciserat hur målen i ämnet ska uppnås. Hur undervisningen ska skötas i 

enlighet med kursplanen är upp till enskild lärare att se till, oftast i form av skapandet av en 

lokal kursplan. Denna lokala kursplan ska kvalitetssäkra undervisningen samt ge tydliga 

direktiv gällande bedömning och betygssättning. (Larsson och Meckbach 2007) Annerstedt 

(2001) menar att är förståligt att idrottslärare känner en viss osäkerhet kring sitt ämne då 

undervisningen saknar en teoretiskt grund. Det skapas då en osäkerhet att arbeta med 

undervisningen i enlighet med styrdokumenten då de saknar såväl direktiv som anvisningar. 

Vidare pekar författaren på den tidsmässiga brist som ämnet tycks lida av sedan övergången 

från den gamla kursplanen som skäl till en osäkerhet till ämnet. Larsson och Meckbach (2007) 

säger att tolkningar som gjorts av läroplanen ofta mynnat ut i att hälsa likställs med fysisk 
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aktivitet, detta beroende på den fysiologiska kunskapstradition ämnet bär med sig. Detta 

menar författarna är problematiskt, då man går miste ytterligare dimensioner kring 

hälsobegreppet. Annerstedt (2001) beskriver att denna uppfattning kring fysisk aktivitet och 

hälsa är vanlig bland gruppen idrottslärare. 

 

När den svenska skolan övergick till den nuvarande läroplanen Lpo 94 innebar detta också en 

övergång till målstyrd undervisning. Målstyrningen bottnar i att elever och lärare har att 

förhålla sig specifika mål i kursplanen för respektive ämne. (Raustorp 2004) Thedin 

Jakobsson (2004) menar att denna form av decentraliserade styrning där läraren själv får 

formge sin egen kursplan verkligen ställer krav på professionalismen hos densamme.  

 

2.6 Tidigare forskning 

Ämnet idrott och hälsa är ett populärt ämne som många elever anger som ”roligast” i olika 

undersökningar. Ekberg och Erberth (2000) hänvisar till en undersökning gjord av skolverket 

1993 där ämnet hamnar på 3:e plats över intressantast ämne. När det gäller kunskapsbiten var 

förhållandet det motsatta enligt samma studie. Av 22 ämnen hamnade idrott och hälsa på 21:a 

plats vad gäller det ämne som ger mest kunskap. Skolverket utkom 10 år senare, 2003 med en 

ny nationell utvärdering där liknade resultat av idrott och hälsa presenterades. Ämnet var 

fortfarande ett populärt ämne, framförallt hos pojkarna och det viktigaste med ämnet var att 

ha roligt. Den kunskap som ämnet ansågs ge grundades till stor del i färdighetskunskaper.  

Utvärderingen drar slutsatsen att hälsoperspektivet inte genomsyrar undervisningen i önskad 

mån.  Precis som Annnerstedt (2001) nämner, så verkar det existera en uppfattning i samhället 

om att aktiviteter av idrottslig karaktär inte är kunskapsskapande. Idrott och hälsa är förvisso 

ett roligt och intressant ämne, men är av mindre vikt sett i ett livsperspektiv. 

 

Lunvall (2004) tar upp en studie som visar att idrottslärarna påverkas av medias sätt att se på 

idrott och hälsa, ofta på ett mer påtagligt sätt än vad läroplanen gör. Detta i kombination med 

lärarens egen idrottsfilosofi gör att författaren drar slutsatsen att traditionen har stor makt över 

ämnets och dess innehåll. Fortfarande används även ibland orden ”gympa” eller ”idrott” som 

benämning för ämnet idrott och hälsa, en kvarleva från gamla dagars läroplaner. Detta kan 

indirekt leda till att värderingar och strukturer från äldre läroplaner får leva vidare även fast 

styrdokumenten finns i ny tappning. (Larsson och Meckbach 2007) 

 

I en nationell undersökning från 2003, även kallad NU 03, undersökte skolverket såväl elever 

som lärares tankar kring skolans arbetssätt. Resultaten för idrott och hälsa finns att beskåda i 

publikationen Idrott och hälsa – En samtalsguide om kunskap arbetssätt och bedömning 

(2007) Av de resultat som framkom specifikt för idrott och hälsa framgår att idrottslärarna 

anser att den viktigaste aspekten av ämnet är att ha roligt via fysisk aktivitet.  Det framkom 

även att det centrala i undervisningen bestod i att få eleverna att betrakta sin kropp med sunda 

tankar. Lärarna menade att rena färdighetskunskaper var underordnade den fysiska förmågans 

betydelse. Det framgår också slutligen att den allra vanligaste formen av fysisk aktivitet som 

lärarna använder sig av i undervisningen är bollspel. Sådana aktiviteter som dans friluftsliv 

och simning lyfts inte fram som viktiga. Det verkar som att en bredare tolkning av 

hälsobegreppet är svår att finna i undervisningen enligt NU 03. Det framkommer att i andra 

studier visas resultat som pekar på att ämnet har en patogen hälsodiskurs som fokuserar på det 



 

 13 

fysiologiska hälsoperspektivet. Myndigheten för skolutveckling (2007) menar då att den 

hälsokunskap eleverna får genom ämnet består av att lära sig träna konditionen genom 

idrottsaktiviteter och på så sätt undgå de risker fysiskt inaktivitet medför.  

 

Thedin Jakobsson (2004) visar i sin studie att idrottslärare verkar tveka över vad 

hälsobegreppet innebär och hur arbetet med det ska komma till uttryck i undervisningen. 

Hälsa beskrivs som något positivt och viktig att nå, men vägen dit är mer svårdefinierad enligt 

författaren. Några av lärarna i undersökningen anser att fysisk aktivitet är hälsa medan andra 

frånkopplar hälsa från det praktiska och vill knyta betydelsen av begreppet till undervisning 

om kost, droger och avslappning. Eftersom många av lärarna har en så vag och otydlig bild av 

vad hälsa är och hur den främjas så anser författaren att de inte har reflekterat tillräckligt över 

begreppet. Även Larsson och Redelius (2004) redovisar en studie som visar att idrottsläraren 

har svårt att reflektera kring hälsobegreppet i relation till sin undervisning. I studien framgår 

att idrottsläraren är en person med stark idrottsidentitet vars utbildning präglats av färdighets -

och- idrottsdominerade aktiviteter. Den egna idrottsfilosofin är den som ligger till grund för 

inställningen till ämnets mål och syfte vilket medför att hälsobegreppet vävs in i 

undervisningen på ett sätt som saknar reflektion.  

 

Slutligen tar Larsson och Meckbach (2007) upp resultat från en studie som visade att de 

undersökta idrottslärarna kände att ämnet kunde vara med och bidra till att eleverna tillägnade 

sig en hälsosam livsstil. Deras målsättning med ämnet var bred men med tonvikt på 

rörelseglädje. Samtidigt hade ingen av de intervjuade lärarna skapat sig en definition av 

begreppet hälsa eller hälsoarbete. Författarna ställer sig frågan om den bristande 

formuleringen av ämnet påverkar ämnets innehåll och läromiljö.  

 

2.7 Syfte och frågeställningar 

Hälsobegreppet genomsyrar hela kursplanen för idrott och hälsa vilket gör definitionen av 

hälsa ytterst nödvändig. Undersökningar visar att människans tolkning av begreppet hälsa är 

ytterst subjektiv. Inte heller inom den teoretiska forskningen framkommer en enhetlig bild. 

Skolans idrottsundervisning syftar enligt mig till att belysa hälsobegreppet ur flera synvinklar, 

inte bara ur fysiologisk. Hälsobegreppet som helhet innefattar även den psykiska och sociala 

hälsan. Jag har valt att i undersökningen studera idrottslärares syn på hälsa och på det sätt de 

arbetar med hälsobegreppet i undervisningen. Syftet med undersökningen är att få en djupare 

bild av hur idrottslärare i högstadiet definierar hälsa och hur de utformar undervisningen för 

att främja hälsa hos eleverna. 

 

Frågeställningar: 

1) Hur ser idrottslärare på begreppet hälsa? 

2) Hur arbetar de praktiskt i undervisningen med begreppet hälsa utifrån kursplanen? 
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3 METOD 

 

I följande avsnitt presenteras fakta kring urval, datainsamlingsmetod metod, procedur och 

förstudie  

 

3.1 Urval 

Fokus i detta arbete ligger på hur idrottslärare i högstadiet, yrkesverksamma i en medelstor 

svensk stad, uppfattar begreppet hälsa och hur de anknyter till det i sin undervisning. 

Eftersom det vore orealistiskt, för att inte säga omöjligt att intervjua samtliga individer ur 

gällande population består urvalet av stickprov. Genom detta förfarande önskas stickprovet 

kunna stå för något som är generaliserbart för hela populationen. (Hartman 2008) Med tanke 

på undersökningens syfte eftersträvades att intervjuobjekten skulle vara behöriga idrottslärare 

verksamma inom kommunens grundskoleverksamhet. Undersökning tar ingen hänsyn till 

faktorer som ålder eller kön eftersom ingen form av jämförelse ingår i syftet. Intervjuobjekten 

togs ut genom ett bekvämlighetsurval, som innebär att tillgängliga individer tillfrågas. 

Hartman (2008) I detta fall innebar det att 3 av personerna hade anställning på skolor jag 

kommit i kontakt med under utbildningen. Författaren beskriver denna urvalsmetod som 

användbar då tiden för ett projekt är ringa. Dock, tillägger författaren, riskerar man med denna 

metod att gå miste om den representativitet som urvalet ska utgöra. Initialt kontaktades 4 

stycken lärare och en rektor från 4 olika skolor med en intervjuförfrågan, av dessa visade 

samtliga lärare samtycke. Däremot inkom inget svar från rektorn. I ett senare skede tillkom 

ytterligare en lärare som intervjuobjekt. Johansson & Svedner (2006) tar upp att antalet 

interjuver som ska göras beror på mättnadskriteriet, det vill säga det skede då inga nya 

uppfattningar framkommer i intervjuerna. Trost (2005) menar att det är att föredra att hålla sig 

till relativt få intervjuer då det underlättar överskådligheten som bidrar till en högre kvalitet. 

En slutsats man då kan dra är att de viktigaste uppfattningarna har framkommit, varför vidare 

intervjuande är ovidkommande för generaliseringen. Larsson (1986) menar att det inte är 

någon bra ide att göra intervjuer i för stor omfattning eftersom analysen då riskerar att bli 

ytlig. Risken vid ytliga analyser är att man inte upptäcker några nya mönster och därför går 

miste om hela den kvalitativa metodens syfte att på ett djuplodande sätt finna nya tankar.  

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Den kvalitativa intervjun ligger till grund för att söka svar på de uppsatta frågeställningarna. 

Den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Larsson (1986) ett sätt att ge fenomen eller 

sammanhang i vår omvärld en gestaltning. Målet är att utkristallisera kategorier eller 

beskrivningar som kan ge fenomenet en karaktär. Patel & Davidsson (2003) nämner att det  

gäller att klargöra vilken sorts kunskap man är ute efter i sin undersökning för att kunna 

avgöra vilken forskningsmetod som är lämplig. I detta fall önskas undersöka lärares 

uppfattningar kring hälsobegreppet och idrottsämnet, varför en kvalitativ inriktning på 

undersökningen har valts. Intervjuer valdes därför att de bättre ägnar sig åt den form av 

information som efterfrågas i denna undersökning. Enkätundersökningar bidrar med 

information som ger en bild av ett visst fenomens omfattning, medan intervjuer är menade att 

mera djupgående förklara fenomenet. (Kjaer Jensen 1995) Därför menar Johansson & 

Svedner (2006) att enkätundersökningar är bäst lämpade när syftet är att synliggöra eventuella 
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samband mellan ett problemområde och faktorer som till exempel kön, ålder eller social 

bakgrund. Den beskrivning Kvale (1997) ger av hur en kvalitativ intervju kan gå till efterföljs 

i detta arbete. Han beskriver intervjun som halvstrukturerad vilket innebär att samtalet varken 

är helt öppet eller strikt styrt enligt frågeformulär. Intervjuerna i detta arbete hade låg grad av 

standardisering vilket innebär att de frågor som kommer att ställas inte är beroende av att 

hamna i någon särskild ordning.  

 

Som underlag till intervjuerna användes en så kallad intervjuguide. Kvale (1997) beskriver att 

en intervjuguide antingen består av områden som i stora drag som ska behandlas i intervjun 

eller av stora välkomponerade frågor. Det senare alternativet med en total summa av 11 

grundfrågor med tillhörande stödfrågor valdes i detta arbete .  

 

3.3 Procedur 

Såväl enskilda lärare som rektorer kontaktades via e-post med anledningen av att finna 

intervjuobjekt. E-posten innehöll en allmän förfrågan om att vilja ställa som intervjuobjekt 

samt ett informationsbrev som närmare beskrev syftet. Informationsbrevet innehöll inget i 

detalj av det material som sedan skulle behandlas i intervjun utan beskrev bara det 

övergripande syftet samt innehöll nyckelord att begrunda. En vecka efter etablerad kontakt 

med lärarna gavs klartecken för en första intervju. Resterande intervjuer utfördes under de 

efterföljande två veckorna. Samtliga intervjuer utfördes enskilt på respektive lärares skola. 

För att säkerställa att intervjuerna gick etiskt rätt till utgicks det, förutom eget sunt förnuft, 

från vetenskapsrådets 4 huvudkrav gällande individrätten. Vetenskapsrådet är en statlig 

myndighet som verkar för att upprätthålla en hög standard inom vetenskaplig forskning. 

Innehållet i dessa består av forskningsetiska principer, till för att säkra informantens 

rättigheter. De fyra huvudkraven består av:   

 

Informationskravet 

"Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte." 

Samtyckeskravet 

"Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan." 

 

Konfidentialitetskravet 

"Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem." 

Nyttjandekravet 

"Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål." 

 

(Vetenskapsrådet s.7 16/3) 

 

Vid intervjutillfällena informerades således inledningsvis informanterna om förutsättningarna 

för intervjun. Efter att varje punkt förklarats tillfrågades informanterna om de förstått 

innebörden av det som nyss sagts och om det fanns några oklarheter. Det påtalades att de när 

som helst hade rätt at avbryta intervjun, att de garanterades fullkomlig anonymitet och att det 

insamlade materialet endast skulle användas för eget bruk i samband denna undersökning. 
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Deltagarna tillfrågades dessutom återigen om det gick bra att samtalet spelades in. För att 

understryka konfidentialiteten påpekades det att alla återgivna citat i det färdiga arbetet skulle 

vara ordnade enligt systemet A1-A5. Förutom informationen om dessa integritetsaspekter 

betonades även, som redan nämnts, att det var viktigt att personen pratade utifrån sig själv och 

att inga ”rätta” svar fanns. Patel & Davidsson (2001) betonar att eftersom man är ute efter 

personliga uppfattningar existerar inga sanningar i den bemärkelsen. De inspelade 

intervjuerna transkriberades samma dag som respektive intervju ägt rum. 

 

För att få en föraning om hur en intervjusituation känns samt för att kontrollera i vilken mån 

frågeområdena täckte in frågeställningar och syfte genomfördes en kortare testintervju med en 

yrkesverksam lärare, dock inte inom idrottsämnet. Vidare var tanken med denna förstudie att 

bli bekanta med bandspelaren och dess funktioner. 

 

3.4 Analysmetoder 

Transkriberingsförfarandet gick till på så vis att ett kort stycke på bandet lyssnades av varpå 

bandspelaren stoppades och det som fastnade i minnet skrevs ner. Därefter spolades bandet 

tillbaka för att kontrollera att det parti på bandet som nedtecknats var korrekt återgivet. 

Intervjuerna blev benämnda enligt systemet A1-A5. I transkriberingen exkluderades allt som 

inte kan tolkas språkligt, det vill säga skratt och andra oidentifierbara läten. Inte heller 

betonades repetitioner, kroppsspråk eller tonläge i utskriften. Kvale (1997) menar att sådana 

detaljer är viktiga vid psykologiska tolkningar vilken min undersökning inte kan räknas som. 

Vidare användes Patels & Davidssons (2001 s. 33) modell för hur en analys av transkriberat 

materialet kan se ut. Steg för steg beskriver de processen så här: 

 

1. Bekanta sig med data och etablera helhetsintryck 

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna 

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Dessa båda begrepp har att göra med i vilken grad en undersökning kan upplevas som 

trovärdig eller ej. I en undersökning där den kvalitativa intervjun används som metod gäller 

det att tydligt presentera och redogöra för det sätt som informationen har hämtats in, detta för 

att inte resultaten ska kunna ifrågasättas. En viktig faktor som inverkar på trovärdighetsfrågan 

är hur väl de estiska aspekterna uppfylls. (Trost 2005) 

 

Reliabilitet: 

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten om man så vill, bygger enligt Trost (2005) på att alla 

intervjuer ska utföras på ett identiskt sätt för att undgå att utomstående faktorer påverkar 

resultaten. Johansson & Svedner (2006) beskriver reliabilitet som mätnoggrannhet.  
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Validitet: 

Med validitet menar Trost (2005) att man genom sin metod verkligen mäter det som är tänkt 

att mätas. Författaren menar att man som intervjuare måste ställa sig frågan om de frågor som 

ställs är relevanta för syftet.  

 

I arbetet med denna undersöknings utformning har dessa aspekter funnits med i tankegången 

Trovärdigheten, reliabiliteten och validiteten för denna undersökning kommer att tas upp i 

metoddiskussionen där det närmare kommer att redogöras för i vilken grad de uppfylls. 
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4 RESULTAT 

 

I följande avsnitt kommer resultatet av intervjuundersökningarna att presenteras. 

Intervjupersonerna benämns som A1-A5. 

 

4.1 Synen på hälsa 

En gemensam uppfattning hos de intervjuade är att det är att hälsa ett begrepp som kan betyda 

mycket. Den allmänt gällande uppfattningen är att hälsa innebär att må bra, vilket en lärare 

uttrycker så här: 

 

"Att ha hälsan är att man själv känner att man mår bra. Man kan vara lite överviktig och ändå känna att jag har 

hälsan och mår bra." (A2) 

 

De faktorer som gör att man mår bra och därmed inverkar på hälsan verkar gemensamt vara 

av fysisk, psykisk och social karaktär. Att må bra framstår som ett samspel mellan dessa 

faktorer. Av intervjuerna att döma medför en god fysik att man orkar utföra både sitt yrke och 

det man tycker är kul på fritiden. Samtliga lärare uppger att fysisk aktivitet är en viktig faktor 

för att bygga upp och bibelhålla sin hälsa. På följande sätt yttrar sig en pedagog angående 

fysisk hälsa: 

 

"Och då menar jag att du har en hyfsad kondition, att du har en hyfsad allmänstyrka i kroppen." (A1) 

 

Detta gör att man också mår bra psykiskt vilket mynnar ut i livsglädje som präglar ens sociala 

liv. På följande sätt uttrycker sig två av lärarna angående de sociala och psykiska aspekterna: 

 

”Att man mår så bra att man orkar med vardagen, även kanske att man orkar göra det man tycker är kul. Att må 

bra psykiskt innebär hur man har det hemma och hur man trivs på jobbet. När man trivs med tillvaron mår man 

bra.”(2) 

 

"Man tycker man har ett rikt liv med vänner och kompisar." (A5) 

 

En av lärarna belyser hälsan utifrån sitt sociala utrymme och ens förmåga att handla fritt: 

 

"Den främsta faktorn det är ju att man kan bestämma själv över sitt liv. Att jag känner att jag kan göra val i livet 

så att jag mår bra så at jag inte känner att det är någon annan som bestämmer över mig, min chef eller min fru 

eller någon som hela tiden sätter agendan och måste anpassa mig efter och gör att jag känner mig inmålad i ett 

hörn" (A5) 

 

Flera av lärarna berör att de vanor man har i livet påverkar ens hälsa i positiv eller negativ 

bemärkelse. I diskussionen kring vanor nämner lärarna fysiskt träning, både i form av att 

underhålla och bygga upp syreupptagningsförmågan och att styrketräna. Kosten berörs också, 

om än i mindre grad. På följande sätt beskrivs kosten av en lärare: 

 

"Att äta rätt är viktigt. Att tro att man blir smal av att inte äta, det är ju inte alls så. Äter man ordentligt så blir 

man inte tjock för då blir man inte sugen på att äta emellan måltiderna. " (A2) 



 

 19 

 

Endast en av lärarna beskriver uttryckligen frånvaron av stress som en hälsofaktor: 

 

"Det är jättevanligt med stress, även i unga år. Man kanske måste välja bort vissa saker … att lära sig 

prioritera." (A4) 

 

4.2 Att arbeta med hälsa 

Nästan samtliga intervjuade lärare använder orden ”kul” eller ”roligt” när de beskriver ämnets 

övergripande syfte. Att få eleverna att uppfatta ämnet som lustfyllt verkar vara en 

förutsättning för att lyckas uppnå de mer specifika målen, både direkt och indirekt. Någon 

beskriver saken så här om varför det är så viktig att ha kul: 

 

"Då öppnar man ju möjligheten till att sen ha en diskussion. Det är just det här med egenvärde eller 

instrumentellt värde. Först så måste det finnas ett egenvärde, det måste vara kul. När man väl fångat in och 

lyckats med det då kan man ju känna som ledare att då har man ju förtroende hos eleverna. Då kan eleverna 

känna att hos mig på idrotten kan det vara roligt och då kanske är att han har nåt att komma med och nånting 

att säga. Är det inget kul då är jag stäng, det vill jag inte vara med om det där. Då kommer man ju till det här 

instrumentella värdet att allt det vi har gjort nu som har varit kul, det är också så att det är någon form av 

investering." (A5) 

 

Någon annan säger så här: 

 

"Jag menar att om vi har roligt tillsammans på en idrottslektion är det också hälsa. Man ska känna att det 

tillfälle att träffas där vi har kul genom rörelse." (A1) 

 

4.3 Undervisning 

Samtliga av de intervjuade lärarna uppger att all deras undervisning utgår från någon form av 

kroppsrörelse eller fysisk aktivitet. I detalj nämns framförallt dans, orientering, simning och 

friluftsliv. Av lärarnas uppfattningar att döma kring deras arbete med hälsobegreppet framgår 

det att de anser att allt det de gör på lektionerna har med hälsa att göra. Varje aktivitet eller 

moment kan motiveras ur hälsosynpunkt. En talande beskrivning av uppfattningarna ger 

följande citat:  

 

"Allt vi gör i idrotten bygger ju på hälsa." (A3) 

 

Vid några tillfällen leds samtalet in på att mycket av undervisningen består av bollsporter. En 

åsikt som då framkommer är att det kan bero på de lokala förutsättningarna i fråga om vad 

som styr lektionsinnehållet. 

 

"Vi har ju sådana lokaler som är gjorda för bollsporter, men dem står ju inte nämnda i kursplanen". (A4) 

 

Det framträder en bild av att lärarna överlag anser att det är den fysiska hälsoaspekten som är 

mest framträdande i samhället i stort. Framförallt belyses att god kost och fysiskt välmående 

verkar vara synonymt. Några av lärarna anser att detta synsätt på hälsa ofta är förknippat med 
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åsikter om vad som är rätt och vad som och vad som är fel. De anser att ett sådant statiskt 

förhållningssätt till exempelvis kosten i undervisningen kommer leda till att eleverna tröttnar 

och inte blir mottagliga för vad som sägs. Så här ser en lärare på saken: 

 

"Dom lever i nuet och tänker att det drabbar inte mig. Dom skjuter det framför sig liksom."(A4) 

 

En annan lärare beskriver saken på följande sätt om att inte använda får mycket pekpinnar: 

 

Men man får vi inte glömma bort att det där kan bli ganska träigt och ganska måsten och så vidare som i sig kan 

leda till att man mår psykiskt dåligt. Följer man det här kanske man känner sig ganska duktig för att man har 

gjort det men det kan vara enformigt och tråkigt. Följer man det inte, fast man vet om det, ja då får man dåligt 

samvete. ... det måste finnas balans i ”tänket” så att det inte bara blir pekpinnar och morötter. (A5) 

 

4.4 Syftet med undervisningen 

Fokus i undervisningen bör ligga på rörelse och fysisk aktivitet i så hög grad som möjligt 

menar samtliga lärare. Målet med fysisk aktivitet kan ses ur både långsiktigt och kortsiktigt 

perspektiv. På det kortsikta planet anger flera av lärarna att ämnet är viktigt för alla, men 

särskilt viktigt för dem som inte är fysiska aktiva på fritiden och därför behöver all fysisk 

träning de kan få. På följande sätt beskriver 2 av pedagogerna saken: 

 

"Det är ju dom här eleverna som inte rör sig så mycket annars man vill komma åt. Dom här som kör sina 3-4 

träningar i veckan, dom får ju sitt ändå. " (A2) 

 

"Så finns det ju en grupp som idrottar för lite. Dom skulle ju behöva idrott 3 gånger i veckan. Dom andra blir 

kanske övertränade istället." (A4) 

 

I kontrast till detta utrycker även 2 pedagoger att de elever som har svårigheter i skolans 

teoretiska ämnen, men är väldigt aktiva på fritiden och duktiga på idrott, kan gynnas av idrott 

och hälsa då ämnet kan vara den arena i skolan som ger dem självförtroende eftersom de där 

kan få visa sina kvaliteter. Så här uttrycker sig en pedagog: 

 

"Dom som är duktiga och känner ett självförtroende kroppsligen och i uttrycket i gympasalen,  för dom är det ju 

en enorm tillgång under veckan att få visa att dom är duktiga. " (A5) 

 

Det långsiktiga perspektivet beskrivs också i hög utsträckning av de intervjuade lärarna. I 

detta fall uttrycker samtliga lärare att man vill att eleverna ska få prova på så många olika 

former av fysisk aktivitet som möjligt. Detta med målet att få eleven att hitta en individuell 

form som passar och som får denne att utföra den även på fritiden. Det är därför viktigt att 

erbjuda ett så brett undervisningsområde som möjligt menar flertalet av de intervjuade. De 

lärare som uttryckt denna uppfattning menar att intresse för fysisk aktivitet förhoppningsvis 

kommer leda till att personen får bättre möjligheter att ansvara för sin egen hälsa även när 

skolan är över. I följande citat av lärarna resoneras det kring området: 

 

"..för hittar man nåt som är kul och samtidigt kan sköta sin hälsa genom träning, ja då har man ju liksom 

påverkat dom i positiv riktning." (A2) 
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"Jag tycker att när man gått ur grundskolan så är man ju färdig med den obligatoriska skolan, och för mig 

skulle målet vara att varje elev har fått prova på så pass mycket att dom vet hur dom kan träna resten av livet." 

(A3) 

 

"Det är att kunna få eleverna att förstå vikten av hälsa, vad man ska göra för att må bra, så att de kan ta med sig 

det livet ut. En viktig bit i det hela är ju att röra på sig."(A4) 

 

"Många tjejer slutar ju kanske tidigare än högstadiet. Och då är det ju jättebra att dom får regelbunden träning 

i skolan." (A5) 

 

4.5 Fysisk aktivitet 

När lärarna talar kring effekterna fysisk träning betonas det genomgående att man mår bättre 

av den. Varför man mår bättre och vilka effekter som fysisk träning har på kroppen beskriver 

lärarna i termer av kondition, motorik och muskelstyrka. Flera av lärarna betonar också att 

den fysiska träningen är extra viktig när man är ung, eftersom det är då man skapar 

förutsättningarna för resten av livet. Det nedanstående citatet behandlar detta område: 

 

"Fysisk aktivitet är viktigast, därför att man ska ju träna kroppen medans den växer. Den fungerar ju som en 

sparbössa, man lägger i det man har nytta av sedan. Fysisk hälsa är ju en färskvara också, man måste ju hålla 

på regelbundet. Har man en bra grundkondition eller benstomme för att man rört sig när man var ung, då har 

man ju nytta av det sen." (A4) 

 

4.6 Teoretiska inslag 

För att eleverna ska kunna göra kopplingen mellan idrott och hälsa förekommer teoretiska 

inslag i undervisningen, uppger samtliga lärare. Ingen av lärarna använder sig dock av rena 

teorilektioner. Flera av lärarna säger sig väva in teorin i den praktiska undervisningen istället. 

En lärare uttrycker det så här:  

 

"Många vill så gärna röra sig, så jag har svårt för hela lektioner med teori. Jag vill göra det i samband med nåt 

praktiskt." (A3) 

 

De flesta lärarna anger att de antingen lägger in teoretiska inslag i samband med någon 

aktivitet under lektionens gång eller tar samtalet i början eller slutet av en lektion. Endast en 

av lärarna uppger att kursböcker används i undervisningen, detta i samband med att livsvanor 

ska diskuteras.  Lärarna betonar att det inte finns någonting som skulle hindra dem ha mer 

teori i sin undervisning enligt den nuvarande kursplanen. Detta beskrivs på följande sätt: 

 

"Jag vill att idrotten ska vara ett praktiskt ämne där man får röra på sig. Men det är upp till var och en att tolka, 

på det sättet är ju kursplanen ganska bra som inte säger att du måste göra vissa saker teoretiskt." (A2) 

 

Som skäl till varför inte mer renodlad teori förekommer i undervisningen återkommer man till 

att det huvudsakliga uppdraget för ämnet bör vara att inspirera till rörelse. En majoritet av 

lärarna menar att för att få ut så mycket av det man vill, det vill säga den fysiska aktiviteten, 
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så vore det en förlust snarare än en vinst att avdela för mycket tid åt teoretiska inslag. På 

följande vis utrycker sig några lärare om saken: 

 

"Jag är lite orolig ibland, eftersom vi har så få timmar, att göra idrottsämnet alltför teoretiskt." (A1) 

 

"Det är ju såhär att det är svårt att ha 60 minuters teori med eleverna. Dom vill ju bara in och köra." (A2) 

 

Flera av lärarna uppger att de ser att teoretiska bitar, som skulle kunna tänkas höra till 

idrottsämnets undervisning, blir behandlade i några av skolan andra ämnen. De ämnen som 

nämns är no och hemkunskap. No-ämnet sätts i samband med undervisningen om människans 

anatomi. I fallet med hemkunskapen, menar lärarna att ämnet behandlar kost och näringslära. 

Flera av lärarna menar dock att om idrott och hälsa gavs utökad schemalagd tid skulle dem 

vilja ägna mer tid åt de teoretiska bitarna.  

 

4.7 Ämnesövergripande verksamhet 

Flera av lärarna uppger att det till viss del förekommer ett samarbete med skolans övriga 

verksamhet och idrott och hälsa. En av lärarna berättar hur de på skolan involverar andra 

resurser än just idrottslärarna i hälsoarbetet. Om detta säger läraren: 

 

"Just nu gör vi hälsoprofiler på eleverna i årskurs åtta och nio. De får göra två olika bitar, dels en bit hos oss 

där vi mäter upp deras rörlighet och kondition. Sedan jobbar dom med en bit hos skolsystern som har samtal 

med eleverna som bygger på deras livsvanor och allting med kost och kompisar, hur dom har det helt enkelt. 

Sedan sammanställer vi det här och har samtal med eleverna." (A2) 

 

Samarbetet verkar se ut på lite olika sätt dock enligt lärarnas utsagor. Några lärare ger då 

exempel på moment som kan liknas vid en ämnesintegrering, om än i mindre skala. I ett av 

fallen handlar det om samarbete mellan idrottsämnet och svenska. Målet var då att belysa 

hälsa på det personliga planet och eleverna använde svensklektionerna till att skriva om sina 

egna livsvanor. Ett annat exempel som nämns är hur hemkunskapen och idrottsämnet 

sammanstrålar och arbetar tematiskt kring kosten och dess betydelse för hälsan. Andra lärare 

uppger att de i samband med att skolan arrangerar temadagar eller temaveckor försöker 

integrera idrottsämnets agenda i innehållet.  

 

4.8 Kursplanen 

Konsensus råder i de intervjuade lärarnas uppfattningar rörande kursplanens utseende och 

innehåll. Rent allmänt beskrivs kursplanen av flera av lärarna som diffus och svår att tolka för 

alla inblandade parter, såväl för lärare, elever och föräldrar.  

 

"…jag tycker att dom centrala kursplanerna är… dom måste skrivas om och dom måste förenklas, på ett enklare 

och tydligare språk. Så att man vet att det här ska jag göra." (A3) 

 

Den beskrivs vidare som luddig och svårtolkad, i högre eller lägre grad. De flesta beskriver att 

de saknar definitioner av begrepp i kursplanen eller rena direktiv om vilka moment som ska 

förekomma för att på bästa sätt främja de uppsatta målen. I hög grad nämner lärarna att de 
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enda självklara bitarna enligt kursplanen är simning, orientering, friluftsliv och dans. Resten 

är upp till dem.  På följande sätt uttrycker sig 2 lärare:  

 

"Den är väldigt luddigt, jag kan tolka den precis hur jag vill och känna att jag jobbar precis rätt." (A2) 

 

"Den är lite luddig. Det är alldeles för många lärare som har suttit för kursplanen och dividerat om vad det ska 

stå". (A4) 

 

Flera av lärarna skulle önska förändringar i kursplanen i form av mer uttryckliga 

beskrivningar av vilka moment som ska ingå i undervisningen, en ökad konkretisering helt 

enkelt. Någon av lärarna tycker att det vore bättre med rena centrala kursplaner, istället för att 

som i dagens läge kombinera de centrala med de lokala kursplanerna. En annan lärare är inne 

på samma tema när denne önskar definieringar av begrepp, som till exempel hälsa och 

friluftsliv. 

 

"Det är svårt att arbeta enligt kursplanens beskrivning av hälsa, därför måste jag göra min egen tolkning. Det 

är det enda jag kan kuta mig mot och då blir det som jag tycker. Men vill man nå ut till alla elever och 

säkerställa någon slags grundnivå då ska man ju definiera det. " (A5) 

 

"Jag skulle önska att den var ännu mer konkret. Lite mer vad man ska pyssla med." (A3) 
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5 DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden för denna undersökning, kvalitativ intervju, valdes till stor del  mot bakgrund av att 

denna typ av studie bidrar djupare förståelse. Syftet var att få en inblick i idrottslärares syn på 

hälsa och hur undervisning i hälsa kan te sig. Kjær Jensen (1995) menar att kvalitativa 

intervjuer användbara när man är ute efter mer djuplodande och mångsidiga svar på ens 

problemområde. Om denna undersökning istället baserats på enkäter hade troligtvis den 

efterfråga nyanserade bilden inte framkommit eftersom denna metod koncentrerar sig på att 

förmedla en bredare beskrivning av ett fenomen med en betydligt ytligare substans. 

(Johansson & Svedner 2006) Eftersom det fenomenofrafiska förhållningssättet bygger på att 

studera uppfattningar var metoden väl vald för ändamålet. Vid intervjusituationen fanns hela 

tiden möjligheten att ställa följdfrågor vid oklarheter och spinna vidare på intressanta detaljer 

som framkom i samtalet, något som bidrog till ökad förståelse. 

 

Fokus i denna undersökning låg på att ta reda på lokala idrottslärares uppfattningar om 

begreppet hälsa och hur de undervisade om detsamma. Urvalskriteriet baserades därför på att 

de intervjuade skulle vara yrkesverksamma idrottslärare inom grundskolans verksamhet i den 

aktuella hemkommunen. Storleken på urvalet bestämdes initialt till att bestå av 4 personer. 

Eftersom undersökningens syfte var att söka djupare förståelse för ett visst fenomen kändes 

detta antal av intervjuobjekt rimlig i ett första skede. Trost (2005) menar att det är bättre att 

begränsa sig till ett förhållandevis litet antal intervjuer då kvaliteten går före kvantiteten i alla 

former av undersökningar. Vid ett senare skede tillkom ytterligare ett intervjuobjekt med 

avseende att testa det mättnadskriterium som tidigare beskrivits. (Johansson & Svedner 2006) 

Då det verkade som att inga eller fåtalet nya uppfattningar framkom avbröts intervjuerna. När 

urvalet söktes tillfrågades initialt de potentiella intervjuobjekten via mejl om de önskade ställa 

upp på en intervju. Tanken med detta tillvägagångssätt var att de tillfrågade inte skulle känna 

sig pressade att tacka ja, något som kan vara fallet om den första kontakten sker ansikte mot 

ansikte eller via telefon. Det bifogade informationsbrevet var tänkt att skapa en 

trygghetskänsla inför de kommande intervjuerna. För att inte riskera i förväg uttänkta svar 

innehöll dock inte brevet mer än en övergripande beskrivning av temat för intervjun.  

 

Den förstudie som utfördes innan de verkliga intervjuerna ägde rum gav nyttiga erfarenheter i 

konsten att bemästra det tekniska hjälpmedel, i detta fall en bandspelare, som användes vid 

intervjuerna. Det tekniska hjälpmedlets funktioner testades ur flera olika aspekter för att vara 

försäkrad om att okunskap om dessa inte skulle leda till missöden vid de skarpa intervjuerna. 

Förutom denna tekniska säkerhetsaspekt gav även förstudien nyttig vägledning i 

intervjuteknik samt om frågornas relevans. Relevanta frågor är något Trost (2005) menar är 

viktigt för en undersöknings validitet. Efter förstudien ströks eller omformulerades vissa av 

frågorna eftersom de upplevts svårtolkade och irrelevanta av testpersonen. Tanken vid 

samtliga intervjutillfällen var att få ett så standardiserat utseende som möjligt, med tanke på 

reliabiliteten. (Trost 2005) Utgångskravet var att intervjuerna skulle ta plats i en ostörd miljö 

enskilt med respektive informant. Några av informanterna ville först utföra intervjuerna i 

offentliga utrymmen. Dessa lyckades dock övertalas att flytta till ett enskilt utrymme utan 

synligt irritation. Den intervjuguide som användes var till stor del utformad med hjälp av den 
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teoretiska bakgrunden och den förstudie som utförts. Den innehöll ett antal grundfrågor med 

tillhörande följdfrågor. Viktigt att påpeka är att dessa frågor bara utgjorde grundstommen i 

intervjun. Vid tillfällen i intervjuerna när intressanta detaljer dök upp tillkom följdfrågor som 

låg utanför intervjuguidens formuleringar. Föra att säkerställa trovärdigheten i 

undersökningen utgicks det från de forskningsetiska kraven som vetenskapsrådet tagit fram. 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) Informanterna informerades om syftet med 

undersökningen och om förutsättningarna för deras egen medverkan. Med syftet att undanröja 

eventuell nervositet inför det faktum att samtalet skulle spelas in beskrevs att materialet 

endast var till för personligt bruk och att de skulle betrakta intervjun mer som ett samtal än en 

regelrätt utfrågning. Vidare upplystes det om att det inte fanns några rätt eller fel-svar på de 

kommande  frågorna. Patel & Davidsson (2001)  

 

Eftersom urvalet till stor del togs fram genom ett bekvämlighetsurval menar Hartman (2008) 

att det är svårt att göra resultaten gällande för hela populationen. Det optimala vore givetvis 

att inkludera varje enskilt individ ur populationen för att på så vis få fram en fullständig bild 

av situationen. Även om antagandet gällande att resultaten hade sett annorlunda ut om 

urvalsprocessen skett på ett mer slumpartat sätt som går det ändå att jämföra denna 

undersöknings slutsatser med tidigare forsknings resultat. I denna jämförelse visar det sig att 

denna undersöknings forskningsresultat överensstämmer på flera plan med tidigare gjorda 

undersökningars.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Genom att intervjua idrottslärare har jag fått ta del av deras tankar och uppfattningar gällande 

arbetet med hälsobegreppet i idrottsundervisningen. Av intervjuerna att döma kan konstateras 

att det inte helt lätt att prata kring begreppet hälsa i förhållande till sin yrkesroll. Precis som 

litteraturen beskrev är hälsa något ytterst subjektivt enligt lärarna. Vad som är hälsa för en 

individ kan vara något helt annat för en annan. Näst intill samtliga av pedagogerna verkar i 

alla fall ha något som kan beskrivas som en den humanistiska synen på hälsa som Larsson & 

Redelius (2004) beskriver. De uppfattningar som framkommer i intervjuerna berör i hög eller 

låg grad beståndsdelar av hälsa som upplevelse, hälsa som resurs och hälsa som en process. 

Det verkar även framstå som att lärarna betraktar hälsa utifrån det friska snarare än det sjuka. 

Att må bra handlar om en den totala bilden av livssituationen och bestäms således inte av en 

enskild faktor, som till exempel övervikt. De tar i anslutning till diskussionen om hälsans 

beståndsdelar upp såväl fysisk och psykisk som social hälsa. Delar av Antonovskis salutogena 

KASAM framträder och till viss del när lärarna beskriver vikten av att förmå att göra de man 

önskar utan av att känna sig begränsad av yttre faktorer. 

 

I inledningen av denna undersökning beskrevs vikten av att idrottsläraren skapar sig en tydlig 

definition  av vad hälsa innebär, för att på ett adekvat sätt kunna bedriva hälsofrämjande 

verksamhet. Den personliga definitionen är enligt mig viktig för att sedan kunna tolka 

läroplanens hälsosyn. Detta kan till viss del hänga ihop med ämnets akademiska status och 

den marginaliseringsprocess ämnet tycks ha varit utsatt för. Barney & Deutsch (2009) Lyckas 

idrottslärare visa upp för allmänheten, lärarkollegor och elever vilka moment som tas upp i 

ämnet och vad dessa ger ur hälsosynpunkt är mycket vunnet, särskilt i dessa tider när 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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begreppet hälsa vunnit stor mark i det mediala utrymmet. Lärarna i denna undersökning 

definierar hälsa som att "må bra". Från detta tillstånd verkar definitionen utvidgas till att 

fysiskt välmående är grunden till att må bra. Med fysisk välmående menar lärarna ett 

allmäntränat tillstånd som innebär att vardagen orkas med på det sätt dom önskas. Lärarnas 

syn på hälsa kan beskrivas som en cirkel med faktorer som alla är beroende av varandra. 

Cirkeln startar med den fysiska hälsan som startpunkt, vidare till den psykiska hälsan som 

påverkas av en allmängod fysik, som i sin tur påverkar den sociala hälsan och bidrar till goda 

relationer 

 

Lärarna beskrev att det var viktigt att eleverna fick känna att ämnet var roligt, detta för att 

sedan ta avstamp i vidare detaljerad undervisning. Att ha roligt är att ha hälsa menade någon, 

och det kan jag hålla med om. Jag vill återknyta till det en av pedagogerna nämnde ifråga om 

att se upplevelsen, att ha kul, som ett egenvärde. Jag anser att det är en god tanke som denna 

pedagog har gett uttryck för här och den sammanfattar även de övriga lärarnas uppfattningar i 

stort. Idrott och hälsa är ju som påpekat ett ämne som är av praktiskt karaktär, vilket gör att 

det skiljer sig från skolans mer teoretiska undervisning. Undervisningen innehåller moment 

där du till största delen rör på dig tillsammans med andra, vare sig det gäller bollsport eller 

redskapsgymnastik. För en del kan det här med att röra på sig vara lite känsligt, då de 

eventuella brister man har blir så blottade för allmän beskådning. Till saken hör även att det 

rent färdighetsmässigt kan skilja väldigt mycket mellan eleverna då många är aktiva på 

fritiden inom någon idrottslig verksamhet medan andra är det i betydligt mindre 

utsträckningen eller inte alls. Därför är det av stor betydelse att undervisningen utformas så att 

alla elever kan känna sig delaktiga och att alla ges chansen visa upp vad de kan efter egna 

förutsättningar. Det bör strävas efter att eleverna får med sig positiva upplevelser att ta med 

sig när de lämnar undervisningen. Skolverket (2003) är inne på denna linje och menar att en 

av grundpelare skolans hälsoarbete består av eleven blir sedd. Det verkar vara av detta skäl 

varför så många av idrottslärarna, både i denna undersökning i den tidigare forskningen, 

uttrycker så bestämda åsikter kring att idrottsundervisningen måste vara "kul". Larsson (2004) 

Det verkar vara ett sätt att avdramatisera ämnets praktiska uttrycksformer och skapa en 

grogrund för hälsobetingade faktorer som social kompetens, kamratskap och laganda. 

 

Att lärarna i huvudsak använder sig av fysisk aktivitet för att nå kursplanens mål är tämligen 

fastslaget, resultaten i denna undersökning stämmer således med tidigare mer omfattande 

forskning. Lärarna beskriver de fysiologiska effekter som fysisk aktivitet ger på ett relativt 

tydligt sätt. Som rent konkreta effekter av fysisk aktivitet nämner lärarna att benstomme och 

skelett byggs upp, muskelförmågan tränas samt att konditionen främjas. Det framkommer 

även att det är extra viktigt att röra på sig när man är ung och växer som mest. Den träning 

som erhålls under ungdomsåren betalas tillbaka i form av hälsa i ett senare skede. Detta 

bekräftas av folkhälsoinstitutet som rekommenderar minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet 

för barn och unga om dagen. Folkhälsoinstitutet (2006) De fysiologiska effekter av fysisk 

aktivitet som tas upp av lärarna tangerar flera av de beskrivningar som folkhälsoinstitutet 

anger i termer av aerob kapacitet, muskelstyrka och muskeluthållighet. Framför allt, menar 

flertalet av lärarna, att idrott och hälsa genom dess fysiologiska karaktär gynnar de elever som 

sällan eller aldrig får någon träning på fritiden och därför ligger i riskzonen för bland annat 

övervikt. Överlag har studier visat att fysisk aktivitet kanske är den allra största friskfaktorn 
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och alltså har stor betydelse för hälsan, vilket ger lärarna fog för sina prioriteringar. (Raustorp 

2004) 

 

Något som även framkommer i denna undersökning är att mycket av den fysiska aktiviteten 

består av lagidrotter som fotboll och innebandy. En av lärarna uppger att det i mångt och 

mycket är en resursfråga varför bollsporter är så vanligt förekommande. Läraren menar att de 

traditionella lokalerna avsedda för ämnet är av den karaktären att de lämpar sig bäst för det 

ändamålet. Även den ekonomiska biten framstår som en påverkansfaktor då en av lärarna 

anser att det saknas pengar för att kunna bedriva en mer varierad verksamhet. I min mening 

påverkar detta ämnets hälsoundervisning på ett negativt sätt. Detta eftersom målet med idrott 

och hälsa enligt flera av lärarna var att erbjuda en så mångfacetterad bild av ämnet som 

möjligt så att alla elever gavs en chans att hitta något som passade just dem. Denna, av 

undervisningen begränsande ramfaktor som Linde (2006) beskrev, förekommer även i 

anslutning till det lärarna säger om teoretisk undervisning i hälsa. Lärarna uppger att teori är 

viktigt för att kunna reflektera över det som sker på lektionerna i förhållande till 

hälsobegreppet och de flesta av dem använder sig i någon grad av teoretiska inslag i 

undervisningen, vissa i högre utsträckning än andra. De uppgav även att det inte förelåg några 

hinder i läroplanen som begränsade teoriundervisningens omfattning. Tvärtom, innebär den 

nuvarande  kursplanen, Lpo94, ökade möjligheter att luta sig mer mot teoretiskt undervisning. 

Dock menar de att mer vore förlorat än vunnet på att utöka den eftersom eleverna förväntar 

sig att få röra sig på idrottstimmarna. Det är enkelt att förstå hur de tänker men det går 

samtidigt inte låta bli att reflektera över i vilket annat ämne som elevernas önskemål går ut 

över lektionsinnehållet. Det verkar således ligga en inneboende förväntning i ämnet att det ska 

präglas av fysisk aktivitet.  

 

De flesta av lärarna skulle emellertid kunna tänka sig en mer omfattande teoriundervisning 

om mer tid tilldelades ämnet. I studiet av kursplanens beskrivning av ämnet med tillhörande 

syften och mål framkommer flertalet formuleringar grundar sig på att genom undervisningen i 

idrott och hälsa ska eleven ska få en djupare förståelse för hälsobegreppet. I målbeskrivningen 

för betyget godkänd syns det tydligt vad som förväntas av eleven genom formuleringar som 

att ”Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang.” och ”även elevens förmåga att reflektera över och 

värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett 

samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen.”Skolverket (2007) Dessa mål kan enligt vara 

svåra uppfylla utan att använda av mer grundläggande teoriundervisning. De flesta av lärarna 

menade att de angrep de teoretiska aspekterna i ämnets karaktär genom att dessa bitar vävdes 

in samband med den praktiska undervisningen. En av lärarna arbetade dock aktivt med 

kursmaterial till eleverna för att säkerställa att dessa mål uppnåddes. Den läraren menade att 

boken bidrog till att eleverna fick en ökad förståelse för sambanden mellan bland annat kost, 

vila, motion och ens hälsa, alltså kort och gott om livsstilar vilket var ett bra exempel på hur 

teoriundervisning kan se ut.  

 

Fler av lärarna anser att på det sätt hälsa presenteras i samhället och media är allt för statiskt. 

När människans hälsa diskuteras är det ofta kosten som lyfts fram som hälsomarkör anser 

dem. När man i undervisning ska närma sig hälsobegreppet anser lärarna att det är viktigt att 

ge en så nyanserad och balanserad bild som möjligt. Några av lärarna kommer in på området 
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stress och belyser vikten av att eleverna lär sig göra prioriteringar i livet. Det måste finnas en 

balans i ens livsstil där man inte hakar på hälsotrender som säger si och så hur du ska göra för 

att leva ett hälsosamt liv. En rätt så talande bild av de uppfattningar lärarna gav uttryck för var 

att tona ner alla de rekommendationer om hälsa människa, eleverna inkluderat, utsätts för. 

Allt i ditt liv behöver inte kretsa kring medvetna handlingar kring hälsobegreppet. Precis som 

någon lärarna uttryckte sig så innebär även att koppla av rent mentalt och lägga sig i soffan 

och läsa en god bok. Lärarna vill undvika allt för många pekpinnar i undervisningen angående 

hälsa och allt som hör därtill.  Enligt några lärare skapar pekpinnementaliteten omvänd effekt 

som innebär att istället för att ta till sig av undervisningen så skräms dem bort, antingen av 

tristess eller helt enkelt inte är mottagliga för den sortens enkelriktade kommunikation. 

 

Som tidigare nämnts är lärarna överens om att undervisningen bör bedrivas med den fysiska 

aktiviteten som grund, vilket kan jämföras med de samtydande resultat som framkommer i 

Idrott och hälsa - En samtalsguide om kunskap och arbetssätt (2007). De formulerade målen 

och syftena i läroplanen upplevs dock otydliga enligt lärarna. Man kan därför ställa sig frågan 

om idrott och hälsa är ett av de ämnen som är att betrakta som svagt avgränsade. Linde 

(2006). Konsekvenserna kan ju då bli, enligt författaren, att undervisningsinnehållet efter 

transsformeringsprocessen blir baserat på den enskilde lärarens personliga preferenser. 

Thedin-Jakobsson (2004) visar i en studie resultat som pekar i denna riktningen, nämligen att 

idrottslärare tenderar att låta undervisningen präglas av den egna idrottsbakgrunden vilket 

påverkar det sätt som hälsobegreppet läggs fram, eller överhuvudtaget överensstämmer med 

den beskrivning läroplanen ger.  

 

 

5.3 Förslag till vidare studier 

Det vore intressant att komplettera intervjuer, som i denna undersökning, med observationer 

av den praktiska verksamheten ute på fältet.  Det är enligt min mening lätt att svara på ett 

idealiserande sätt vid intervjusituationer varför det vore av intresse att se hur väl den bild som 

förmedlas vi intervjuerna stämmer överens med verkligheten.  
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Bilaga I: Intervjuguide idrottslärare 

 
Intervjufrågor 
 

1. Hur uppfattar du begreppet hälsa? 

 -  Definition av begreppet 

 -  Vad innebär det att ha hälsan? 

  

2. Vad anser du främja hälsan?  

 

3. Vilken effekt tycker du begreppet hälsa har? 

 

4. Vilken roll har idrottsämnet som hälsofrämjare? 

 - Skolans övergripande roll? 

 

5. Vad är målet med undervisning i idrott och hälsa? 

 – Viktigaste uppdrag? 

 – Vilken sorts kunskap ska reproduceras? 

 – Hälsa för stunden eller ur ett livsperspektiv? 

 

6. Hur får elever kunskap i hälsa genom ämnet? 

 

7. Hur får eleverna kunskap i hälsa genom din undervisning? 

 

8. Hur arbetar du med hälsobegreppet i din undervisning för att nå kursplanen mål? 

- I planeringen? 

- Under lektionen? 

 

9. Vad tycker du om hälsoanknytningen i kursplanen? 

- Är målen uppnåbara?  

- Överensstämmer syftena med målen? 

- Är kursplanen tydlig? 

- Skulle du önska en förändring av kursplanen? 

 

10. Förekommer några teoretiska moment i din undervisning? 

 – När? 

 – Var? 

 – Hur? 

 

11. Har du något övrigt att tillägga som du tycker att jag har missat? 
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Bilaga II: Informationsbrev idrottslärare 

 

Hej! 

 

Jag heter Andreas och studerar till lärare inom idrott och hälsa. Jag läser nu sista terminen på 

Högskolan i Gävle och är i full gång med att skriva mitt examensarbete. Jag har valt att 

koncentrera mig på hur hälsobegreppet uppfattas av idrottslärare och hur deras undervisning 

inom området hälsa gestaltar sig. Genom att intervjua dig hoppas jag få svar på några frågor 

som rör området. 

 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och om tillåtelse ges från er, också spelas in på band. 

Detta för att inte missa något av det som sägs och för att förenkla min sammanställning. Jag 

beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter. Inga namn kommer att framkomma i 

arbetet, varken på person eller skola. 

 

Om du vill kan du reflektera kring begreppet hälsa, hur du uppfattar det och hur 

hälsobegreppet kommer till uttryck i idrottsundervisningen. Även frågor i anknytning till 

kursplanen kan komma att dyka upp. 

 

Har du någon fråga är det bara att höra av dig till mig på nr: xxxxxxxxxx 

 

Tack på förhand! 

 

Andreas Gustavsson 

 

 

 


