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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att ta reda vad begreppet hälsa innebär för 

lärare och elever. Undersökningen vill även titta på hur undervisningen i hälsa bedrivs och om 

den stämmer överens med det lärarna anser sig ge. Slutligen görs en jämförelse mellan 

lärarnas syn på undervisning mot hur den förhåller sig till läroplanens riktlinjer. För att svara 

på det fick elever besvara en enkät och lärare fick vara med på en intervju. Enkäterna och 

intervjuerna bestod av frågor som berörde hälsa ifrån vad läroplanen framför om hälsa och 

kunskap i Idrott och hälsa. Resultatet visade att lärarnas uppfattning om hälsa påverkar 

undervisningen och att eleverna kan ha påverkats av lärarens undervisning. 

Resultatet visar även att elever och lärare i stor utsträckning har en gemensam syn på den 

hälsoundervisningen som sker, men att det finns olikheter. Jämförelsen mellan lärarna och 

mot läroplanen visar att undervisningen sker på olika sätt och att viss undervisning prioriteras 

för annan undervisning.  
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1 Inledning 
De flesta människor har någon gång läst eller haft idrott och hälsa i grundskolan och på 

gymnasiet. På mina idrottslektioner när jag gick i skolan var det framförallt viktigt att jag 

skulle vara fysiskt aktiv och röra mig. Som lärarstudent under min praktiktid i idrott och hälsa 

visade det sig även där att ämnet handlade om att röra sig, trots all undervisning om hälsa vi 

fick i lärarutbildning. Var har hälsodelen tagit vägen i praktiken?  

I Lpo/Lpf94 ändrades ämnet från ”idrott” till ”idrott och hälsa” och det medförde att ämnet till 

viss del fått ett nytt innehåll och ny inriktning. I Lpf94 betonades begreppet hälsa mer i 

kursplanen och i målen för undervisningen än i tidigare läroplaner, undervisningen ska ha fått 

mer inslag av hälsa. I läroplanen framgår det inte hur undervisningen ska bedrivas, utan de 

visar snarare vad för kunskaper eleverna ska få. Det står till exempel i målen att eleverna ska 

fördjupa sina kunskaper i hur kroppen fungerar. Skolverket har konstruerat ett stödverktyg för 

idrottslärare En samtalsguide för idrott och hälsa (2007) som skall bidra med reflektion och 

utveckling av undervisningen i ämnet. I guiden står det att ämnet idrott och hälsa är 

framförallt fysisk aktivitet och att ämnet inte är kunskapsbaserad. I nationella utvärderingen 

av grundskolan (2003, s.43) står det att ämnet idrott och hälsa är ett aktivitetsämne istället för 

ett kunskapsämne, en så kallad inlärningsförstärkare för skolans övriga ämnen och ett ämne 

som skall hålla fetman borta. Linde (2006, s.89) framför att målen i läroplanstexterna är så 

övergripande att det inte alltid framgår klart vilket mål ämnet har. Wright (1983) belyser 

däremot att lärare har upplevt att deras ämne troligtvis påverkar elevernas hälsa positivt 

genom fysisk aktivitet. Man kan inte utan vidare anta att undervisningen bidrar till förbättrad 

hälsa bara för att man utövar fysisk aktivitet. Utan det är först när betydande kunskaper, 

förståelse för principer och attityder utvecklas tillsammans med ökade färdigheter och när ett 

beteende har förändrats som man kan hävda något. Idrott och hälsa kan inte bara handla om 

fysisk träning och inlärning av färdigheter i idrott utan Annerstedt (2001) menar att  
 

Genom idrottsundervisningen kan barn och unga få en erfarenhetsbaserad kunskap om kroppen 

samt upplevelser av det egna jaget, egna attityder, känslor, sociala relationer och preferenser i 

fråga om idrott (Annerstedt m.fl. 2001, s.337). 

 

Annerstedt (2001, s.135) har även framfört att ämnet ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om, i och genom idrott och hälsa. I kursplanen för ämnet idrott och hälsa finns det 

ett samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Där betonas kunskaper om hälsa, 

kost, ergonomi, varför man tränar, hur kroppen fungerar, diskussioner om hälsofrågor och 

därtill till hur man får god hälsa (Utbildningsdepartementet, 1994).  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad hälsa innebär för lärarna och eleverna, om 

lärarens uppfattning påverkar undervisningen och om undervisning påverkat eleverna. Det 

som även är intressant att undersöka är hur undervisning i hälsa bedrivs och om eleverna 

tillgodoser sig lärarnas undervisning. Tillsist är det förutom ovanstående intressant att göra en 

jämförelse mellan lärarnas undervisning mot hur deras undervisning förhåller sig till 

läroplanens riktlinjer.   
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2 Bakgrund  
Området som behandlar innehållsfrågor i ämnet idrott och hälsa med framförallt hälsa som 

utgångspunkt är relativt outforskat, där de studier som finns tar upp innehållsfrågor till liten 

del. Quennerstedt (2006, s.36) menar att forskningsutblicken i skolämnet ”Physical 

Education” främst  består av fysiologisk och psykologisk forskning samt genus i flera artiklar 

men inte så mycket om innehållsaspekter i ämnet.  

2.1 Definitioner av begrepp 

Definitioner är till för att det ska bli lättare att kunna förstå rapporten. Följande definitioner 

beskrivs för att underlätta läsandet. 

 

 FMS elevprofilen – Är ett material utformat från WHO:s definition av hälsa – fysisk, 

mental och social utveckling. Elevprofilen är ett verktyg som ska göra elever 

medvetna om sin livsstil och hur den påverkar livet och arbetet i skolan. Det är 25 

frågor som handlar om hälsa och de samtalar lärare och elever om i grupp. Det ger en 

bild av elevens uppfattning om sin hälsa (Svenska Institutet FMS, 2011). 

 Linggymnastiken – är ett gymnastiksystem grundat på principer att vara uppställda av 

Per Henrik Ling (Nationalencyklopedin 1, 2011). En tillförande förklaring är också 

den Blom och Lindroth (2002, s. 132) framför som att linggymnastiken handlade om 

speciella kroppsliga effekter. Varje rörelse skulle utföras i samma utgångspunkt, 

omloppsbana och slutpunkt. Gymnastikexperten skulle vara insatt i den tidens 

anatomiska och fysiologiska vetenskap och omsätta det i praktiken. 

 

När det gäller definitionen av hälsa är den bred. I kursplanen framgår det inte vad hälsa är 

utan att man ska få förståelse för vad som främjar hälsa. Vid undervisning i hälsa behöver 

man veta vad hälsa kan tänkas vara, då hälsa kan betyda flera saker. Larsson & Meckback 

(2007) ger samma bild av hälsa och förtydligar det.   

 
Att ge entydig bild av vad hälsa är låter sig inte göras. Kanske är det så att man vet vad hälsa är 
först när man saknar det. Ett skäl till att hälsa är svårt att definiera beror på att det innefattar 

många dimensioner. I vetenskapliga rapporter framställs hälsa ofta antingen utifrån dikotomin 

sjuk-frisk innebär att man utgår från en patogen syn, där människan antingen sjuk eller frisk. 

Forskningen identifierar här det som kan diagnostiseras som sjukt för att man ska kunna hitta 

rätt sätt att bota eller linda sjukdomen. Kontinuumet ohälsa-hälsa innebär att man utgår från var 

individen befinner sig mellan polerna ohälsa och hälsa och hur man närma sig hälsopolen. 

(Larsson, Meckback, 2007, s.177). 

 

Det innebär att man kan tänka sig att hälsa startar i det som är normalt och ohälsa är det som 

avviker från det normala. Hälsa diskuteras på flera olika sätt och ett exempel är 

Världshälsoorganisations (WHO, 1948) definition som menar att hälsa är ett tillstånd av 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Thedin-Jakobsson (2004) definierar hälsa enligt 

följande 
Hälsa i medicinska termer (ses som ett tillstånd av att vara antingen sjuk eller frisk utifrån 

exempelvis en medicins diagnos, ett fysiologiskt mätvärde eller som ett kontinuum där hälsa och 

sjukdom är varandras motpoler) 

  
Hälsa som upplevelse (den andliga teleologiska ansatsen) 

 

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

utbildning) 
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Hälsa som en process (där hälsa är något som ständigt är föränderligt och kan påverkas) (Thedin 

-Jakobsson, 2004, s.103) 

 

Quennerstedts (2007) belyser de hälsofrämjande insatser åt att undvika och förebygga 

eventuella faktorer genom att undanröja riskbeteenden med dålig kosthållning, dålig kondition 

och en fysiskt inaktiv livsstil. Undervisningen i hälsa inom ramen för skolämnet idrott och 

hälsa ska handla om att stimulera till goda vanor avseende fysisk aktivitet och kost, samt att 

undervisningen ska ge fysisk träning och att eleverna utvecklar kunskaper om fysisk träning 

(Quennerstedt 2007, s. 43-46).  

2.2 Samhällsbehovet av hälsa 

Bremberg (2004) framför att ”mer än en miljon elever går till skolan varje dag och att ingen 

arbetsplats engagerar så många människor som skolan. Hälsan är därför mycket betydelsefull” 

(Bremberg 2004, s.7). Det finns även ett stort behov av hälsa bland svenskarna då Statens 

Folkhälsoinstitut uppgav att svenskarnas ohälsa idag beräknas till ungefär 120 miljarder 

kronor per år. Den största sjukdomsbördan är av tobaks- och alkoholbruk, fysisk inaktivitet 

och ohälsosamma matvanor (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s.42). Folkhälsorapporten 

(Socialstyrelsen, 2009) belyser ungdomars(16-24 år) hälsa som har visat att ängslan, oro och 

ångest har ökat bland ungdomarna sedan mätningar på slutet av 1980-talet. Fler kvinnor än 

män har upplevt nedsatt psykiskt välbefinnande. 

 
Nedsatt psykisk välbefinnande ökar i samtliga ungdomsgrupper oavsett familjeförhållanden, 

födelseland, arbetsmarknadsstatus, föräldrarnas, socioekonomi med mera.[…] De allra flesta studerar, 

och det är tredubblingen av besvär bland studerande tonårsflickor som framför allt står för ökningen i 

åldersgruppen under de senaste tjugo åren (Folkhälsorapport, 2009, s.70). 

 

Ämnet idrott och hälsa kan därmed legitimeras genom att det har ett samhälleligt värde där 

kroppen behöver fysisk aktivitet för att inte öka kostnader för ohälsa (Larsson, Meckbach, 

2007, s.18). Det behöver därför finnas en viss kunskap för att få förståelse för att man kan 

påverka hälsan genom träning och livsstil.  

2.3 En tillbakablick på idrottsundervisningen – hur hälsa kom in i ämnet  

Från början har idrottsundervisningen vuxit fram utifrån flera vetenskapsmän och filosofers 

idéer. John Locke skrev boken ”Tankar om uppfostran” år 1693 och senare gav Jean Jacques 

Rousseau ut boken ”Emile” år 1762 som framförde brister i uppfostran av barn. Både 

Rousseau och Locke föredrog metoder som handlade om mindre stillasittande och mera lek 

och kroppsrörelser utomhus. Deras idéer förmedlades ut i Tyskland, Schweiz och där man 

försökte omsätta deras idéer i praktiken, genom att minska alla läsämnen i läroplan. I Schweiz 

blev Johann Heinrich Pestalozzi talesman för en fristående gymnastik som fick namnet, 

”elementargymnastiken” (Annerstedt m.fl, 2001, s.73-74).  

Annerstedt (1991, s.82) urskiljer olika faser i idrottsämnets historia.  

 Etableringsfasen 1814-1860 började med att idrottsundervisningen startade med ett 

medicinskt/sjukgymnastiskt innehåll och även med militärgymnastik.  

 Militärafasen 1860-1890 som handlade om soldatträning genom gymnastik och 

exercis.  

 Stabiliseringsfasen 1890-1912 innebar undervisning genom Linggymnastikens 

dagövningar. Vid den här tiden börjar även flickor ha gymnastik på grund av brister i 

uppfostran samt att allmän skolplikt för kvinnor började bli aktuell. 
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 Från 1900-talets början inleds Brytningsfasen 1912-1950 där det blir en brytning med 

den pedagogiska gymnastiken och ett innehåll med fysiologi med fokus på idrott, lek 

och spel.  

 Den fysiologiskafasen som sker åren 1950-1970 där innehållet i ämnet går från 

hållningsgymnastik till konditionsträning med ideal där kroppen betraktas som en 

motor och hälsa kommer in genom fysiologiska aspekter som påverkar träning.  

 

I tidigare läroplaner har hälsa framförts under rubriken Anvisningar och kommenterar. I 

läroplanen för grundskolan 1962 benämns hälsa genom Hälsofostran. Läroplanen för 

grundskolan 1969 benämns som Elevers hälsa och hygien och i Lgr 80 är hygien och 

ergonomi huvudmoment i hälsa (Thedin-Jakobsson, 2005, s.13-14). Från 1962 fram till år 

2002 menar historikern Sandhal (2005, s.25-26) att ämnets målsättning blivit tydligare och 

med 1994 års läroplansreform blev det mer fokus på ett holistiskt(Se Nationalencyklopedin 2; 

måste förstås utifrån helheten) ämnesinnehåll. Ämnet idrott och hälsa breddades från att ha 

omfattat huvudsakligen idrottsaktiviteter till att omfatta frågor som livsstil, miljö, hälsa och 

livskvalitet. Motiven för ämnet under perioden är främst hälsa och att skapa ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet med fokus på den fysiska hälsan. Ekberg & Erbeth  (2000) 

hänvisar till en nationell utvärdering som genomfördes 1992-93 av idrottsämnet som var till 

för att stimulera till diskussion om undervisningens innehåll. I den framfördes det att 

idrottsämnet tidigare varit ett färdighetsämne och som nu hade förändrats mot att bli ett 

hälsoämne (Ekberg & Erbeth, 2000, s.26). Det är ännu tydligare i 2000 års revidering av 

kursplanerna där skolverket kommenterar ämnets utveckling: 

 
En ambition vid revideringen har varit att lyfta fram den nära kopplingen 

mellan begreppen idrott och hälsa, samt att starkt betona 

ämnets hälsoperspektiv (Skolverket; 2000, s.30) 

2.4 Hälsoarbete i skolan kontra fysisk aktivitet i skolan  

Skolan är framförallt inriktad på teoretiska kunskaper där eleverna sitter mycket vid bänkar 

som inte är särskilt anpassade för eleverna. Fysisk aktivitet genom lek och aktivitet på 

rasterna är inte något absolut givet för eleverna genom att skolgårdarna oftast inte är så 

inbjudande. Många elever blir dessutom skjutsade till skolorna av föräldrarna eller så åker de 

kollektivtrafik (Engström, 2002, s.7-11). Löfstedt (2011) framför att många av eleverna som 

börjar första året på gymnasiet slutar med fritidsintressen då eleverna är stressade. Fysisk 

aktivitet har visat att det påverkar inlärningen positivt genom att de ökar 

koncentrationsförmågan och ger en känsla av välbefinnande. På Johannes Hedberggymnasiet 

har lärare i idrott och hälsa skapat en ”Hälsobank” där elever får välja aktiviteter som gym, 

badminton, tennis med mera. De får träna i skolan före skoltid, på skoltid och efter skoltid när 

det finns utrymme. För att ”Hälsobanken” ska fungera är förutsättningen att skolledningen är 

med och att ”Hälsobanken” är integrerad i skolans verksamhet. Hälsobanken gör att det finns 

mer tid för ämnet och  gör  att idrottslärarna kan lägga fokus på att motivera varje enskild elev 

i undervisningen i idrott och hälsa. Motiveringen  sker genom att lärarna i kursen har teori där 

de diskuterar idrott och hälsa i alla möjliga former. De diskuterar även betydelsen av fysisk 

aktivitet, kost och sömn samt avspänning för att studierna ska gå bra (Löfstedt, 2011).  

 

I artikeln av Nylander (2011) Han hade hoppats på en förstärkning av Hälsan i Lgy 11 

framför han sina upplevelser av hälsoundervisning när han försökte arbeta med hälsoarbetet 

inom idrotten. Nylander och hans kollegor har använt FMS elevprofilen för att lärarna och 

eleverna ska förstå hälsa och hur de kan påverka hälsa. Nylander menar att deras arbete med 

hälsa inte varade länge på grund av en ny skolledning som inte stöttade ämnet och det positiva 
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hälsoarbetet. Ledningen tyckte att idrotten inte skulle handla om hälsa utan om att eleverna 

ska vara fysiskt aktiv under idrottslektionerna. Skillnaden mellan Nylander och Löfstedts 

artiklar är att den ena skolans ledning betraktade ”Hälsobanken” som bra genom att den 

tillförde fysisk aktivitet. Nylanders projekt handlade om hälsoarbetet och den skolans 

skoledning stöttade inte det, vilket här visar att fysisk aktivitet är mer önskvärt på vissa 

platser. Det är svårt enligt Nylander att få in hälsodelen mer för att ämnet idrott och hälsa inte 

fått en större tidstilldelning i de nya läroplanerna Lgr 11 och Lgy 11. Hälsa behöver 

legitimeras och ges utrymme i idrottsundervisningen för att den kan belysa kunskapsaspekten 

i ämnet. Det blir därför viktigt för idrottslärare att visa på att undervisningen i ämnet riktas 

mot att utveckla kunskapsteoretiska processer som skapar lärdom i ämnet och som i sin tur 

leder till att förbättra folkhälsa (Stråhlman, 2005, s.53).    

2.5 Hälsoundervisning i skolan  

Ämnet idrott och hälsa har vid Lpo94 och Lpf94 vidgats och gett utrymme för hälsodelen i 

ämnet. Eriksson m.fl. (2003, s.39-40) har genomfört en utvärdering av ämnet idrott och hälsa 

där synsättet på hälsa lägger fokus på att hälsoämnet handlar om träningslära och vikten av 

regelbunden motion. I sin utvärdering visar de samtidigt att hälsofrågor är sådant som 

genomförs teoretiskt genom föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter eller projekt. Ämnet 

kan enligt detta särskiljas som två olika moment där hälsa är ett separat moment och fysisk 

aktivitet är den andra. Idrottandet står för den fysiska aspekten och hälsa som det teoretiska 

momenten.  

 
 Vid en första överblick verkar ämnet idrott och hälsa vara ett ämne främst för görande i termer 

 av aktiviteter och inte främst för ett lärande. Det bygger på att något som i stor utsträckning 

 saknas i arbetsplanerna och videoanalyserna utifrån vad som står i de centrala dokumenten är 
 kunskapsutveckling genom reflektion, samtal och diskussion. Utrymmet för reflektion, samtal 

 och dialog är begränsat vilket kan tolkas som att innehållet och det som ska läras är ’för givet 

 taget’ och behöver inte diskuteras eller reflekteras över. En annan tolkning skulle kunna vara 

 synen på själva lärandeprocessen. Å ena sidan kan det handla om att ’bara man är ombytt och 

 deltar så lär man sig’. Å andra sidan kan det handla om att lärarna inte har en uppfattning om att 

 det främst är ett lärande som ska ske utifrån den tid som finns till förfogande. Det viktiga är att 

 man rör på sig, och inte en reflektion exempelvis om synsätt på kroppen eller om olika 

 perspektiv på fysisk aktivitet och hälsa. Det handlar mer om att skapa en vana hos eleven – att 

 vara aktiv och röra på sig. Men är det så att exempelvis en positiv relation till den egna kroppen, 

 positiva rörelseerfarenheter eller ett lärande om hälsa skapas bara genom att man rör på sig? Och 

 gör den då det för alla? (Eriksson m.fl., 2003, s.41). 

 

Det finns dock en annan teori. Den bygger på att det praktiska och teoridelen inte kan skötas 

som egna delar utan teorin måste ske utifrån ett diskuterande och reflekterade när man är 

aktiv. Därefter är det viktigt att gymnastiksalar och idrottshallar förknippas med fysisk 

aktivitet och teori. Hälsomomenten måste byggas på kunskaper som eleverna ska försöka sätta 

in i ett sammanhang. Färdighets- och förståelsekunskaper ska ingå som viktiga 

kunskapsområden i hälsoundervisningen och det måste finnas en förståelse och ett 

inhämtande av fakta (Ekberg & Erbeth, 2000, s.162).  Johnson & Despande (2000)  menar att 

skolan har en stor potential att hjälpa elever att få kunskaper och färdigheter för att bli 

hälsomedvetna. En enkätundersökning visade att en majoritet av tillfrågade föräldrar och 

skolpersonal ansåg att det borde läggas ned mer tid på hälsoundervisning samt att 55 % av de 

tillfrågade eleverna ansåg att skolorna bör lägga ned mer tid på hälsoundervisning istället för 

engelska, matematik och vetenskap. 

 

 



6 

 

 

 

 

I vårt grannland Finland är idrottsämnet uppdelat i gymnastik som ett ämne och hälsokunskap 

i det andra. Hälsokunskap är ett fristående ämne i årskursen 7-9 och obligatorisk på 

gymnasiet. Ämnet hälsokunskap vilar på en kunskapsgrund i att främja kunskap som stöder 

elevens hälsa, välbefinnande och trygghet. Till hälsokunskap hör även förmågan att ta ansvar 

för sin egen hälsa och andras hälsa. Kunskapen som kommer till uttryck i hälsokunskap är i 

formen av ”kognitiva, sociala och emotionella, funktionella och etiska 

färdigheter”(Utbildningsstyrelsen, 2004, s.209). I ”School Health Guidelines to Promote 

Healthy Eating and Physical Activity” (2011) som är en guide med riktlinjer för hur hälsa kan 

uppnås genom goda matvanor och fysisk aktivitet i amerikanska skolor. Guiden används för 

idrottslärare på institutioner för högre utbildning genom hälsoundervisning, folkhälsa, 

näringslära med mera. I guiden framförs det att skolorna har en kritisk roll att upprätta en 

säker och stödjande miljö som främjar ett hälsosamt beteende.  Enligt guiden ska eleverna i 

skolan få lära sig om sunda matvanor och motionsvanor. I guiden förespråkas det även att 

idrottsundervisningen kan öka elevernas kunskaper och färdigheter om varför de behöver vara 

fysiskt aktiv.  

 

Mikael Quennerstedt docent vid hälsoakademin i Örebro har skrivit en avhandling ”Att lära 

sig hälsa”. Quennerstedt (2006) undersöker vad hälsa kan tänkas betyda i skolämnet idrott 

och hälsa samt vad det kan tänkas innebära i innehållet av ämnet. För att undersöka detta 

granskar han 72 svenska grundskolors lokala styrdokument. I avhandlingen berör han inte hur 

staten försöker styra skolan utan han diskuterar förutsättningarna för meningsskapande i 

undervisningen i idrott och hälsa, med fokus på hälsa. Fysisk aktivitet ser han som kärnan i 

ämnet och att det görs meningsfullt för eleverna genom att de ska vilja hålla på med 

idrottsaktiviteter livet ut. Det framgår inte vad hälsa betyder i detta sammanhang utan han 

tittar på hälsa i ämnet och menar att hälsa framgår som ett patogent perspektiv på hälsa som 

utgår ifrån det sjuka (Antonovsky 1991). Det innebär att hälsa ses som motsatsen till sjukdom 

Om man däremot utgår ifrån ett salutogent perspektiv som utgår ifrån det friska (Antonovsky 

1991) än ett patogent perspektiv kan det förklara vad hälsa är samt att det kan vara ”en teori 

om hälsoutveckling och vad som kan utveckla hälsa” (Quennerstedt 2006, s.183-195).  

 

Avslutningsvis svarar Quennerstedt (2006) på vad hälsa kan vara i ämnet och menar att 

elevernas kunskaper ska kunna användas i framtida situationer relaterat till hälsa.  

I undervisningen kommer eleverna att få lära sig att hälsa handlar om hälsosamma livsstilar 

och att undvika hälsorisker genom regelbunden motion, rätt kost samt att hälsa främst är en 

fysiologisk fråga kopplat till den biologiska kroppen. Tillsist framför han att om eleverna kan 

lära sig om hälsa kan de också utveckla sin hälsa. Det är orimligt för ämnet idrott och hälsa att 

hantera alla hälsofrågor i skolan. Hälsa är snarare en övergripande fråga för hela skolans 

verksamhet (Quennerstedt 2006, s.253-254).  

2.6 Lärares upplevelse av hälsoundervisningen 

Thedin-Jakobsson (2004) i artikeln ”Basket, brännboll och så lite hälsa?” har gjort en 

intervjustudie med tio lärare. Frågor som behandlades var vilka mål, vad lärare ville 

åstadkomma med undervisning, vilket innehåll lärare har och vad de uppfattar om begreppet 

hälsa samt hur det gestaltas i undervisningen. I artikeln framgår det att en av tio lärare nämnde 

begreppet hälsa och att bollspel oftast förekommer i undervisningen. Enligt artikeln ansåg 

lärarna att det viktigaste med ämnet var att ha ”roligt” och att eleverna skulle finna någon 

aktivitet som de kunde ägna sig åt på fritiden. Lärarna ansåg även att de lyckas med 

undervisningen då eleverna tyckte att idrott var ett av de populäraste ämnen (Jakobsson, 2004, 

s.119-120).  
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Det står i de övergripande målen med idrott och hälsa i skolan att eleverna ska få kunskap att 

förbättra förutsättningarna för den egna hälsan och det skulle i förlängningen påverka den 

allmänna folkhälsan i en positiv riktning. Frågan är då vad det är för kunskaper eleverna ska 

få? Svaret på denna fråga spelar roll för kunskapsutvecklingen inom ämnet(Stråhlman, 2005, 

s.49). Tranquist (2011) kanslichef vid nationellt centrum för främjande av god hälsa (NCFF), 

menar att tidiga insatser för barn kommer kunna leda till att de får goda levnadsvanor som kan 

följa med barnen i vuxen ålder. I skolans mål står det att   
 

 varje elev ska tillägna sig förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan,  miljön och 
 samhället. Det är ett gemensamt mål och uppdrag för alla i skolan, men också hörnstenarna i 

 idrott och hälsa, och hem- och konsumentkunskap (Tranquist, 2011, s.19). 

 

Jakobsson (citerad i Larsson & Meckbach, 2007) har redogjort för hur idrottslärare resonerar 

runt hälsa i ämnet  

 
 Hälsa är något teoretiskt som förknippas med traditionell klassrumsundervisning, där man läser om och 

diskuterar begreppet. Man kan exempelvis undervisa om hur man ska träna eller förebygga skador. Det 

kan innebära att man har prov och läxor i ämnet. 

 Hälsa är något som genomförs enligt förmedlingspedagogiken. Läraren undervisar om varför man ska 

träna och på vilket sätt olika övningar är nyttiga i samband med att man genomför dem. 

 Hälsa har man i andra ämnen, exempelvis i hemkunskap där man undervisar om kost eller i 

naturkunskap där moment som främst handlar om kroppen ingår. Dessa ämnen kan integreras med 

idrott och hälsa i form av temadagar eller liknande, men det förekommer inte särskilt ofta.  

 Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysiskt aktiv främjas hälsa. 
(Larsson & Meckback, 2007, s.179) 

 

Hälsa blir ett ämne som förknippas med de andra ämnena i skolan där traditionell 

klassrumsundervisning sker, där man läser och diskuterar begrepp. Idrottslärare på 

Antilopskolan har använt ett hälsohäfte för att lyfta fram teoridelen i ämnet. I häftet finns 

moment som anatomi, kost, sömn och motion för att det ska leda till att må bra. Josef 

Holmqvist som skapat det pedagogiska verktyget ”hälsohäftet” menar att redskapet inte ska 

handla om att göra idrott och hälsa ämnet teoretiskt utan det ska vara till för att koppla teori 

och praktik och att lärarna måste veta varför man vill arbeta med saker för att vilja göra det 

(Orre, 2011, s.24-25).  

2.7 Styrdokumenten och ämnet idrott och hälsas kursplan LPF 94. 

Idag är skolan utformad efter att staten formulerar undervisningens övergripande mål. Dessa 

mål utarbetar staten genom läroplaner som ger en mer eller mindre detaljerade riktlinjer för 

hur skolor och lärare ska genomföra undervisningen. Det kan vara ett stort avstånd mellan 

teori och praktiken i skolans vardag. Imsen (1999, s.31) menar att det är ”skillnad på hur det 

bör vara och hur det är”.  
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Figur 1: Didaktikens tre grundfrågor på tre nivåer: central läroplan, skolans lokala kursplaner och lärarens 
undervisningsplanering (Imsen, 1999, s.32). 

 

Skolan ska tillgodose den nödvändiga kompetens samhället kräver för att kommuner, län och 

stat ska fungera. Staten bär då huvudansvaret för att skolan styrs och att dessa krav uppfylls. 

Läroplanen innehåller förslag till hur undervisningen ska planeras. Lärare har metodfrihet att 

själva planera stoftet bara de håller sig inom de riktlinjer läroplanen framför. Läroplanen ska 

även ta hänsyn till hur skolan är organiserad, och vilka resurser som är nödvändiga för att 

genomföra läroplanen (Imsen, 1999, s.180-185). Om man ser till ämnet idrott och hälsa är det 

inte bara i idrottsundervisningen som hälsa ska finnas utan ansvaret ligger också på skolan. 

”Skolan ansvarar för att varje elev har kunskaper om förutsättningar för god hälsa” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.11). Läroplanen för gymnasieskolan och de övriga 

frivilliga skolreformerna beskriver målen i kursplanen för idrott och hälsa. I målen står det att 

eleverna   
 

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

 utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet av detta samt ser 

 dess samband med hälsa och livsstil, 

 utvecklar sin rörelseförmåga och fördjupar sina kunskaper om hur den egna kroppen fungerar, 

 fördjupar sina kunskaper om vad som främjar hälsa och utvecklar en god kroppsuppfattning, 

 utvecklar och fördjupar förmågan att planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet på egen 

 hand och tillsammans med andra. 

 En utgångspunkt för ämnet är att det föreligger ett samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och 

 livskvalitet. Ämnet betonar därför kunskaper om faktorer som påverkar hälsan och som bidrar 
 till hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I ämnet ingår också kunskaper om 

 hur kroppen fungerar i arbete och vila samt kunskaper om kost, motion och ergonomi. En 

 väsentlig aspekt är även drogers och dopingpreparats skadliga inverkan (Skolverket, 2000). 

 

I denna text återkommer hälsa flera gånger men det framgår inte tydligt vad begreppet innebär 

eller hur man ska undervisa i ämnet. I nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 har hälsodelen i ämnet idrott och hälsa fått en egen rubrik, Hälsa och 

livsstil. I den framgår det tydligare vad hälsa ska innebära. I Läroplanen för gymnasieskolan 

2011 finns det ämnesplaner för ämnet idrott och hälsas kurser som framför liknande delar som 

Lpf94. Det framgår att eleverna ska få undervisning som leder till att de utvecklar kunskaper 

om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och konsekvenserna av 

Skolans övergipande mål 
(Fastställda av riksdag) 

Läroplaner 

  (centralt fastställda av regering eller riksdag) 

   Vad?                                         Hur?                                           Varför? 

(Undervisningens innehåll) (Undervisningens metoder) (Motivering av innehåll) 

Skolans lokal läroplan  

Vad? Hur? Varför? 

Lärarnas undervisningsplan 

Vad? Hur? Varför? 

Praktisk undervisningsverksamhet 
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fysisk aktivitet och inaktivitet. Undervisningen i nya läroplanen för gymnasiet ska även 

eleverna utveckla hälso- och miljömedvetenhet samt att delta i arbete med hälsofrågor i 

arbetslivet och i samhället. En annan intressant aspekt är att undervisningen ska relateras till 

fakta och teorier (Utbildningsdepartementet, 2011).    

2.8 Läroplansteori 

Som det framfördes i rubriken Styrdokument och ämnet idrott och hälsa kursplan, Lpf94 har 

lärarna metodfrihet att själva bestämma om undervisningen bara de håller sig till läroplanens 

riktlinjer. Lärarna och alla människor har en mental bild av världen, vår omvärldsuppfattning. 

Denna uppfattning påverkas på många sätt. Undervisningen i skolan påverkas av vår 

uppfattning. Att studera läroplansteori är att förstå hur vi skapat vår världsbild och hur vi t ex 

tolkar läroplanen som påverkar undervisningen genom varför vi valt detta mål, detta innehåll 

och denna metodik (Lundgren, 1979, s.125).  

 

I den ”nya pedagogiken” diskuteras idén om respekten för elevernas kommunikativa frihet, 

där alla ska få tala om och göra sina synpunkter hörda. Både lärare och elever ska kunna göra 

överväganden och gemensamt förhandla om vad som ska studeras och på vilka premisser och 

villkor (Linde, 2006, s.36-37). I det som skall undervisas är läraren sändaren med erfarenhet 

och eleverna mottagarna som skall uppfatta det budskap sändaren förmedlar, men i många fall 

förändras budskapet mellan sändaren och mottagaren (Linde, 2006, s.72). Lundgren (1979, 

s.231-232) menar att tanken med läroplansteori är att förklara varför läraren väljer en typ av 

innehåll och hur det innehållet organiseras. Imsen (1999, s.185) menar att detta innehåll ska 

utgå ifrån läroplanen som ska ta hänsyn till hur skolan är organiserad, och vilka resurser som 

finns för att läroplanens mål ska kunna genomföras. Imsen (1999, s.307) menar även att det 

finns två olika ramar, formella förordningar och informella förordningar. De formella 

förordningarna innebär att läroplanen begränsar och reglerar det som sker i skolan De 

informella ramarna handlar om det som begränsar undervisningsprocessen. Lundgren (1979, 

s.233) beskriver principer för urval, organisation och förmedlingsform för skolans 

undervisning. Dessa principer blir olika ramar som påverkar undervisningen 

 Konstitutionella ramar. Inkluderar skollag etc.  

 Organisatoriska ramar. Inkluderar organisatoriska åtgärder relaterade till ekonomiska 

resurser som t ex klasstorklek, fördelning av tid osv. Dessa ramar kan också ha en 

ideologisk motivering som t ex regler för elevsammansättningen i klasser eller skolor.  

 Fysiska ramar. Inkluderar byggnader, läromedel, laborationer, utrustning osv. 

(Lundgren 1979, s.233-234).  

Det finns därmed olika saker som vill begränsa lärarens pedagogiska frihet i undervisningen. 

Linde (2006) sammanfattar också denna teori genom att  

Ramfaktorteorin utgår från en mycket enkel tankefigur som säger att: Om inte förutsättningen är 

för handen kan inte handlingen utföras och således finns det alltid ett begränsat frysrum för 

möjliga handlingar. […]Utomvetenskapligt har den haft betydelse för skolpolitisk debatt och 

reform tänkande genom att höja medvetandet om hur innehållsliga reformer måste gå hand i 

hand med reformer av andra statligt reglerade beslut såsom antagning, elevsammansättning, 
tidsåtgång, resurser, decentralisering, utvärderingssystem etc. Inomvetenskapligt har man 

försökt bestämma hur ramarna uppstår via statligt reglerade beslut, via social struktur som i sin 

tur ger spelutrymmet för statliga beslut och hur undervisningen ramas via klassrumsspråket som 

får sin speciella karaktär genom klassrumssituationens bundna form. (Linde, 2006, s.52)  
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2.9 Transaktionella Perspektiv 

Transaktionella perspektivet (transactions) beskrivs för att användas till att förstå hur elever 

och lärare tänker kring begreppet hälsa och hälsoundervisningen.  

Dewey och Bentley (1960) framför transaktionen som är samspelet mellan individ och 

omgivning. Det är ett möte eller relation mellan deltagare där det skapas, definieras och 

förändras handlingar beroende på miljö, språk med mera. I våra transaktioner är det ett aktivt 

handlande i den situation som vi för tillfället befinner oss i. De anför då även att vi lär oss i 

världen genom att agera i den. Genom aktivt deltagande i transaktioner blir något ”familjärt” 

genom att känna människor och saker. Det är en referensram för vad som definieras för varje 

människa. Som till exempel om lärarna undervisar i att hälsa är att träna och äta bra så kan 

hälsa betyda något helt annat för eleverna. Hälsa kan då uppfattas utifrån elevens erfarenheter 

och synsätt på hälsa eller i någon annan undervisning. I transaktionen är detta ett nätverk av 

handlingar som förstås olika från varje individ (Dewey & Bentley, 1960, s.184-186).    

From birth to death every human being is a party, so that neither he nor anything done or 

suffered can possibly be understood when it is separated from the fact of participation in an 

extensive body of transactions – to which a given human being may contribute and which he 

modifies, but only in virtue of being a partaker in them (Bentley & Dewey, 1960, s.185). 

2.10 Sammanfattning av bakgrund 

För att förstå hälsa och de begrepp och definitioner som uppstår i bakgrunden börjar avsnittet 

med Definitioner av begrepp som beskriver hälsa och andra definitioner. Samhällsbehovet av  

hälsa är stor genom att staten får betala 120 miljarder kronor per år på ohälsa. Det finns alltså 

ett samhälleligt värde i att göra flera människor medvetna om hälsa och hur man kan påverka 

den. Därefter behandlas hälsa i skolan och för hur hälsa kom in i ämnet. Hälsodelen fick 

större utrymme i Lpo94. När det kommer till hälsoundervisningen i skolan ska den enligt 

styrdokumenten ta upp teoretisk kunskap med moment som ska behandla hälsofrågor och där 

eleven ska få kunskaper om flera områden. Hälsa ses som ett separat moment enligt en teori. 

Den andra teorin menar att hälsa måste integreras med det praktiska. Det som även blir 

intressant är när chefer i skolans värld inte stödjer den positiva hälsoundervisningen. Efter att 

hälsoundervisningen beskrivits allmänhet framförs det hur lärarna anser om 

hälsoundervisningen. Lärarna menar enligt Jakobsson att det är svårt att besvara hur hälsa 

kommer in i ämnet. Lärarna ansåg att hälsoundervisningen var något teoretiskt som 

förknippas med traditionell klassrumsundervisning, där man läser om och diskuterar 

begreppet. De menar att hälsa finns med i andra ämnen som hemkunskap, naturkunskap och 

får utrymme där. Undervisningen styrs av lärarna som måste följa styrdokumenten. Riktlinjer 

för hur undervisningen ska bedrivas finns i läroplanen för gymnasieskolan och de övriga 

frivilliga skolreformerna 1994. Hälsobegreppet framförs upprepade gånger i den, även flera 

kunskapsaspekter framförs, som till exempel: hur kroppen fungerar och kunskaper om hur 

man främjar hälsan. Tillsist används läroplansteori som har i syfte att förstå hur läroplanens 

intentioner sätts i relation till hur lärarna handlar i förhållande till ämnets mål, innehåll och 

handlingsutrymme. Transaktionellt perspektiv används för att förstå hur lärarna och eleverna 

uppfattar sin omgivning. Den undervisningen som läraren anser sig ge till eleven kan tolkas 

av eleverna på olika sätt beroende på elevernas referensram. 
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3. Syfte & Frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad hälsa innebär för lärarna och eleverna, om 

lärarens uppfattning påverkar undervisningen och om undervisning påverkat eleverna. Det 

som även är intressant att undersöka är hur undervisning i hälsa bedrivs och om eleverna 

tillgodoser sig lärarnas undervisning. Anledningen varför detta blev intressant är för att 

momentet hälsa och de kunskaper eleverna ska få framkommer otydligt i Lpf94. Erikssons 

m.fl. (2003) utvärdering av ämnet visade att momentet hälsa var; fysiologiskt och medicinsk 

kunskap i form av träningslära och förståelse för vikten av regelbunden motion och 

hälsofrågor i ämnet. Lärarnas upplevelse av hälsa som Thedin-Jakobsson (2007) framförde är 

att lärarna hade svårt att beskriva hur hälsa kommer in i ämnet, medan andra lärare hade 

använt hälsa i teoretiska bitar såsom anatomi, kost m.m. Lärarnas skilda uppfattningar om 

hälsoundervisningen var därför intressant och gav upphov till denna uppsats. Slutligen är det 

även intressant att göra en jämförelse mellan lärarnas syn på sin undervisning mot hur den 

förhåller sig till läroplanens riktlinjer.  

 

1. Vad är lärarnas och elevernas uppfattning om hälsa? 

 

2. Hur bedrivs hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa och stämmer lärarens 

undervisning överens med det eleven anser sig få? 

 

3. Hur följer lärarna kursplanen i idrott och hälsa? 
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4. Metod  

4.1 Urval 

Valet av de som skulle vara med i undersökningen var lärare i idrott och hälsa samt en klass 

för respektive lärare. Tanken var från början att få med sex idrottslärare från en 

gymnasieskola. Rektorn för skolan kontaktades via mail (se informationsbrev, bilaga 1).  

I informationsbrevet framgår det att undersökningen skulle vilja genomföra en 

enkätundersökning på elever som läser idrott och hälsa A på gymnasiet som har haft en del av 

kursen samt en intervju med läraren för respektive klass. Ett skäl till att eleverna behöver ha 

haft en del av kursen är för att eleverna ska kunna relatera till hälsoundervisningen i idrott och 

hälsa. Ett annat skäl till valet av gymnasiet beror på att det är där undertecknad ska arbeta 

efter studietiden. Chansen till deltagande bland eleverna kan även vara större när inte 

föräldrar måste skriva på samtyckesbrevet och godkänna då eleverna är tillräckligt gamla för 

att själv ta ansvar och skriva under. Till undersökningen avses det utföras en intervju med 

undervisande lärare för respektive klass för att få deras uppfattning om hälsa och de moment 

som bedrivs igenom hälsoundervisningen. Rektorn för gymnasieskolan ansåg att lärarna 

själva fick ta ställning till att vara med. Efter rektorns godkännande kontaktades då de sex 

idrottslärarna på gymnasieskolan som fick informationsbrevet. Av de sex idrottslärarna visade 

det sig att tre idrottslärare var intresserade av att delta i undersökningen. Tre idrottslärare med 

en klass på respektive lärare ansågs som en rimlig undersökningsgrupp och samtyckesbrevet 

(se Bilaga 2) skickades ut till lärarna som var intresserade. I brevet framkom ännu en gång 

vad studien handlade om och anonymitet utlovades. Undersökningsgruppen blir ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s.433) då det var svårt att få tag i lärare. När enkäterna 

skulle lämnas ut fick en av lärarna förhinder. De var då ont om tid kvar för att hinna med att ta 

in fler lärare. Det gjordes ett försök via mail och telefon att få tag i ytterligare idrottslärare på 

en annan gymnasieskola utan resultat. 

  

Intervjuerna utfördes på de två lärarna och enkätundersökningen skedde i respektive klass för 

lärarna. Klass 1 innehöll 24 elever som enbart var tjejer och i klass 2 innehöll 19 pojkar. 

Åldern på eleverna var mellan 16 och 17 år och läser andra året på gymnasiet. Två elever från 

klass 1 var inte närvarande pga. sjukdom och annat förhinder. Valet av vilka klasser som var 

med i undersökningen var slumpmässigt då det var läraren som fick bestämma när enkäterna 

kunde lämnas ut. Utbildningsbakgrunden och längden på erfarenhet som aktiv lärare inom 

ämnet varierar, dock hade detta ej tagits hänsyn till i denna undersökning för att det var 

slupmässigt. Anonymitet utlovades till elever och lärare som var med i studien, samt att det 

framfördes att informationen som samlats in endast användes för det här examensarbetet 

(Samtyckesbrevet, bilaga 2). 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få svar på frågeställningarna används en enkätundersökning (Bilaga 3) med elever på 

gymnasial nivå och semistrukturerad intervju med lärare (Bilaga 4). Valet av två metoder 

beror på arbetsekonomiska skäl där det skulle ta för lång tid att genomföra intervjuer med alla 

elever. Det prioriteras istället att få med hela klassen. Dessutom används två metoder för att 

stärka validiteten. Om man frågar både lärarna och eleverna kan det gör att slutsatserna blir så 

sanningsenliga som möjligt. När det gäller lärarna är de färre än eleverna och med intervjuer 

mot lärarna kan det ge en djupare förståelse för hur lärarna resonerar kring hälsa. Det är även 

lämpligt att använda semistrukturerade intervjuer för att undersökningen är begränsad till 

specifikt tema såsom målen i kursplanen. Bryman (2011) belyser att enkäter och strukturerade 

intervjuer är likartade som forskningsinstrument där skillnaden ligger i att enkäterna måste 
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man själva läsa och besvara. Denna undersökning är kvalitativ då Trost (2007, s.23) menar att 

om man försöker förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja 

varierande handlingsmönster är en kvalitativ studie tänkbar. Denna studie är till för att förstå 

och hitta mönster. 

 
 (…)Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, då ska man  göra en 

 kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall 

 man göra en kvalitativ studie. Man kan här använda en metafor. Vill jag veta hur många 
 blommor av skilda slag som finns på ängen skall jag ut och räkna dem (kvantitativ studie). Vill 

 jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser ser ut skall jag inte räkna 

 utan söka finna variation och försöka förstå deras situation (Torst, 2007, s.23). 

 

När frågeställningarna var klara blev det dags att konstruera enkäten. Frågorna i enkäten 

(Bilaga 3) formulerades från målen för idrott och hälsa på gymnasiet (se Figur 2). Utav de 

många mål från läroplanen, Lpf94 har det gjorts ett urval där följande mål är de som kommer 

att studeras i undersökningen. Anledning till att en tidigare läroplan används är för att 

undervisningen i nya läroplanen för gymnasieskolan precis börjat och har inte hunnit 

institutionaliserats.  

 

    Hälsa & Kunskap inom målen för idrott och hälsa på gymnasiet  

 
Figur 2. Visar de momenten som tar upp hälsa i kursplanen för idrott och hälsa på gymnasiet och de delar som 

beskriver att eleverna ska utveckla  kunskaper.  

 

Enkäten består av två delar. Första delen handlar om ett antal bakgrundsfrågor om ålder, kön 

och andra delen handlar om de frågor som skall undersökas. Med enkätfrågorna kommer även 

samtyckesbrevet som har en informationsdel om syftet samt om etik och sekretessregler som 

kommer att följas (Johansson & Svedner, 2010, s.23). Enkäten ska inte bestå av för många 

frågor där eleven måste tänka ut ett svar. Bryman (2011, s.233)  belyser detta genom att han 

menar att en professionellt utformad layout ökar svarsprocenten. Slutna och öppna frågor 

används då det finns fördelar med båda. Fördelen med de slutna frågorna är för att eleverna 
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inte ska behöva veta vad som står i målen utan de kan välja vilka alternativ de har haft i 

undervisningen. Det finns även ett alternativ att skriva fritt på utifall annan undervisning kring 

ämnet har skett. Tanken med frågorna var att eleverna dessutom kunde besvara mer än ett 

alternativ och då var tanken att alla elevers svar skulle få vara med. Några av frågorna är 

”öppna frågor” för att få veta elevernas uppfattning om hälsoundervisningen utan att påverka 

dem.  

 

Frågorna i intervjuguiden är lika som frågorna på enkäten för att det ska utföras i jämförelse 

mellan eleverna och lärarna. Intervjuguiden används för att under intervjun följa det som 

skulle undersökas. Bryman (2011, s.214-215) menar att semistrukturerade intervjuer används 

när forskaren har en tydlig fokus för att ställa specifika frågeställningar som denna 

undersökning har. Formuleringen av frågeställningarna är inte till för att den ska följas 

slaviskt igenom undersökningen utan det måste även finnas utrymme för idéer och synsätt 

som kan uppstå. Brymans (2011, s.420-421) råd och förberedelser är det som följs inför 

intervjuerna och han menar att man bör vara beredd på att ändra ordningen i frågornas följd 

och att inte ställa ledande frågor och ta med bakgrundsfakta som är relevant för 

undersökningen, samt att använda en bra bandspelare. Anledning till bandinspelning istället 

för anteckningar är för att allt ska få vara med, då de kan vara svårt att få med allt genom 

anteckningar. Dessutom kan det vara svårt att hinna med att anteckna allt som sägs i 

intervjuerna. All information sparas genom bandinspelning. Häger (2001, s.181) framför att 

det är tillåtet spela in samtal när man själv deltar i bandningen. 

4.3 Procedur 

När enkäterna blivit sammansatta prövades de på en familjemedlem med 2 vänner som läser 

idrott och hälsa A på gymnasiet. Efter justering av frågorna var de klara för undersökningen. 

Lärarna kontaktades och tider bestämdes då enkäterna kunde lämnas ut. Ett personligt möte 

planerades för att kunna presentera undersökningen och svara på eventuella frågor samt att se 

till allt de genomfördes som det var tänkt. Bryman (2011, s.212) menar att det är bra med ett 

personligt möte för att respondenterna måste ges en trovärdig anledning till att besvara 

frågorna som ingår i en intervju eller i enkätundersökningen. Trost (2007, s.10-23) framför 

även en aspekt i ett personligt möte då undersökningsledaren kan svara på eventuella frågor så 

eleverna inte missförstår frågorna. Vid mötet med eleverna fick de först skriva på 

samtyckesbrevet (Bilaga 2), sedan skulle de besvara frågorna enskilt och lämna in när de var 

klar. Anledningen till att eleverna besvarade frågorna enskilt beror på att varje elevs 

uppfattning om hälsa och undervisningen skulle få komma fram. 

 

Efter att enkäterna blev besvarade konstruerades en intervjuguide (Bilaga 4) inför intervjun 

med lärarna. När intervjuguiden blev klar kontaktades lärarna och de förslog tider för att göra 

intervjuerna. Det meddelades till lärarna att banding skulle användas för att få med allt, vilket 

de godkände. Innan intervjuerna genomfördes på lärarna provades intervjun på en aktiv 

lärarkollega i idrott och hälsa för att stämma av att frågorna fungerade samt att 

bandinspelningen blev bra. Intervjuerna genomfördes på lärarnas kontor och de skrev under 

samtyckesbrevet (Bilaga 2). Intervjuerna varierade i tid och första tog ca 25 minuter och andra 

ca 17 minuter.   
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4.4 Databearbetningsmetoder 

Frågorna är kvalitativt utformade. I den första frågeställningen om Hur uppfattas 

hälsobegreppet för eleverna och lärarna kategoriserades elevernas svar in. Svaren från 

frågorna ordnades i kategorier efter hur eleverna svarade och framförs genom figurer i 

resultatdelen (se Figur 3 & 6). Sedan kvantifierades svaren in under respektive kategori. 

Resultatet presenteras i en figur. För att förtydliga figuren presenteras direkta citat från 

eleverna för att belysa respektive kategori. 

 

I den andra frågeställningen Hur undervisas det i hälsa enligt lärarna och eleverna 

kategoriserades elevernas svar in i samma ordning som alternativen kommer i enkäten. De 

frågor i enkäten som handlar om vilken undervisning som bedrivs är tagna från målen i 

läroplanen och är fasta alternativ (se Bilaga 3 & Figur 2). Till de fasta alternativen finns det 

även ett öppet alternativ, om eleverna anser att det bedrivs annan undervisning än de 

alternativ som togs från läroplanen. Sedan kvantifierades elevernas svar på respektive fråga in 

i kategorier. Därefter presenteras det hur eleverna svarade och det avslutas med en figur som 

översiktligt visar hur eleverna uppfattar undervisningen (se Figur 4 & 7).  

 

Vid bearbetningen av intervjuerna har de transkriberats av mig. Bearbetning av de utskrivna 

intervjuerna gjordes till levande samtal som omvandlats till skrift för att kunna förstå dem.  
 

 Utskrifterna bör inte var ämnet för en intervjuundersökning, […], utan snarare medlet, 

 redskapet, för tolkningen av det som sades under intervjun (Kvale; 1997, s.166). 

 

Intervjuerna har lästs igenom flera gånger och det gjordes en kategorisering även av dem. 

Kategoriseringen var lika som det var för enkäterna på grund av att de kommer i samma 

ordning (se Figur 2 & Bilaga 3). Efter att figuren visat vad eleverna ansåg om undervisningen, 

presenteras lärarens undervisning gentemot elevernas svar. Lärarens svar på Hur uppfattas 

hälsobegreppet för eleverna och lärarna och Hur undervisas det i hälsa enligt lärarna och 

eleverna presenteras efter att figuren visat översikten på vad eleverna ansåg. Båda frågorna 

avslutas med en sammanfattning om hur eleverna och läraren uppfattade begreppet hälsa och 

hälsoundervisningen. En figur avslutar hur undervisningen gick till enligt lärare och elever för 

att ge en översiktlig bild hur undervisningen bedrevs. 

  

I den sista frågan användes de åtta målen i kursplanen för ämnet idrott och hälsa (se Figur 2) 

och de jämfördes med vad lärarna framförde om vilken undervisning i hälsa som bedrevs. För 

att göra det mer översiktligt avslutats det med en figur för att man lättare ska kunna jämföra 

målen mot lärarnas svar. 
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5. Resultat 
 

I denna undersökning är resultatet de analyserade enkäterna och intervjuerna. Resultatet har 

kategoriserats in (se Figur 2) i den ordningen som följs i enkäten och i intervjuguiden. 

Samtliga frågeställningar kommer att behandlas i resultatdelen. Under första rubriken om Hur 

uppfattas hälsobegreppet för eleverna och lärarna kommer att behandla eleverna först och 

sedan lärarnas svar. Det avslutas med en kort sammanfattning. 

 

Under andra rubriken Hur undervisas det i hälsa enligt lärarna och eleverna redovisas 

elevernas svar först och sedan lärarens svar efteråt. Anledningen till detta är för att så lätt som 

möjligt få en förståelse för likheter och olikheter. Resultatkapitlet avslutas med en jämförelse 

på lärarnas undervisning mot kursplanen. 

5.1 Hur uppfattas hälsobegreppet för eleverna och lärarna i klass 1? 

Första frågeställningen handlar om elevernas och lärarnas uppfattning om hälsa. I klass 1 

besvarades den första frågan av 24 elever, enbart tjejer. Flera elever har gett mer än ett 

svarsalternativ på frågan, vilket räknades ihop och blev totalt 40 svar. Eleverna anser att hälsa 

är att må bra och att det kan uppnås genom fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Vissa 

elever uppfattar att hälsa även handlar om att sova bra, äta rätt, motionera,  ha vänner och 

familj samt att vara frisk och känna mening med livet. Enligt eleverna är ovanstående faktorer 

att må bra vilket är hälsa för dem. Citaten nedan används för att få förståelse för vad eleverna 

angav på respektive kategori (se Figur 3). 

 

”Att må bra fysiskt, psykiskt och socialt som leder till att äta rätt och träna”.  

”Att man mår bra, lever gott och äter bra”. 

”Bra mat, motion, sömn, vänner och familj gör att man mår bra”. 

”Bra kondition, bra mat, att vara frisk och må bra psykiskt”. 

”Träna rätt, må bra och ha familj samt sova gott”. 

”Känner mening med livet”. 

”Hälsa för mig är att må bra genom bra mat, motion, sällskap och allt som gör livet bra!”. 

 
Figur 3. Visar vad eleverna anser om hälsa och hur många som tycker respektive sak. I samtliga fall har eleverna gett flera 
svarsalternativ och de alternativen får också räknas in. Figuren ovan visar hur många elever som har dessa uppfattningar om 
hälsa. 

 

Lärare 1 anser att hälsa är att må bra. ”Att ha hälsa är i sin enkelhet att må bra. Det kan 

förlängas till fysiskt, psykiskt och psykosocialt välbefinnande, men att det är att må bra”. 

Läraren ser på hälsa genom de här begreppen som en förmåga att kunna delta i fysisk aktivitet 

med andra människor och ha god självkänsla för att klara av sin vardag. 
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Sammanfattningsvis tycker majoriteten av eleverna att hälsa är att ha fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, vilken även läraren framförde. Läraren gör en annan betoning på socialt 

som istället framförs som psykosocialt. Eleverna nämner flera faktorer som leder till att må 

bra för eleverna och de kan innefattas i det mer övergripande begreppet fysiskt, psykiskt och 

psykosocialt välbefinnande som läraren framför. 

5.2 Hur undervisas det i hälsa enligt lärarna och eleverna i klass 1?  

Den andra frågeställningen handlar om vilken undervisning eleverna anser att de får och 

vilken undervisning läraren ger. I frågan om vilken undervisning som bedrivs framkommer 

det även hur hälsoundervisningen går till. 

 

I första klassen med 24 tjejer gavs det totalt 111 svarsalternativ. Majoriteten av eleverna 

angav att undervisning kring hälsa framförallt genomfördes genom; kunskap om hur kroppen 

fungerar, momentet planera, genomföra och utvärdera, undervisning i varför vi tränar och 

tillsist livsstilens betydelse för hälsan, kunskaper om kost. Det är färre elever som anser att det 

bedrivs undervisning i momenten diskussioner i arbetslivet och samhället, ergonomi och 

drogers farliga inverkan. Några elever har svarat att de utöver alternativen även hade 

undervisning om sömn.  

 
Figur 4. Visar fördelningen på uppfattningar och hur många som ansett vad hälsoundervisningen har innehållit. I 

samtliga fall har eleverna gett flera svarsalternativ och de redovisas alla. Figuren ovan visar hur många som har 

dessa uppfattningar.  
 

Läraren för klass 1 och eleverna menar att de har fått kunskaper om hur kroppen fungerar och 

varför vi tränar. Eleverna får lära sig vilka muskler som arbetar och vilka leder som arbetar 

när de gör övningar i styrke- konditionsundervisningen. Eleverna förtydligar ”jag lärde mig 

att om man tränar kommer kroppen bli starkare och jag kommer klara av skolarbetet bättre”. 

Läraren har som mål att undervisningen om hur kroppen fungerar är på en lätt nivå för 

eleverna. Då det är svårt att utveckla de teoretiska kunskaperna på grund av tidsbrist och för 

att den praktiska undervisningen prioriteras. Det praktiska prioriteras för att rektorer, lärare 

och elever anser och förväntar sig att idrottslektionerna ska handla om att få röra på sig. Det 

gör att många av hälsomomenten integreras.  Undervisningen enligt läraren går exempelvis 

till så att det blir ”genomgång och sen gymmet, konditionsträning, genomgångar, 

experimentera med pulsklocka”.  
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Momentet som ska behandla hälsofrågor i arbetslivet och samhället sker inte, utan det har 

ersatts med psykosocial stress i arbetslivet. Lärare 1 berättar dessutom att eleverna har ett 

hälsoprojekt. Detta hälsoprojekt bedrivs genom att eleverna får välja lagbollspel och planera 

det på fritiden och sedan genomföra det på lektionstillfället. De går sedan igenom hur det gick 

och utvärderar det. Eleverna har samma uppfattning som läraren och menar att de får 

undervisning i att planera, genomföra och utvärdera undervisning i form av ett hälsoprojekt. 

Det förtydligar eleverna ”vi har haft ett hälsoprojekt, när vi har fått planerat en lektion”. 

Livsstilens betydelse för hälsa hamnar under samma moment som styrke- och 

konditionsträning när eleverna har momentet kunskap hur kroppen fungerar, varför vi tränar. 

Utöver integreringen med det pratiska och momenten hur kroppen fungerar, varför vi tränar, 

får eleverna även se en film och tillämpa KASAM-teorin. KASAM betyder känslan av 

sammanhang och innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

1991). Eleverna anser även de att filmvisning är en undervisningsmetod som bedrivs. Läraren 

berättar att detta moment används för att eleverna ska förstå hälsa på ett ”bredare sätt” och hur 

livsstilen har betydelse för hälsan. Eleverna menar att ”vi tränar för att få en sundare kropp 

och att må bra”. Lärare berättar hur undervisningen i livsstilens betydelse för hälsa går till 
 

De får se Rocky, den gamla klassikern från 1976 och tillämpa KASAM teorin. Då ska de veta att 

alkohol och cigaretter inte är bra för hans match. Eleverna ska se ett komplext hälsobegrepp som 

fysiskt, psykiskt och psykosocialt som att de samverkar.  

 

Kunskaper om kost och sömn undervisas genom en föreläsning samt att de får läxor. 

Föreläsningar och diskussioner är det som eleverna i klass 1 framförallt anger som 

undervisningsmetod i hälsa. Läraren berättat att läxorna går ut på att eleverna får ta hem ett 

protokoll att fylla i hur de har sovit och hur utvilad dem känner sig. Det andra protokollet om 

kost handlar om att de ska skriva ner vad det ätit. Ett fåtal elever har angett att de får läxor. 

Undervisningen om kost handlar enligt läraren om att man bör känna till kostcirkeln. Eleverna 

framför att ”man bör tänka på kost, sömn och motion för att det är viktigt”. 

Ergonomiundervisningen kommer även det in tillsammans med styrke- och 

konditionsundervisningen när det handlar om att lyfta redskap rätt i gymmet. Läraren anser att 

det inte förekommer ergonomiundervisning som riktar sig mot arbetslivet eller mot skolans 

arbetsmiljö, utan undervisningen sker mot att använda redskap i styrketräning som är väldigt 

enkel eller ”generell” som lärare påstår.  

 
I styrketräningen så tar vi generell ergonomi där jag försökt göra min egen tolkning. I ergonomi 

tillämpas styrketräningen genom att använda redskap och utrustning på rätt. 

 

Undervisningen i momentet droger och farlig inverkan tas upp genom att alkohol är en 

sömnförstörare och får ta plats tillsammans med momenten kost och sömn. Undervisningen 

kring drogernas farliga inverkan blir däremot utlämnad. Läraren förtydligar ”det är lite som 

man undervisar, jag har framförallt 95 % tjejer. Doping och  droger  är inte aktuellt för dem”. 

Eleverna i klass 1 anser även de att den undervisningen bedrivs i mindre utsträckning. 

 

Sammanfattningsvis kan man se likheterna och olikheterna i klass 1 mellan läraren och 

eleverna. Likheterna mellan läraren och eleverna är att båda anser att de flesta av momenten 

som undersöks har berörts i undervisningen. De momenten som genomförts är kunskap i hur 

kroppen fungerar, planera genomföra och utvärdera, varför vi tränar, livsstilens betydelse för 

hälsan och kunskaper om kost. Utöver den undervisningen som undersöktes nämnde läraren 

att sömn också fanns med i hälsoundervisningen, vilket även några elever anser. Olikheterna 

mellan läraren och eleverna är att färre elever anser att det bedrivs undervisning i momenten 

droger och dopingpreparats farliga inverkan, och diskussioner om hälsofrågor i samhället och 
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arbetslivet. Hälsoundervisningen integreras i många moment för att omgivningen förväntar 

sig att de ska vara fysisk aktivitet på idrottslektionerna. Det här momentet sker enligt lärare 

och elever genom framförallt föreläsningar och filmvisning. Läraren påstår att eleverna får 

läxor men de anser inte eleverna.  

 

Översikt på vilken undervisning som bedrivs i klass 1 

Figur 5. Visar vad som skiljer och inte skiljer sig i undervisningen mellan elever och lärare i klass 1.  

5.3 Hur uppfattas hälsobegreppet för eleverna och lärarna i klass 2? 

Första frågeställningen handlar om elevernas och lärarnas uppfattning om hälsa. I klass 2 

besvarades frågan av 19 elever, enbart pojkar. Flera elever har gett mer än ett svarsalternativ 

på frågan vilket räknades ihop och blev 31 svar. De flesta elever i klass 2 tycker att hälsa är 

att må bra, äta nyttigt och att träna för att det är att må bra. Några elever anser att hygien, 

sömn och att man orkar hela dagen står för hälsa. Citaten nedan används för att få förståelse 

för vad eleverna angav på respektive kategori (se Figur 6). 

 

”Att må bra är att äta rätt och träna”. 

”Vad jag äter och hur jag tränar”. 

”Att man mår bra och orkar en hel dag”. 

”Att ha bra hygien, äta rätt och träna”. 

”Äta rätt, träna och sova mår jag bra”. 
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Figur 6. Visar vad eleverna anser om hälsa och hur många som tycker respektive sak. I samtliga fall har eleverna gett flera 

svarsalternativ och de alternativen får också räknas in. Figuren ovan visar hur många elever som har dessa uppfattningar om 
hälsa. 
 

Lärare 2 anser att hälsa är svår definierat. Hälsa för läraren är att må bra genom att ha ett 

fysisk och mentalt välbefinnande. De fysiska aspekterna innefattar att man ska träna och klara 

av vardagen medan de mentala aspekterna handlar om hur man mår  och att kunna slappna av. 

Läraren prioriterar då det fysiska som aktivitet och det mentala för att kunna slappna av vilket 

leder till att må bra. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att hälsa för eleverna i klass 2 och läraren är framförallt att 

må bra. Läraren anger att hälsa är ett fysiskt, mentalt välbefinnande. De två begrepp som 

läraren framför kan innefatta flera av elevernas kategorier. Dessa kategorier som eleverna 

framför som hälsa är att man tränar, sover bra, orkar hela dagen, äter rätt och hygien som 

leder till att må bra. Läraren nämner att hälsa framförallt är fysiskt välbefinnande vilket man 

kan se att eleverna har angett genom att de menar att träning är viktigt. Mentalt välbefinnande 

finns med genom att läraren definierar mentalt som hur man mår och de framför eleverna som 

att må bra.  

5.4 Hur undervisas det i hälsa enligt lärare och elever i klass 2?   

Den andra frågeställningen handlar om vilken undervisning eleverna anser att de får och 

vilken undervisning läraren ger. I frågan om vilken undervisning som bedrivs framförs det 

även hur hälsoundervisningen går till. 

 

Eleverna i klass 2 är som nämnts tidigare 19 pojkar som svarar på vilken hälsoundervisning 

som bedrivs. Totalt framfördes 99 svarsalternativ på frågan i enkäten. För eleverna i klass 2 

handlar undervisning om framförallt kunskap om hur kroppen fungerar, varför vi tränar, 

livsstilens betydelse för hälsa, kunskaper om kost samt drogers farliga inverkan. Färre elever i 

klass 2 har angett att undervisning kring diskussioner om hälsofrågor i arbetslivet och 

samhälle, planera, genomföra och utvärdera fysiskt aktivitet och ergonomi har skett. 
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Figur 7. Visar fördelningen på uppfattningar och hur många som ansett vad hälsoundervisningen har innehållit. I samtliga 

fall har eleverna gett flera svarsalternativ och de framförs. Figuren ovan visar hur många som har dessa uppfattningar. .  

 

Lärare 2 anser att hälsodelen kommer in i den praktiska delen som består av fysisk aktivitet. 

Det är den undervisningen som prioriteras i ämnet enligt läraren. Hälsodelen får vara 

genomgångar för det praktiska samt att det sker fördjupningar inom vissa av momenten, som 

blir föreläsningar. Dessa föreläsningar berör varje moment till viss del. Dessa föreläsningar är 

fem stycken som ska fördjupa kunskaperna hos eleverna. Föreläsningar är enligt läraren  

 

 Anatomi och fysiologi 

 Droger och farlig inverkan 

 Mental träning med avspänning  

 Ett med kost 

 En med allmän hälsa  

 

Föreläsningar sker i aulan eller i ett klassrum likt andra ämnen men bara till de klasser där det 

finns tillräckligt med tid för det. Eleverna anser likt läraren att undervisningsmetod för hälsa 

är föreläsningar. Annars prioriteras det praktiska menar läraren. I hälsoundervisningen 

integreras många moment på av grund tidsbrist. Under det praktiska momentet 

konditionsträning tar läraren upp kunskaper om hur kroppen fungerar och varför vi tränar. En 

föreläsning om allmän hälsa sker även för att eleverna ska få fördjupa sig om hur kroppen 

fungerar och varför vi tränar. Eleverna anser att de får kunskaper om hur kroppen fungerar 

och varför vi tränar. Eleverna förtydligar det som att ”vi fick veta hur kroppen fungerar, tex 

hur syre blir till energi i en föreläsning”. Innan elever går på sin praktik får de diskutera 

hälsofrågor i arbetslivet och samhället och ha ergonomiundervisningen som integreras 

tillsammans med hälsofrågorna. Hälsofrågor sker enligt läraren om eleverna har sådana 

frågor. Färre elever har angett att de har diskuterat hälsofrågor om arbetslivet och samhället. 

Det kan bero på att det sker om någon elev har frågor om det. Momentet som handlar om att 

eleverna ska få genomföra, planera och utvärdera tycker läraren är svårt att få till. Läraren 

menar att det sker ett par tillfällen per kurs, då eleverna får göra en fördjupningsuppgift där de 

själva får välja att jobba med det de vill. Dock är det svårt att schematekniskt få till tycker 

läraren. Färre elever tycker att de fått undervisning i att planera, genomföra och utvärdera. 

Undervisning kring livsstilens betydelse för hälsa tas med i alla momenten för att det påverkar 

hälsan. Lärare 2 förtydligar det ”om man pratar om kost och ergonomi diskuterar vi det i 

förhållande till dess betydelse för hälsan”.  
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Livsstilens betydelse får även plats under en föreläsning om kost. Eleverna har även ansett att 

kost och livsstilens betydelse för hälsa har det undervisats om i föreläsningar. De berättar hur 

de uppfattar vad de lärt sig ”livsstilen beror mycket på hur man mår. Sover man lite eller äter 

man dåligt så mår man sämre”. Som det nämns tidigare har ergonomiundervisningen bedrivits 

innan eleverna går på praktik och det momentet integreras med momentet diskussioner om 

hälsofrågor i arbetslivet och samhället. Enligt läraren får eleverna genom 

ergonomiundervisningen prova på att lyfta redskap rätt samt att de får en hemuppgift att prova 

på att lyfta något i deras vardag. Momentet som handlar om droger och dopingpreparats 

farliga inverkan undervisas genom en föreläsning menar både lärare och elever. Eleverna 

förtydligar ”undervisning kring drogernas farliga inverkan och vad det gör mot kroppen gick 

vi igenom på en föreläsning”. Förutom de momenten ovan anser läraren att eleverna får lämna 

in arbetsuppgifter på de olika momenten om de siktar på högre betyg. Eleverna har framfört 

att undervisningen sker genom prov och det skulle kunna kopplas till inlämningsuppgifterna, 

utöver det nämner inte läraren något om prov. 

 

Sammanfattningsvis kan man se likheterna och olikheterna i klass 2 mellan läraren och 

eleverna. Likheterna mellan läraren och eleverna är att båda anser att de flesta momenten som 

undersökts har berörts i undervisningen. Den undervisningen som bedrivs är kunskaper om 

hur kroppen fungerar, varför vi tränar, livsstilens betydelse för hälsa, kunskaper om kost och 

momentet om droger och dopingpreparats farliga inverkan. Olikheterna i klass 2 är att färre 

elever har angett att de diskuterat hälsofrågor i arbetslivet och samhället, momentet planera, 

genomföra och utvärdera samt ergonomi. Många av momenten integreras genom t ex 

kunskaper om hur kroppen fungerar och varför vi tränar tillsammans med det praktiska 

momentet konditionsträning. Momenten att diskutera hälsofrågor i arbetslivet och samhället 

integreras med ergonomiundervisning. Livsstilens betydelse för hälsa får plats tillsammans 

med momentet kost och ergonomi. Avslutningsvis framgår det att den hälsodelen är en 

genomgång av det praktiska enligt läraren och att det sker föreläsningar till momenten som tar 

upp lite av varje moment. Läraren nämner dessutom att eleverna får inlämningsuppgifter om 

de siktar på högre betyg, vilket inte framgår av eleverna. Däremot menar eleverna att de får ha 

prov i hälsoundervisningen. Översikt på vilken undervisning som bedrivs i klass 2

Figur 8. Visar vad som skiljer och inte skiljer sig i undervisningen mellan elever och lärare i klass 2.    

Lärare 2 

Kunskaper om 
hur kroppen 

fungerar 

Diskuterat 
hälsofrågor i 

arbetslivet och 
samhället 

Planera, 
genomföra och 

utvärdera 

Varför vi 
tränar 

Livsstilens 
betydelse för 

hälsa 

Kunskaper 
om kost 

Ergonomi 

Droger och 
dopingpreparat

s farliga 
inverkan 

Undervisning 
som bedrivs 

Ja 

Ja, om någon 
tar upp det 

Svårt att få 
till. Enstaka 

tillfällen. 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja, 

Ja 

Elever i klass 2 

Kunskaper om 
hur kroppen 

fungerar 

Diskuterat 
hälsofrågor i 

arbetslivet och 
samhället 

Planera, 
genomföra och 

utvärdera 

Varför vi 
tränar 

Livsstilens 
betydelse för 

hälsa 

Kunskaper 
om kost 

Ergonomi 

Drogers 
farliga 

inverkan 

Undervisning 
som bedrivs 

Ja, 15 stycken 
ansåg det 

I mindre 
utsträckning, 

8 stycken 

I mindre 
utsträckning, 

9 stycken 

Ja, 15 stycken 
ansåg det 

Ja, 13 stycken 
ansåg det. 

Ja, 15 stycken 
ansåg det. 

I mindre 
utsträckning, 

9 

Ja, 15 stycken 
ansåg det. 



23 

 

 

 

 

5.5 En jämförelse mellan lärarnas undervisning mot målen i ämnet idrott och 

hälsa.  

Det material som användes till att fråga läraren om hälsoundervisningen i ämnet idrott och 

hälsa har sin grund i vad läroplanen i ämnet idrott och hälsa tar upp. Den undervisningen som 

inte genomförs enligt Lärare 1 är diskussioner om hälsofrågor om arbetslivet och i samhället 

vilket står i målen för ämnet idrott och hälsa. Det har prioriterats bort för psykosocial stress 

mot arbetslivet istället. Droger är även något som inte undervisas i för den här klassen för att 

läraren anser att det inte är något som berör de här eleverna. För Lärare 2 kommer 

diskussioner om hälsofrågor i arbetslivet och samhället in om eleverna har sådana frågor. 

Färre elever anser att de får sådan undervisning. Momentet att planera, genomföra och 

utvärdera är även de något som skett vid enstaka tillfälle. Färre elever anser att sådan 

undervisning har bedrivits.   

      

 Sammanställning av momenten och lärarnas undervisning

Figur 9. Visar de momenten som har undersökts ifrån figur 2 och som står i läroplanen för ämnet idrott och hälsa 

(se, Figur 2).  
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6. Diskussion  
 

I enkätstudien har eleverna talat om vilken undervisningen de anser bedrivs och hur den 

gestaltas i undervisningen. Samma sak har skett genom intervjustudien gentemot lärarna. Här 

förs en avslutande diskussion om de resultat som framkommit i undersökningen. 

Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av resultatet, sedan framförs en teoretisk 

tolkning där det förs ett resonemang kring resultaten utifrån tidigare forskning. Diskussionen 

avslutas sedan med studiens tillförlitlighet och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Sammanfattning 

I centrum för denna uppsats är att undersöka vad hälsa innebär för lärarna och eleverna, om 

lärarens uppfattning påverkar undervisningen och om den påverkat eleverna. Det som även är 

intressant att undersöka är hur undervisningen i hälsa bedrivs i ett lärarperspektiv samt 

elevperspektiv. Tillsist är det intressant att göra en jämförelse mellan lärarnas undervisning 

mot kursplanens riklinjer i ämnet idrott och hälsa. 

 

Studien visar att hälsa för lärare och elever i klass 1 är framförallt att må bra och att det kan 

åstadkommas genom olika faktorer som bland annat äta rätt, motionera, bra familjerelation, 

sömn, orka hela dagen och känner mening med livet. Dessa faktorer som eleverna beskriver 

kan ses utifrån lärarens begrepp. De begrepp som Lärare 1 anser är hälsa är framförallt 

fysiskt, psykiskt och psykosocialt välbefinnande. Eleverna menar likt läraren att hälsa är 

fysiskt, psykiskt och socialt och de är vad läraren vill att eleverna ska förstå genom momentet 

livsstilens betydelse för hälsa. För läraren i klass 2 är hälsa fysiskt och mentalt välbefinnande. 

Dessa begrepp som läraren använder kan infatta elevernas faktorer till hälsa som är att äta rätt, 

träna, orka hela dagen, sömn och hygien. Stor del av undervisningen för Lärare 2 är den 

fysiska undervisningen där hälsodelen ingår. Lärare 2 menar att mentalt välbefinnande är hur 

man mår och att kunna slappna av vilket kommer i uttryck genom en föreläsning om mental 

avslappning. Eleverna ska då få förståelse för att kunna slappna av. Träna och kunna slappna 

av leder till hur man mår, som blir hälsa. Eleverna anger att hälsa är att må bra och att träna 

som kan ses utifrån föreläsningen om avslappning och allt de fysiska som läraren vill 

undervisa genom. Lärarnas undervisning påverkas av deras egen uppfattning om hälsa. 

Slutligen kan man se att båda klassernas synsätt på hälsa är likt den egna lärarens och att det 

framkommer att lärarnas syn har förmedlats till eleverna genom undervisningen. 

 

Överlag visar det att momenten som undersöks bedrivs enligt lärare och elever i båda klasser. 

De momenten som genomförs i båda klasser är kunskaper om hur kroppen fungerar, varför vi 

tränar, livsstilens betydelse för hälsan och kunskaper om kost. I klass 1 har momenten som 

planera, genomföra och utvärdera samt sömn fått tagit utrymme. De olikheter i 

undervisningen som sker i klass 1 är att färre elever anser att de får undervisning i ergonomi, 

medan deras lärare tycker att det bedrivs då de lyfter redskap ”rätt” i gymmet. 

Ergonomiundervisning integreras med momenten kunskaper om hur kroppen fungerar, varför 

vi tränar och det praktiska momentet styrke- och konditionsträning. Integrering sker även i 

momentet om kost som tas upp tillsammans med sömn. Om det är många moment som 

integreras gör det att eleverna inte förstår, att undervisningen till exempel handlar om 

ergonomi. En annan del av hälsoundervisningen som skiljer sig mellan lärare och elever i 

klass 1 är diskussioner kring hälsofrågor i arbetslivet och samhället. Eleverna anser att det 

bedrivs, men enligt läraren har det inte genomförts. En anledning varför några elever har 

angett sådan undervisning kan bero på att läraren tar upp psykosocial stress i arbetslivet.  

Droger och dopingpreparats farliga inverkan tas ej upp i undervisningen då läraren inte anser 
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att det behövs för att den här gruppen tjejer som går i klass 1. Några elever har svarat att de 

har undervisningen kring droger och dopingpreparats farliga inverkan vilket inte läraren 

angett. En anledning till varför några elever anger det kan bero på att läraren tar upp alkohol 

som sömnförstörare. Undervisningen i hälsodelen i klass 1 sker genom föreläsningar och 

filmvisning. Läraren tycker att det även förekommer läxor till sömn och kost vilket bara ett 

fåtal elever tycker, då läxor för eleverna kan innebär något annat än sömnprotokoll och skriva 

ner vad de äter. Ett fåtal elever har även angett att diskussioner har skett, vilket kan vara 

möjligt då det kan finnas med diskussioner i allt de gör. Utöver de momenten som sker lika i 

båda klasserna har klass 2 undervisning kring droger och dopingpreparats farliga inverkan 

genom föreläsning. De olikheter i undervisningen som inträffar i klass 2, är att färre elever har 

tyckt att momenten, diskutera hälsofrågor i arbetslivet och samhället, planera, genomföra och 

utvärdera undervisning samt ergonomiundervisningen inte genomförs. Lärare 2 påstår dock 

att den undervisningen sker. En anledning till varför färre elever anser att de har diskussioner 

om hälsofrågor i arbetslivet och i samhället kan bero på att det tas upp i fall någon har frågor 

kring det. Momentet att planera, genomföra och utvärdera sker vid enstaka tillfällen och kan 

vara en anledning till varför färre elever anser att det utförs. Ergonomi har även färre elever 

angett att det undervisas om. Eleverna kan förmodligen inte uppfatta ergonomiundervisningen 

såsom läraren, då läraren är mer insatt i undervisningen. En annan anledning kan även vara 

för att ergonomiundervisningen integreras med andra moment. Till sist visar det att lärarnas 

uppfattning om hälsa påverkar vilken undervisning som bedrivs och att många av momenten i 

hälsa kommer in i idrottsundervisningen. Hälsodelen genomförs för båda klasser med 

föreläsningar. För klass 1 har de  filmvisning och läxor, medan eleverna i klass 2 anser att det 

är prov fast läraren påstår att det är inlämningsuppgifter. Många moment i hälsodelen 

integreras med det praktiska i båda klasserna, där anledning beror på tidsbrist och att 

omgivningen förväntar sig fysisk aktivitet på idrottslektionerna. Många delar av 

hälsoundervisningen integreras för att det ska finnas tid till praktisk undervisning. Hälsodelen 

kommer då i skymundan för det praktiska. Integreringen av flera moment skapar även 

förvirring i vad som egentligen utförs i några av hälsomomenten. Integreringen kan vara 

positiv då det kopplas ihop med det praktiska och hinns, men momenten måste förstås av 

eleverna. 

 

Majoriteten av eleverna och lärarna har angett att de har undervisning i hälsa enligt de 

moment som tas upp i läroplanen. Undervisningen i de här momenten sker på olika sätt 

mellan lärarna. Det har prioriterat bort undervisning kring droger och dopingpreparats farliga 

inverkan för klass 1 för att läraren anser att den undervisningen inte behövs för den gruppen 

tjejer.  Lärare 1 tar inte upp hälsofrågor mot arbetslivet och samhället utan istället psykosocial 

stress mot arbetslivet, vilket gör att hälsofrågorna försvinner. I klass 2 tar läraren upp 

hälsofrågor mot arbetslivet och samhället om eleverna har sådana frågor, vilket gör att färre 

elever uppfattar att den undervisningen genomförts i huvudtaget. Sammanfattningsvis kan 

man se att undervisningen bedrivs genom integrering och att viss undervisning har prioriterats 

bort för annan undervisning och att några av de målen som läroplanen förskriver inte tas upp.  
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6.2 Teoretisk tolkning 

När de tillfrågade eleverna och lärarna svarade på vad hälsa är framgår det att hälsa har flera 

dimensioner men att lärarnas och de egna elevernas syn är ungefär lika. Larsson & Meckback 

(2007) menar att hälsa är svårt att definiera och har många dimensioner. Hälsa är enligt lärare 

och elever att må bra, och må bra innehåller faktorer(se kategorierna i Figur 3 & 6) som att 

motionera, äta rätt, och sova med mera. Lärarna tar upp några begrepp som kan innefatta 

faktorerna som eleverna nämner. Lärare 1 menar att hälsa är fysiskt, psykiskt, psykosocialt 

välbefinnande och Lärare 2 menar att hälsa är fysisk och mentalt välbefinnande. Eleverna 

anger likt lärarna för att de kan ha fått den uppfattningen från undervisningen. Lärarnas och 

elevernas syn är liknande som Världshälsoorganisations (WHO, 1948) definierar hälsa, de 

framför att hälsa är ett tillstånd av det fysiska, psykiska och ett socialt välbefinnande som inte 

bara är i frånvaro av sjukdom eller handikapp.  Larsson & Meckback (2007) förtydligar det 

genom att nämna att hälsa kan vara hur man närmar sig den för att förbli frisk och må bra. 

Quennerstedt (2007) framför en liknande uppfattning där han menar att hälsa kan förebygga 

eventuella riskfaktorer som att inte äta rätt och inte motionera leder till ohälsa. Eleverna och 

lärarna har en förståelse för hur hälsa uppnås och genom lärarnas begrepp och de faktorer 

eleverna beskriver främjar hälsan. Utan dem hamnar vi likt de riskfaktorer som Quennerstedt 

(2007) menar är att äta onyttigt, inte träna som leder till ohälsa.  

 

Det syns att lärarnas undervisning i hälsa påverkas av vad de menar med hälsa. För Lärare 1 

framför det psykosociala som en del i hälsa och har undervisning kring psykosocial stress i 

arbetslivet. I Folkhälsorapporten (2009) framkom det  att ungdomar i åldrarna 16-24 år lider 

av nedsatt psykisk hälsa och att det kan vara en anledning varför det är viktigt med sådan 

undervisning. För Lärare 2 syns det även där att uppfattningen om hälsa påverkar 

undervisningen. För Lärare 2 är hälsa fysisk och mentalt välbefinnande vilket ligger till grund 

för att Lärare 2, som menar att undervisningen i idrott och hälsa framförallt handlar om att 

man ska vara fysiskt aktiv och att hälsodelen får vara genomgångar och föreläsningar som 

fördjupningar. Quennerstedt (2006) menar att idrottsundervisningen framförallt handlar om 

fysisk aktivitet och de är vad lärarna också anser. Lärare 2 ser även hälsa som ett mental 

välbefinnande och det är enligt läraren hur man mår och att kunna slappna av vilket gör att det 

är undervisning i avslappning på en av föreläsningarna. Thedin-Jakobsson (2007) beskriver 

att lärares syn talar för att hälsoundervisningen kan vara de aktiviteter som man genomför i 

ämnet. Undervisningen i hälsa inom ramen för ämnet idrott och hälsa har gett eleverna 

kunskaper om kost, utvecklat kunskaper om fysisk träning och varför det är viktigt att träna 

och äta rätt, vilket även Quennerstedt (2007) framför att ämnet ska ge. Wright (1998) menar 

att man inte utan vidare kan anta att hälsan påverkas genom att man utövar fysisk aktivitet. 

När eleverna visar på betydande kunskaper och förståelse för principer kan man börja hävda 

något. Det visar dessa elever då det syns att lärarna har förmedlat sin syn på hälsa till eleverna 

och att eleverna kan ha en uppfattning om hur man främjar hälsa genom dessa faktorer som de 

framför. Statens Folkhälsoinstitut (2011) framförde att ohälsa bland svenskarna kostar 120 

miljarder kronor per år. Om eleverna har fått kunskaper om hur de främjar hälsan kan det 

möjligtvis medföra att de inte belastar staten med kostnader för ohälsa i framtiden. Lärarna 

har bedrivit sådan undervisning att eleverna kan relatera till vad som är hälsa genom dessa 

begrepp och faktorer som lärarna framför. Quennerstedt (2006) menar att hälsa i ämnet ska ge 

eleverna kunskaper att relatera till hälsa, vilket också de här eleverna kan. Stråhlman (2005) 

förtydligar det genom att påstå att undervisningen i ämnet ska riktas mot att utveckla 

kunskapsteoretiska processer som skapar lärdom i ämnet och som utvecklar kunskaper vilket, 

i sin tur kan leda till förbättrad folkhälsa. Det bedrivs undervisning kring de flesta målen i 

läroplanen som berör hälsa enligt lärare och elever i båda klasserna.   
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Eriksson m.fl. (2003) beskrev i sin utvärdering av ämnet idrott och hälsa att fokus på 

hälsoämnet handlade om träningslära och vikten av regelbunden motion som centrala delar i 

hälsoperspektivet. Quennerstedt (2006) framför det även som att hälsa handlar om 

hälsosamma livsstilar, undvika hälsorisker genom regelbunden motion, rätt kost samt en 

fysiologisk fråga kopplat till kroppen. Det som Eriksson och Quennerstedt framför är precis 

det lärarna i den här undersökningen framförallt har genomfört genom momenten hur kroppen 

fungerar, varför vi tränar, livsstilens betydelse för hälsa och kunskaper om kost som sker i 

båda klasserna. 

  

Det finns dock delar i målen av kursplanen för idrott och hälsa som färre elever anser att det 

bedrivs undervisning i. Anledningen är att undervisningen integreras så att det blir oklart vad 

som egentligen undervisas om. Om man ser det i ett transaktionellt perspektiv kan eleverna 

möjligen inte förstå budskapet i en del av undervisningen som lärarna försöker framföra 

genom att lärarna har en bredare förståelse för den undervisningen som ska bedrivas. Enligt 

det transaktionella perspektiv ser alla elever saker utifrån deras egna referensramar, därför kan 

det vara skillnader på vilken undervisning som eleverna anser att det bedrivs i och hur 

eleverna uppfattar det. Eleverna har i majoritet angett lika som lärarna och de innebär att 

eleverna förstått det lärarna framfört i överlag men att det även finns vissa moment som inte 

förstås. Lärarna har en metodfrihet som Imsen (1997) förtydligar genom att lärarna själv får 

bestämma om undervisningen bara de håller sig till läroplanens riktlinjer. Det är en risk att 

lärarna själv tolkar läroplanen om det inte undervisas i de mål som den framför. När 

exempelvis Lärare 1 inte tar upp hälsofrågor i arbetslivet och samhället för att läraren anser att 

psykosocial stress är viktigare. Då försvinner ett av målen i läroplanen för något som inte 

finns där. Ett annat exempel är då Lärare 1 antog att en grupp tjejer som undervisades inte 

behövde undervisning kring drogers farliga inverkan för att det inte var aktuellt för dem. 

Lärare 2 tyckte att eleverna kunde ta upp hälsofrågor i arbetslivet och samhället om det skulle 

få komma fram i undervisningen. Det som talar emot undervisning som ska följa läroplanen 

till punkt och pricka är den ”nya pedagogiken”. Linde (2006) diskuterar den nya pedagogiken 

och den handlar om att lärare och elever ska kunna göra gemensamma överväganden och 

förhandla om vad som ska studeras men att läroplanens riktlinjer ändå måste följas. Det skulle 

möjligtvis underlätta för eleverna att förstå vad undervisningen handlar om i fall lärare och 

elever tillsammans har en dialog om undervisningen. 

 

Båda lärarna anser att undervisningen är aktivitetsfokuserad och att det är fysisk aktivitet som 

prioriteras. Kollegor, rektorer och eleverna förväntar sig att idrottsundervisning ska handla om 

fysisk aktivitet. Det medför att annan undervisning är svår att bedriva och därför får 

hälsoundervisning integreras i det praktiska. Eriksson m.fl. (2003) belyser i utvärderingen att 

ämnet är begränsat i förhållande till reflektion, samtal och dialog. De menar även att det inte 

finns tid till förfogande för reflektion och att det viktigaste för undervisningen är att eleverna 

får röra på sig. I artikeln från Nylander (2011) framkom det att han hade problem med 

hälsoarbetet när inte skolledning stöttade den. Löfstedt (2011) framförde hur en skola hade en 

”Hälsobank” som gjorde att eleverna fick ha fysisk aktivitet när det fanns tid på schemat . 

”Hälsobanken” fanns integrerad i skolans verksamhet vilket gav lärarna mer tid för ämnet så 

de kunde motivera eleverna och föra diskussioner. I båda artiklarna framförs två olika 

skolledningar som den ena var positiv till hälsobanken för att den gav fysisk aktivitet medan 

den andra skolledningen var negativ till att det skulle bedrivas hälsoarbetet. I de två klasserna 

som undersökningen genomfördes på kunde hälsodel ha utvidgats mer om skolledningen haft 

en annan inställning till ämnet. I grannlandet Finland finns det ett separat ämne i skolan som 

heter ”Hälsokunskap” och är obligatoriskt på gymnasiet. Ämnet ”Hälsokunskap” ska främja 

kunskap som stöder elevens hälsa. I vår nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
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fritidshemmet 2011 och Läroplanen för gymnasieskolan 2011 har hälsodelen fått en egen 

rubrik, Hälsa och Livsstil som medför att hälsoundervisningen kan bli tydligare och få en 

större fokus i skolan. Möjligtvis kommer det att påverka synen på hälsoundervisningen i 

skolan.     

 

Min önskan med denna uppsats har varit att få svar på frågorna Vad är lärarnas och elevernas 

uppfattning om hälsa? Hur bedrivs hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa och hur 

följer lärarna kursplanen i idrott och hälsa? Undersökningen bekräftar i många avseende det 

som tidigare bevisats. Det visar även att ämnet fortfarande är väldigt aktivitetsfokuserat och 

att omgivningen vill att ämnet ska fokusera på fysisk aktivitet. Hade rektorer och kollegor haft 

en annan inställning till hälsa inom ämnet kunde hälsodelen möjligen fått större utrymme än 

den får i ämnet. Det gäller för lärare inom ämnet idrott och hälsa att belysa alla delar inom 

ämnet, så att alla momenten får utrymme och är lika viktiga. Undersökningen visar att det i 

överlag finns en samsyn på elevernas och lärarnas syn på begreppet hälsa. Lärarna har genom 

undervisningen påverkat elevernas syn på begreppet hälsa då de framför den syn på hälsa som 

lärarna vill förmedla. Lärarnas syn på hälsa påverkar dessutom vilken undervisning som 

bedrivs i ämnet. Det är därför viktigt att idrottslärare försöker sätta sina egna uppfattningar åt 

sidan så de inte påverkar undervisningen mot något som inte ska bedrivas. Lärarna undervisar 

framförallt i idrott där betoningen ligger på att eleverna ska få röra på sig. Många av de 

moment i hälsa får integreras för att ge plats åt fysisk aktivitet som gör att hälsodelen kommer 

i skymundan. Eleverna visar på detta genom att de inte förstår en del av undervisningen för att 

den har integrerats med annan undervisning. Lärarna prioriterar även bort en viss 

undervisning för en annan eller så väljer läraren inte att bedriva viss undervisning för läraren 

inte anser att elever behöver det. Det känns som att en viss samstämmighet behövs mellan 

lärarna för att kunna formulera och möjliggöra undervisning så att eleverna får det läroplanen 

belyser. Alla elever har rätt till att få samma utbildning och få bli bedömda efter samma 

kriterier och inte missa det som finns i läroplanen. En lärdom man kan ta med sig är att man 

som lärare bör tänka igenom sin undervisning och se efter att den följer läroplanens riktlinjer 

och inte svävar ut i något annat som personligen anses som viktigt. Att föra en dialog med 

kollegor skulle kunna medföra att man själv blir påmind om vad som ska ske och hur man kan 

gå tillväga. Läroplanen beskriver otydligt hur undervisningen ska bedrivas och det kan vara 

lämpligt att man tillsammans med kollegor gör någon form av mall för hur undervisningen i 

hälsa ska ske. För att motverka att eleverna inte förstår undervisningen skulle idrottslärare 

kunna ha en ständig dialog om undervisnings innehåll och utformning tillsammans med 

eleverna så de förstår undervisningen. 

6.3 Tillförlitlighet  

Till denna undersökning valdes enkäter och intervjuer. Enkäternas syfte var att få med så 

många elever som möjligt att besvara frågorna. Enskilda intervjuer valdes för att få mer 

uttömmande svar från intervjupersonerna. Metoden var anpassade efter undersökningen för att 

intervjupersonerna och enkät personerna arbetar med det som undersökningen vill ta reda på. 

Styrkan med undersökningsmetoderna är att frågorna har gjort att både lärare och elever har 

fått möjlighet att besvara samtliga frågor efter deras egna uppfattningar. Undersökningen har 

följt de krav och rekommendationer som Humanistisk-samhällsvetenskapligt forskningsrådet 

(HSFR) framförde. Alla elever och lärare har informerats om examensarbetets syfte genom 

informationsbrevet. Alla som var med i undersökningen var över 15 år och fick själva välja 

om de ville vara med. Alla deltagare informerades om att uppgifterna skulle hållas 

konfidentiellt och att ingen obehörig skulle få tillträde till deras uppgifter (Stukat, 2005, 

s.131-133). Med tanke på att frågorna har besvarats är det inte enligt min mening något fel på 

metoderna, utan bristerna finns däremot i urvalet då det hade gynnat undersökningen om fler 
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hade deltagit. Tillförlitligheten är låg då undersökningen bara omfattar två lärare och därmed 

kan inte resultatet generaliseras. Urvalet av lärare är de som vill ställa upp, vilket är lärare 

som i det här fallet har hälsoundervisning. Lärarna som har tackat nej, menar att de inte har 

något att tillföra i undersökningen. Det visar att tidigare forskning stämmer överens med 

resultaten och stärker tillförlitligheten.  

 

Hur länge lärarna har arbetat varierar. Lärare 1 har varit verksam i fyra år och Lärare 2 har 

varit verksam i 9 år. Lärare 1 var mer engagerad i intervjun medan Lärare 2 ansåg att 

undervisningen kring hälsa kunde ses som allt det fysiska som skulle utövas praktisk. Lärare 1 

har inte allt för länge sedan genomgått sin utbildning till lärare och kan ha fått annan 

undervisning än vad Lärare 2 fick och därför kan Lärare 1 vara mer insatt. Det var svårt för 

Lärare 2 att se hälsa som ett separat moment för att hälsa handlade om det praktiska som 

skulle genomföras. Det medförde att intervjun med Lärare 2 fick följa intervjuguiden i de 

moment som skulle behandla hälsa och det momentet som skulle utveckla kunskaper hos 

eleverna. I intervjun med Lärare 1 fanns det gott om tid för undersökningen medan Lärare 2 

hade lektioner tätt efter intervjun. Lärare 2 var mer pressad tidsmässigt än vad Lärare 1 var. 

Tillförlitligheten blir sämre för att Lärare 2 inte hade lika mycket tid för att besvara frågorna. 

Svaren från Lärare 2 kan tänkas ha blivit kortare och inte lika utförliga som det hade kunnat 

bli om det hade funnits mer tid. Under intervjun försökte intervjuaren vara positivt inställd till 

de svar som gavs för att lärarna skulle fortsätta berätta. Svarsfrekvensen för eleverna som 

valdes var hög då det endast var ett fåtal elever borta. Det var som nämnts innan 24 flickor i 

klass 1 och 19 pojkar i klass två. De var 2 flickor frånvarande i klass 1 och 3 pojkar i klass 2. 

Man måste ha i åtanke att några elever eventuellt kan svara att de haft en viss undervisning för 

att vara ”snäll” mot läraren eller att läraren inte vill erkänna sina brister. Stukat (2005, s.128-

129) menar att när man har med människor att göra finns risken att de är oärliga och ger 

osanna svar, mer eller mindre omedvetet. För att klara sig undan sådana svar bör man skapa 

förtroendefull situation. För att få en förtroendefull situation fick lärarna välja vart intervjun 

och enkäterna skulle besvaras och vilken tid som passade för dem. Dessutom visste lärarna 

och eleverna vad uppsatsen handlade om och lärarna visste att bandning var något som skulle 

användas.  

 

Anledningen till att jag valde skolorna i en region nära mig var först och främst en 

kostnadsfråga och samtidigt var det ett bekvämlighetsurval för att de vara nära tillhands. 

Många lärare tackade nej till att vara med i undersökningen. De angav att det inte fanns tid att 

vara med och att de inte var insatta i ämnet. En anledning kan utifrån deras synpunkt vara att 

de inte hade gett mig något till undersökningen om de inte var insatta, men enligt min mening 

hade det kunnat ge ett bredare underlag. Det var dessutom två lärare som inte besvarade 

mailen eller telefon kontakt. Antalet villiga deltagare kunde möjligtvis ha påverkats om jag 

tagit en personlig kontakt eller om fler skolor kontaktas från början. Det känns däremot etiskt 

fel att komma till deras arbetsplatser och fråga dem personligen då jag inte ville tvinga någon. 

En av lärarna fick avbryta undersökningen på grund av personliga skäl. Urvalet blev skevt och 

det är dessutom de lärare som har en uppfattning om hälsa och hälsoundervisningen som är 

med i undersökningen. Det går inte att säga att alla lärares uppfattning om hälsa och de 

momenten som undersöks är den samma som denna undersökning visar på. De hade varit 

intressant att få med fler lärare som haft andra uppfattningar och möjligtvis en annan 

undervisning eller ingen hälsoundervisning i huvudtaget. Eleverna som valdes för 

undersökningen var slumpmässigt genom att lärarna fick bestämma när jag fick komma för att 

minska risken att lärarna hoppade av. En av lärarna kan ha valt den klass som har haft 

hälsoundervisningen för att de inte ville visa på svagheter med undervisningen. Lärare 2 
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berättade att den klassen som valdes hade haft föreläsningar i dessa moment vilket berörde 

varje hälsodel och att det i andra klasser var svårt att få till på grund av tidsbrist.  

Lärare 2 valde en klass som hade haft hälsoundervisning. Det påverkar tillförlitligheten 

genom att undersökning blev på en klass som hade hälsoundervisning i jämfört med en klass 

som inte haft föreläsningar om hälsa. En klass utan hälsoundervisning hade kunnat ge ett 

annat resultat, som visat att det inte är sådan undervisning som undersöktes. Urvalet var 

målstyrt genom att undersökningen utgick ifrån elever som skulle ha genomgått halv kursen 

av idrott och hälsa för att kunna reflektera om hälsoundervisningen.  

 

Undersökningens syfte var ta reda på vilken hälsoundervisningen som bedrivs inom ämnet 

idrott och hälsa och om lärarnas uppfattning om hälsa påverkar vilken undervisning i hälsa 

som bedrivs, samt hur lärarnas undervisning förhåller sig till kursplanen i ämnet. Validiteten  

ökar för att det således var det som var tänkta att undersökas och att jag får samma resultat 

som tidigare forskning. Noggrannheten har legat i att uppsatsen har följts efter det som var 

tänkt och därför ökar reliabilitet. Bryman (2011, s.352) menar att det är svårt att upprepa 

kvalitativ forskning för att sociala miljöer ändrar på sig. Utifrån de Bryman (2011) nämner 

har undersökningen förklarats hur den genomfördes så att ”vem som helst” ska kunna upprepa 

undersökningen och därför ökar reliabiliteten. Enkäterna kan anses som oviktigt för eleverna 

så de svarar oseriöst och inte lägger ner särskilt stor vikt vid besvarandet. Några av eleverna 

kan också ha missförstått frågorna, men att det fanns en möjlighet att fråga 

undersökningsledaren om de inte förstod frågan och det hände en gång. Bristerna i 

intervjuerna är liknande enkäterna. Det finns troligtvis i någon fråga en chans att mina 

förtydliganden på frågorna kan ha påverkat lärarens svar. Genom att använda citat för hur 

eleverna och lärarna svarat på kategorierna eller frågorna i enkäten och i intervjuguiden finns 

både lärare och elevers uppfattningar med genom citaten som ska ge en rättvis bild av svaren 

på frågeställningarna.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant efter denna studie att titta på om lärarnas uppfattning om den praktiska 

undervisningen påverkar deras sätt att undervisa. Om till exempel en lärare själv är intresserad 

av orientering och om det då får mer plats i undervisningen. Det skulle även vara intressant att 

titta på hur mycket tid det läggs på respektive moment i idrottsundervisningen. Vidare skulle 

det kunna undersökas hur hälsa integreras i andra ämnen och hur hälsa bedrivs i hela skolans 

verksamhet då det står i läroplanerna. Det vore även intressant att titta på vilken undervisning 

i hälsa som bedrivs på lärarutbildningarna och om det diskuteras om hur hälsa ska komma in i 

ämnet ute i praktiken.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev. 

 
Hej! 

  

Jag heter XXXXX och under höstterminen håller jag på med mitt sista arbete på Högskolan i 

Gävle. Min uppsats handlar om hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Jag vill ta 

reda på vad eleverna får för undervisningen i hälsa under idrottslektionerna och deras 

uppfattning om den. Undersökningen sker genom enkäter som lämnas ut till eleven med ett 

antal frågor. Dessutom kommer jag att ta ut en lärare till respektive klass och intervjuerna om 

några frågor kring hälsa för att få ett djupare svar på frågorna samt för att kunna se skillnader 

och likheter. Svaren analyseras och presenteras i uppsatsen. Intervjuerna beräknas ta ca 30-60 

minuter. Svaren kommer inte att kopplas till enskild individ och materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Varken skolans eller elever och lärares namn nämns i uppsatsen. 

Medverkan i studien är frivilligt och deltagarna kan avbryta sin medverkan när de vill. 

Enkäten lämnas ut i samband med en idrottslektion där jag presenterar mig och vad jag är där 

för att göra. Allt material tas med av mig. Intervjuerna kommer att spelas in för att de ska bli 

lättare att ta fram vad som sagts.   

 

Hoppas att ni har tid att ställa upp. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar!  

 

Vänliga hälsningar, 

Johan Norman, plu07jnn@student.hig.se eller på mobil: XXX-XXXXXX 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:plu07jnn@student.hig.se
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Bilaga 2. Samtyckesbrevet.  

 Examensarbete I lärarutbildning. 

 

Under höstterminen håller jag på med mitt sista arbete på Högskolan i 

Gävle. Min uppsats handlar om hälsoundervisningen inom ämnet 
idrott och hälsa. Jag vill ta reda på vad eleverna får för undervisningen 

i hälsa under idrottslektionerna. Undersökningen sker genom enkäter 

som lämnas ut till eleven med ett antal frågor. Jag kommer dessutom 
att ta ut lärare för respektive klass och intervjua dem om deras 

undervisning i momentet hälsa. Anledning för att båda lärare och 

elever frågas är för att det sedan ska kunna utföras en jämföras mellan 
eleverna, lärarna och kursplanen. Svaren analyseras och presenteras 

endast i den här uppsatsen.  

 

Etik och Sekretess 

Varken skolans namn eller elevens, lärarens namn nämns i uppsatsen 

för de deltagare som är med.   
 

Medverkan i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst 

avbryta sin medverkan samt välja att inte svara på frågorna. 
 

Underskrift elev/lärare 

 
Jag ger mitt godkännande för att göra denna 

enkätundersökning/intervjuer. Detta under förutsättning att det ovan 

följs. 
 

Datum: 

 
 

Underskrift: 

 
 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 3. Enkät. 

Enkätundersökning om hälsa och hälsoundervisning 
 

1. Ålder: 

 

2.  Pojke     Flicka   

 

3. Vad är hälsa för dig? (Om raderna inte räcker till använd baksidan) 

 

 

 

 

 

4. Upplever du att ni fått undervisning i hälsa på idrottslektionerna? 

 

Ja   Nej                                     Vet ej 

 

Om du svarat nej på frågan 4, tack för visat intresse och lämna in enkäten till 

undersökningsledaren. Om du har svarat ja eller vet ej, fortsätt till fråga 5. 

 

5. Om du undervisas i hälsa på idrottslektionerna, vad undervisas du i? 

 

 Kunskap om hur kroppen fungerar               Livsstilens betydelse för hälsa 

 Diskuterat hälsofrågor om arbetslivet och samhället  Kost  

 Planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet      Ergonomi  

 Varför vi tränar                  Drogers farliga inverkan 

 

Om annat: ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

  

6. Vad fick du lära dig i det som du kryssat i på fråga 5? Exempel: vi tränar för att… 

(Om raderna nedan inte räcker till, använd gärna baksidan på papperet)  

 

 

 

 

 

7. Hur gick hälsoundervisningen till som du kryssat i på fråga 5? (Den bedrevs genom att 

vi…) 

 

 

 

 

Tack för er medverkan och visat intresse! Lämna in enkäten till undersökningsledaren. 
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Bilaga 4. Intervjuguide till Idrottslärare  

 

Allmänna frågor:  
 

Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

Vart utbildade du dig till idrottslärare? 

 

Begreppet hälsa 
 

Vad är hälsa för dig? 

 

Hälsoundervisningen 
 

Vilken undervisning i momentet hälsa undervisar du? 

 

1. Kunskap om hur kroppen fungerar 

2. Diskuterat hälsofrågor om arbetslivet och samhället 

3. Eleverna får planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet 

4. varför vi tränar 

5. livsstilens betydelse för hälsa 

6. kost och motion 

7. ergonomi 

8. drogers farliga inverkan. 

 

Hur bedriver ni den hälsoundervisningen på idrottslektioner? 

 

1. Salsundervisning 

2. Läxor 

3. Ergonomibana 

4. Föreläsningar 

 

  


