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Sammanfattning:  

Syftet med studien var att undersöka hur idrottslärare respektive elever tolkar begreppet hälsa, 

samt hur dessa idrottslärare undervisar i momentet hälsa. Studien baseras på intervjuer med 

fyra lärare och fyra elever från två olika skolor. Resultatet visade sig att båda idrottslärarna 

och eleverna hade liktydliga tolkningar om begreppet hälsa. Vad gäller hur momentet hälsa 

undervisas, visade det sig att olika undervisningsmetoder förekom beroende på vilket område 

som berördes i momentet hälsa. En slutsats av studien blev att undervisningen om momentet 

hälsa till största delen präglas av fysisk aktivitet. Dessutom var det tydligt förekommande att 

lärarna planerar sina lektioner noggrant utifrån styrdokumentens mål.  
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1. Inledning 

 

Den här studien kommer att behandla vad begreppet hälsa betyder för lärare och elever, samt 

hur lärarna undervisar hälsa för att eleverna ska uppnå de mål som finns i styrdokumenten, 

läroplanen, Lpo94 och kursplanen för idrott och hälsa.  

 

Jag som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa anser det vara viktigt att veta hur man ska 

arbeta för att utveckla elevernas kunskaper, så att de ska uppnå målen.  

Valet till min studie kopplar jag tillbaka till tillfällen då jag varit ute på praktik samt vikarierat 

på skolor. De elever som jag träffat under dessa perioder har oftast kallat ämnet idrott och 

hälsa för endast idrott eller gympa. Flera frågor dök då upp för mig, bland annat om elevernas 

namn till ämnet bara är en förkortning eller om det har betydelse för hur undervisningarna i 

skolorna ser ut. Kanske är det så att undervisning inom hälsa inte förekommer i så stor 

utsträckning som det möjligtvis borde.   

 

Ämnet idrott och hälsa är viktigt för att eleverna ska få utveckla och stimulera kroppen.  

Det ger även en fysisk kompetens som möjliggör att man kan klara av vardagliga arbeten 

(Ekberg & Erberth, 2000). Genom idrott och hälsa utvecklar inte eleverna endast sina fysiska 

förmågor utan även sina sociala kompetenser. Samarbete, hänsyn och respekt är förmågor 

som krävs för att man ska fungera i ett samhälle, och detta kan uppnås då idrott och hälsa 

”används rätt” (Ekberg & Erberth, 2000). För att eleverna ska utvecklas på bästa möjliga vis, 

krävs en variation i undervisningen. En blandning av både praktiska och teoretiska moment 

bör förekomma för att eleverna ska få en bra grund av kunskaper som bidrar till deras vidare 

mognad. Att genom teoretiska moment förklara så att eleverna förstår syftet i utförandet är 

minst lika viktigt som att eleverna är fysiskt aktiva (Ekberg & Erberth, 2000).  

Det är både viktigt och betydelsefullt att veta vad hälsa är och hur man som individ aktivt kan 

påverka den, både i nuet men även i framtiden. För att få en djupare förståelse om ämnet är 

det viktigt att knyta teori till praktiska utföranden (Ekberg & Erberth, 2000). 

 

Fokus i denna undersökning ligger alltså i den hälsorelaterade delen av ämnet idrott och hälsa, 

och syftet är att ta reda på hur hälsa undervisas på skolorna. Undersökningen kan komma att 

vara ett hjälpmedel för mig i framtiden då jag undervisar i ämnet. Jag anser det viktigt att veta 

om vad och hur man ska undervisa för att utveckla elevernas kunskaper.  
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1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

I den här delen kommer det att introducera vad skolans styrdokument säger om hälsa. Vidare 

presenteras vad begreppet hälsa betyder och slutligen kommer en historisk tillbakablick på 

ämnet och hur det har förändrats i Sverige att lyftas fram.  

 

1.1.2 Skolans styrdokument 

Skolan är en oerhört stor arbetsplats där många individer dagligen samlas i strävan att arbeta 

mot samma mål och riktlinjer. Skolan har ett betydelsefullt uppdrag då det gäller att förmedla 

kunskap samt att hos eleverna svetsa samman de elementära värdena som vårt samhälle vilar 

på. I läroplanen för den obligatoriska skolan, Lpo94, finns det en mängd olika mål som 

eleverna ska ha uppnå innan de slutar årskurs nio på grundskolan. Skolans uppgift är att se till 

så att varje elev, efter genomgången av grundskolan uppfyller de uppsatta målen. I ämnet 

idrott och hälsa ska eleverna, efter att ha slutat årskurs nio på grundskolan, bland annat ha 

uppfyllt målet om att;  

Ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för god hälsa samt ha 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.  

(Skolverket – Läroplaner, Lpo94, s 10 ) 

 

Detta mål kan tyckas vara en aning diffust då begreppet hälsa framkommer ett antal gånger i 

kursplanen utan att någon gång begränsas till dess betydelse eller innehåll. Det står klart och 

tydligt vad eleverna ska uppnå men det framkommer aldrig hur detta ska undervisas av lärare. 

I kursplanen för idrott och hälsa står det också att eleverna i slutet av nionde årskurs ska;  

 

Förstå samband mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang. (Skolverket, kursplan – idrott och hälsa) 

 

Ser man till styrdokumentens mål för olika åldrar i grundskolan så är det tydligt att begreppet 

hälsa blir mera framträdande ju äldre eleverna blir. Det är även under de senare åren i 

grundskolan som eleverna får betyg i sina ämnen och för att de ska få betyg i ämnet måste de 

bland annat uppnå följande mål; 

 

- Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 

välbefinnande kan bibehållas och förbättras.   

- Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa  

(Skolverket – Kursplan, idrott och hälsa). 



  

 

 
 

3  

1.1.3 Vad är hälsa? 

Innan undersökningen kunde ta sin början behövdes ett begrepp klargöras. Hälsa är många 

gånger ett väldigt brett och diffust begrepp, då det har olika betydelse beroende på vem som 

frågas. Att vara frisk, att äta nyttigt, att motionera, att trivas med sina nära och kära med mera, 

kan alla innebära att ha en god hälsa, men vilken definition som är den exakta går inte att 

svara på.  

 

Hälsa kan ses inom flera olika kategorier. Fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa och andlig 

hälsa. Alla dessa kategorier beskriver hälsa utifrån specifika perspektiv. Fysisk hälsa, skulle 

kort kunna beskrivas som att ha en fungerande kropp (Rydberg & Sjöholm, 1994). Hälsa i 

detta perspektiv kan liknas vid en personbil. Ju mer och bättre den sköts desto större blir 

chansen att bilens livslängd ökas. Det är precis samma sak med den fysiska hälsan. Rydberg 

& Sjöholm (1994) menar att om en individ lever på ett välbetänkt sätt, är uppmärksam på 

kroppens olika varningssignaler och åtgärdar dessa innan svårigheter uppstår, finns 

möjligheten att den fysiska hälsan bevaras högt upp i åldern.  

 

Vad som gör att fysisk hälsa uppnås är olika från individ till individ, då alla människor är och 

tycker olika. Det viktigaste är att må bra av de liv som levs, och uppleva att det finns en 

jämvikt mellan kroppens inre och omgivningens yttre faktorer. Om yttre omständigheter 

rubbar de inre finns risken att kroppen reagerar på ett sätt som leder till sjukdom. För att 

uppleva och bevara fysisk hälsa samt undvika skador på kroppen är det viktigt att sköta om 

den. Hur detta görs på bästa sätt är svårt att säga då alla människokroppar reagerar i stort sätt 

olika. Däremot finns det tips på vad som kan bidra till att få en fungerande kropp. Vardaglig 

motion tillsammans med varierad kost kan vara en bra utgångspunkt, men det ska även sägas 

att detta inte är allt. Förutom motion och kost bör inte kroppen utsättas för giftiga ämnen som 

skadar inre organ, som exempelvis droger, alkohol och tobak. (Rydberg & Sjöholm, 1994). 

Psykisk hälsa är nästa kategori. Denna typ kan beskrivas som att känna välmående. Den 

psykiska hälsan kan definieras som vikten av glädje och trygghet. Detta är grundläggande för 

en individs prestationer i den betydelsen att då en individ känner glädje och trygghet finns 

chansen att insatsen får ett positivt resultat. En amerikans psykolog, Abraham H. Maslow 

beskrev denna typ av hälsa i form av en trappa. Maslow menar att då en individ har 

tillfredsställt ett visst behov, strävar denne efter nya mål. För att stegvis stiga uppåt i/på 

trappan är det viktigt att de tidigare målen är uppfyllda.  
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Exempel:  

När behoven av mat, dryck och sömn är tillfredsställda, vet vi, att vi får mat och tak 

över huvudet även imorgon och nästa dag. Vårt liv äger på så sätt en viss 

förutbestämbarhet. Har vi denna trygghet kan vi rikta in oss på att leva ett rikt socialt 

liv, kanske med vänner som vi tycker om eller med vår kärlekspartner. (Rydberg & 

Sjöholm, 1994, s 17). 

 

Nästa kategori inom hälsa är att ha goda relationer till medmänniskor, även kallad social 

hälsa. Redan under antiken ansågs det att människan är en social varelse som är beroende av 

sin omgivning och medmänniskor. Denna typ av hälsa kan sägas innebära att en individ både 

har goda relationer till sina medmänniskor och även är nöjd med miljön runtomkring. Att ha 

ett socialt nätverk omkring sig är en viktig egenskap för att uppnå den sociala hälsan 

(Rydberg & Sjöholm, 1994). Dessutom är det viktigt vilken relation vi har till människorna i 

den närmaste miljön. Att bli sedd, accepterad, bekräftad och omtyckt är alla viktiga 

ingredienser för att uppleva den sociala hälsan.  

 

Slutligen finns det en typ av hälsa som kan ses som en andlig hälsoform. Det innebär att söka 

svar på existentiella frågor. Hur dessa frågor och svar hanteras kan betyda mycket för en 

individs hälsa. Det finns inga klara svar på dessa frågor och därför blir dessa ofta personliga. 

Det som är rätt för en individ kan vara fel för en annan (Rydberg & Sjöholm, 1994). 

 

Om man sammansluter de tre första kategorierna fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa, 

uppstår en definition som kan liknas världshälsoorganisationens hälsoförklaring. Annerstedt 

m.fl. (2004) beskriver Världshälsoorganisationen, eller WHO:s (World Health Organisation), 

definition på hälsa, som är; 

 

Ett tillstånd av fullkomlig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart 

frånvaro från sjukdom eller handikapp. (Annerstedt m.fl., 2004, s 11) 

 

Dessvärre har denna definition fått en hel del kritik, eftersom den anses vara alltför orealistisk 

och opraktisk. Hur ofta upplever någon människa fullkomligt välbefinnande? 

Tidigare beskrev jag hälsa i olika kategorier och inte som en helhet.  
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WHO:s definition innebär däremot att en individ måste uppnå fullkomligt välbefinnande i alla 

kategorier för att ha hälsa. WHO:s definition sträcker sig brett men ger ändå inte något tydligt 

svar på vad hälsa egentligen är (Ewles & Simnett, 2005). 

 

1.1.4 Annan litteratur om begreppet hälsa 

Tidigare studier inom hälsa visar på att det finns flera olika teorier för vad begreppet innebär 

och hur begreppet kan tolkas. Historiskt sätt har hälsobegreppet sitt ursprung i religiösa, 

filosofiska och etiska tankesätt, medan det idag istället har en stark knytning till den 

medicinska vetenskapen (Rydqvist & Winroth, 1993). Att ha en god hälsa innebär en hel del. 

Det är en fråga om att ordna sitt liv så att helheten fungerar på ett bra och trevligt sätt 

(Wiking, 1999). Några hörnstenar i ett bra liv är exempelvis att ha en vettig sysselsättning, 

goda relationer till familj och andra människor, att sköta sin kropp efter bästa förmåga 

m.m.(Wiking, 1999).  

 

Medin & Alexandersson (2000) presenterar i sin litteraturstudie två olika grupper av hälsa. 

Den ena är den biomedicinska och handlar om att vara frisk från sjukdom. Denna typ av hälsa 

är alltså en motpol till begreppet sjukdom. Den biomedicinska inriktningen fokuserar på 

människokroppen och inte huruvida en människas personlighet är. Den andra kategorin som 

Medin & Alexandersson (2000) presenterar, är den humanistiska. Denna typ är mera 

fördjupad än den biomedicinska. Hälsa ses här mera än bara frånvaro från sjukdom, det 

handlar om ett samband mellan hälsa och sjukdom. (Medin & Alexandersson, 2000).  

 

Enligt Quennerstedt (2006) går det inte att finna tillräckliga definitioner för att få ett exakt 

svar på vad hälsa är. Istället menar han att begreppet har flera olika innebörder (Quennerstedt, 

2006). Oavsett vem som frågas att definiera begreppet hälsa, så har troligtvis alla individer 

någon form av egen definition om vad som är hälsa för just dem. För många individer är hälsa 

ett begrepp som är självklart i vardagen. Skillnaden i att se på begreppet hälsa influerar den 

vardagliga synen på hälsa (Quennerstedt, 2006).  

 

1.1.5 Tidigare forskning kring hälsa i idrottsundervisningen 

En som har forskat kring vad hälsa egentligen är i idrottsundervisningen, är Britta Thedin 

Jakobsson (2005). Thedin Jakobsson (2005) har undersökt hur idrottslärare undervisar i sitt 



  

 

 
 

6  

ämne och då främst undervisningen om hälsa. I hennes studie har hon intervjuat tio 

idrottslärare som undervisar i olika årskurser och med olika lång arbetslivserfarenhet.  

Utifrån Thedin Jakobssons (2005) studie kan man utläsa att begreppet hälsa är ett diffust 

begrepp och många gånger svårt att åstadkomma i undervisningen.  

Flera av de lärare som intervjuats i Thedin Jakobssons (2005) undersökning har svårt att 

definiera begreppet hälsa, och beskriver det oftast som en teoretisk kunskap. De menar att 

idrott är något som eleverna utför med sina kroppar, och att det då blir en slags praktisk 

kunskap. Hälsa däremot är något som de kan läsa sig till, en teoretisk kunskap.  

 

I Thedin Jakobssons (2005) studie beskriver de intervjuade lärarna på olika sätt sina 

föreställningar om hur hälsa uppnås. En del menar att hälsa uppstår i samband med att fysisk 

aktivitet utförs, alltså under idrottslektionerna. Andra lärare menar att hälsa inte ingår i idrott 

utan det är istället något som eleverna får lära sig i andra ämnen då de undervisas om 

kostvanor, droger, skador m.m. Sedan finns det de lärare som menar att eleverna lär sig hälsa 

genom teorin, då de läser, svarar på frågor och diskuterar om ämnet. För att lärarna ska kunna 

undervisa och stärka elevernas kunskap inom ämnet är det viktigt, enligt Thedin Jakobsson 

(2005) att lärarna i ett arbetslag tillsammans kommer fram till en enig definition av begreppet 

hälsa, samt vad det ska innehålla och hur undervisningen ska se ut.   

Av studien framgår det att de intervjuade personerna har svårt att beskriva och tolka 

begreppet hälsa. Detta kan bero menar Thedin Jakobsson (2005) på att det inte framgår i 

läroplanen, Lpo94, hur hälsa ska undervisas, utan det är endast något som eleverna ska kunna 

uppnå och förstå. 

 

Även Quennerstedt (2006) har undersökt hälsa i ämnet idrott och hälsa och undersökningen 

omfattar de lokala styrdokumenten. I sin undersökning delar Quennerstedt (2006) in ämnets 

innehåll i olika, vad han kallar, diskurser. Författaren förklarar att diskurserna är;  

 

Olika mönster och regelbundenheter i handling (…) som deltagarna i 

undervisningen (…) måste förhålla sig till. (Quennerstedt, 2006, s 116) 

 

De olika diskursers som nämns är aktivitetsdiskurs, social fostrandiskurs, naturmötesdiskurs, 

riskdiskurs, hygiendiskurs, och moraliseringsdiskurs.  

Till aktivitetsdiskursen tillkommer också fyra underdiskurser, fysiologi, idrott, motorik och 

kroppsupplevelse. Författaren skriver vidare att under en idrottslektion kan flera olika 
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diskurser vävas samman och på så vis pågå samtidigt. Enligt författarens mening framkommer 

begreppet hälsa i flera av de olika diskurserna men de domineras av begrepp som idrott, 

fysisk aktivitet och motion. Quennerstedt (2006) menar också att hälsa beskrivs på olika sätt i 

de olika diskurserna. Bland annat menar författaren att hälsa i fysiologidiskursen ses som 

träning av styrka, kondition och/eller rörlighet. Identifiering och förebyggande av skador och 

sjukdomar är vad hälsa handlar om i riskdiskursen och god personlig hygien är vad som 

betraktas som hälsa i hygiendiskursen. Ämnets innehåll domineras av att undervisningen ska 

bidra till goda vanor vad gäller fysisk aktivitet och kost. Dessutom ska innehållet i 

undervisningen förbättra elevernas inblick om fysisk träning, samt främja goda motionsvanor 

(Quennerstedt, 2006). Författaren menar att synen på hälsa utifrån de tidigare nämnda 

diskurserna kan ses som en dominans av ett patogent synsätt, då det främst fokuserar på att 

förebygga samt förhindra sjukdomar och risker med dålig kondition, stillasittande livsstil och 

dåliga kostvanor . Hälsa innebär alltså i ett sådant synsätt att hålla kroppen frisk.  

 

Författaren presenterar också hälsa ur ett salutogent perspektiv. Hälsa betraktas då som ett 

rörligt förlopp i samspel mellan individ och miljö, där även olika fysiska, psykiska och sociala 

förhållanden samspelar i hälsoutvecklingen (Quennerstedt, 2006). Förutsättningarna för att 

lära sig hälsa menar författaren är att såväl lärdomar om träning som hanterandet av sociala 

situationer betraktas som hälsoresurser. Att använda dessa resurser och kunskaper i framtida 

situationer som relaterar till hälsa, anser Quennerstedt (2006) är att lära sig hälsa. 

 

1.1.6 Historisk tillbakablick på idrottsundervisning och hälsa 

Annerstedt m.fl., (2001) menar att det historiskt sett, framför allt är två personer som är en 

stor bidragande orsak till dagens skolämne, idrott och hälsa. Redan under 1500-talet 

propagerade flera personer för kroppsövningar men den stora utvecklingen skedde senare då 

engelsmannen John Locke, och fransmannen Jean Jacques Rousseau, med sina böcker 

(Tankar om uppfostran samt Emile) skapade nutidens uppmärksamhet på bristerna i 

uppfostran. Dessa två förespråkade för en metod som bestod av mera lek och rörelse ute i det 

fria, istället för stillasittande arbete. Denna förändring i uppfostran menade de skulle leda till 

att individerna blev friskare, starkare och mera harmoniska (Annerstedt m.fl., 2001). 

Betydelsen av kroppsövningar som betonades i andra länder influerade även den pedagogiska 

utvecklingen i Sverige. Det var inte bara påverkan utifrån som var anledningen till att fysisk 

fostran fick stöd i Sverige, utan det fanns också en inhemsk sed som propagerade för fysisk 
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fostran under en längre period. En av personerna som startade införandet av fysisk fostran i de 

svenska skolorna var Johan Fischerström. Fischerström som var starkt påverkad av Jean 

Jaques Rousseaus tankar, betonade hur nödvändig fysisk fostran var. Det svenska folket hade 

försvagats och återvinnandet av de mentala styrkorna skulle börja med återvinnandet av den 

fysiska kraften (Annerstedt m.fl. 2001). Den fysiska fostran i de svenska skolorna skulle 

komma att utföras i form av skolgymnastiken. Anders Otto Lindfors arbetade med att utbilda 

nya lärare och var dessutom en av personerna som påpekade betydelsen av gymnastiken. Han 

menade att individerna genom gymnastiken skulle få god hälsa, bra kondition, kraft och 

styrka i kombination med smidighet och snabbhet. Dessutom skulle individerna genom en rätt 

bedriven fysisk fostran uppnå personlighetsutvecklande mål (Annerstedt m.fl. 2001).  

Ett stort antal akademiska studier som på olika sätt illustrerade betydelsen av kroppsövningar 

tillkom i de svenska universiteten under 1700-talet och alla dessa avhandlingar kan vara en 

liten bidragande orsak till införandet av den obligatoriska gymnastikundervisningen i svenska 

skolor. Skolgymnastikens syn på hälsofrämjande arbete fick en ökad betydelse då denna 

aktivitet skulle stärka individernas kroppar och göra dem starkare mot sjukdomar. Annerstedt 

m.fl. (2001) visar i form av en punktlista fyra motiv som var bidragande orsaker till införandet 

av gymnastiken i de svenska skolorna: 

 

• Politiskt – nationalistiska motiv 

• Militära motiv och kopplingen till den allmänna värnpliktens införande. 

• Hälso – och hygieniska motiv. Gymnastiken skulle stärka barnen och göra dem 

motståndskraftigare mot sjukdomar. 

• Rekreationsmotiv. Alltför mycket tid i skolan ägnades åt teoretiska studier och 

gymnastiken kunde fungera som en motvikt mot stillasittandet.   

(Annerstedt m.fl. 2001, s 79) 

 

Idrottsämnet har med åren genomgått en hel del förändringar vad gäller innehållet. 

Quennerstedt (2006) skriver i sin doktorsavhandling att linggymnastiken och dess pedagogik 

till en början var den dominerande aktiviteten i skolans gymnastikundervisning. 

Kroppskontroll och god hållning är under denna period vad som utgör grunderna för en god 

hälsa. Med tiden kom ämnets innehåll att utmanas av tre andra traditioner. Först ett militäriskt 

orienterat innehåll där vapenövningar var en central del. Sedan ett fysiologiskt inriktat 

innehåll som hade fokus på att förbättra kroppens styrka. Slutligen den moderna idrottens 

inverkan med sina olika idrottsgrenar. I och med den moderna idrottens inverkan på 

skolgymnastiken, låg fokus nu istället på den fysiska hälsan där konditionsstärkande 
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aktiviteter som skidåkning och långdistanslöpning uppmuntrades. Idealet förändrades också 

från att vara ett hållningsideal med hållningsgymnastik till konditionsträning och därmed 

betrakta kroppen som en kraftkälla.  

 

Strävan efter en god hälsa har alltså funnits länge och samhällets hälsostatus har betraktats 

som något viktigt. Samhällena har i och med detta utfört olika insatser för att befolkningen 

skulle få så god hälsa som möjligt. Det svenska folkets hälsofrämjande arbete blev allt 

viktigare då det ansågs att, friska människor bidrog med god arbetskraft och bra 

soldatmaterial. Att hålla människor friska och bevara deras goda hälsostatus var därför ytterst 

viktigt (Annerstedt m.fl. 2001). Skolelevernas hälsa har också varit i centrum men har 

utvecklats från att endast handla om fysisk hälsa, till att även gälla psykisk och social hälsa. 

Annerstedt m.fl. (2001) menar på att om skolämnets mål är att bevara en god hälsa, så måste 

undervisningen behandla flera kategorier och inte enbart fysisk hälsa. De skriver vidare att 

psykiskt välmående, goda kamratrelationer, bra kostvanor och så vidare också måste tas med.  

 

Dagens undervisning i ämnet idrott och hälsa handlar om att eleverna ska ha roligt genom 

fysisk aktivitet. Dessutom är samarbete en vital del i undervisningen. Quennerstedt (2006) 

skriver att vissa lärare anser att samarbete och att eleverna har roligt genom 

idrottsundervisningen är viktigare än att de har en positiv syn på sina kroppar eller lära sig om 

hälsa. Quennerstedt (2006) skriver också att dagens lektioner i ämnet idrott och hälsa 

domineras av olika bollspel. Denna typ av aktivitet framstår som ett innehåll där många elever 

aktiveras samtidigt. Innehållet av ämnet idrott och hälsa idag visar enligt Quennerstedt (2006) 

en relativ komplex bild vad gäller ämnets centrala delar som är rörelse och fysisk aktivitet. 

Däremot menar Quennerstedt (2006) att ämnets mål och syfte (rörelseglädje m.m.),  

i kombination med det som framkommer om ämnets handlingar i elevernas mognande 

(självförtroende, idrottsfärdigheter m.m.) framställer en bild av ämnet vars innebörd kan 

diskuteras på en mängd olika sätt. 
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1.1.7 Egen definition av begreppet hälsa som kommer användas i 

undersökningen  

Efter att ha läst en del litteratur om begreppet hälsa har jag fått en insyn i olika benämningar 

på vad hälsa kan tänkas vara. I min studie kommer jag att använda begreppet utifrån tre 

ståndpunkter, fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Sådant som jag anser har med 

träning eller annan fysisk aktivitet, kost, eller andra faktorer som påverkar kroppen fysiskt 

kommer jag att indela i fysisk hälsa. Det som jag anser står för välmående och vad som 

frambringar välmående, samt kroppens status vad gäller det själsliga, kommer jag att klassa 

som psykisk hälsa. Sedan kommer det som jag anser handlar om relationer placeras in i 

kategorin social hälsa. Anledningen till att jag använder tre olika kategorier och inte hälsa 

som ett enda stort begrepp grundar sig i den litteratur jag läst och svårigheten i att hitta en 

tillräckligt bra definition för begreppet då det är oerhört brett. Det är utifrån detta synsätt som 

jag kommer att tolka deltagarnas definitioner om något skulle vara otydligt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur fyra idrottslärare och fyra aktiva elever på 

grundskolan – årskurs 9, i två mellansvenska kommuner uppfattar begreppet hälsa samt 

undersöka om det finns några likheter och/eller skillnader mellan uppfattningarna. Dessutom 

vill jag undersöka hur lärarna undervisar i momentet hälsa inom ämnet idrott och hälsa  

 

• Hur uppfattar idrottslärarna begreppet hälsa? 

• Hur uppfattar eleverna begreppet hälsa? 

• Finns det några likheter och/eller skillnader mellan hur lärarna och eleverna uppfattar 

begreppet hälsa?  

•  Vilken typ av undervisning bedrivs för att eleverna ska uppnå styrdokumentens mål 

idrott och hälsa? 
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2. Metod 

Under det här avsnittet kommer mitt tillvägagångssätt att presenteras i form av urval, 

datainsamlingsmetoder, procedur och analysmetoder. I urvalet kommer det introduceras hur 

skolor, lärare och elever har valts till undersökningen. Därefter kommer undersökningens 

metod att presenteras och även motiverats varför de valts. Procedur kommer att belysa 

tillvägagångssättet från arbetets början till dess slut. Slutligen beskrivs hur det insamlade 

materialet har analyserats och bearbetats.  

 

2.1 Urval 

Studien baseras på intervjuer med fyra idrottslärare och fyra högstadieelever i årskurs nio från 

grundskolor i Gävleborgs län. Anledningen till att jag valet av elever i årskurs nio är att jag 

personligen tycker att elever i denna ålder har som mest kunskap kring ämnet, då de har 

samlat på sig erfarenheter genom de tidigare åren. Enligt min uppfattning har eleverna vid det 

här stadiet har mognat så pass mycket att de har kunskapen om att ta ansvar för den egna 

hälsan. Valet av idrottslärare från högstadiet grundar sig i de hälsomål som eleverna ska ha 

uppnått efter genomgången av grundskolan. För att kunna utföra studien bestämdes först och 

främst vilka skolor som skulle kontaktas och dessa valdes ut av geografiska och ekonomiska 

skäl. De utvalda skolornas rektorer och studiens deltagande lärare kontaktades via e-post då 

detta enligt min mening ansågs vara lämpligast. Valet av elever var till en viss del 

slumpmässigt från min sida. Eftersom jag inte visste något om eleverna bads lärarna välja ut 

dem åt mig. Mina krav var att det skulle vara elever som är aktiva på idrottslektionerna, att de 

skulle gå i årskurs nio och ha fyllt 15 år. Elever som är aktiva på idrottslektionerna har enligt 

mitt tycke mera erfarenhet av idrottsundervisningen, vilket i det här fallet kan vara mera 

relevant för min studie.  

 

2.1.1 Svårigheter med valet av deltagare 

Då mitt urval endast avser fyra lärare och fyra elever är jag fullt medveten om att det kan 

finnas en del svårigheter. Valet av elever gjordes av andra personer än mig, det vill säga 

lärarna, vilket kan leda till ett antal risker. Trost (2005) menar att risken då man använder sig 

utav en sådan metod kan vara att de personer som hjälper till med urvalet är alldeles för 

hjälpsamma och på så vis styr urvalet så att intervjuaren ska få intressanta och/eller kunniga 

individer. En annan risk med denna metod menar Trost (2005) kan vara att det i vissa fall kan 

ta lång tid för de personerna som lovat att hjälpa till att få fram intervjupersoner.  
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Trost (2005) påpekar att det är viktigt att få fram variation i populationen som man är 

intresserad av. I mitt fall blir variationen att deltagarna presenterar olika skolor från olika 

stora samhällen. Personerna som ingår i mitt urval är inte representativa i statisk mening och 

därför är det inte viktigt att uppge vilka eller hur många av dessa som visat upp ett särskilt 

mönster. Enligt Trost (2005) ligger fokus istället på att finna vissa mönster. Om det sedan är 

en eller flera individer som uppvisar det, menar han är ointressant i kvalitativa sammanhang. 

Han skriver vidare att det kan vara av intresse att känna till antalet som visar upp ett visst 

mönster, men att de då istället handlar om en kvantitativ studie.  

 

Hur stort urvalet i en kvalitativ studie ska vara beror på vissa faktorer. Både Trost (2005) och 

Stukát (2011) menar att tids- och kostnadsaspekter samt brist på andra resurser kan begränsa 

urvalet. Vidare skriver Trost (2005) att om syftet med undersökningen är att förstå en persons 

tänkesätt, så är antalet individer i urvalet singularis. Antalet personer beror på 

omständigheterna. Enligt författaren ska antalet intervjuer begränsas till ganska få, då 

materialet kan bli ohanterligt om många intervjuer används. Ett fåtal bra genomförda 

intervjuer är till mera nytta än många mindre bra utförda.   

 

2.2 Datainsamlingsmetod/Val av metod, kvalitativ eller kvantitativ 

Vilken metod som ska användas i undersökningar präglas av syftet med undersökningen.  

Om syftet med undersökningen exempelvis är att ta reda på hur ofta, hur många, eller hur 

vanligt något är passar en kvantitativ studie. Kvantitativa studier undersöker förhållandena 

mellan olika variabler och inte mellan människor (Trost, 2005). Kort kan detta förklaras att 

om studien handlar om siffror så rör det sig om en kvantitativ studie, men vill man däremot 

fördjupa sig inom ett visst ämne så är en kvalitativ studie mera relevant. Trost (2005) 

förklarar att kvalitativa studier används då underökningens syfte exempelvis är att förstå 

människors sätt att resonera. Han uppger även ett exempel som kan förenkla förståelsen för de 

två olika metoderna.  

 

Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag gå 

ut och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer 

och hur deras livsbetingelser ser ut så skall jag inte räkna utan söka finna variation 

och försöka förstå deras situation. (Trost, 2005, sid 14).  
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Även Bryman (2001) förklarar i sin bok samhällsvetenskapliga metoder, i form av en tabell, 

skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

 

Tabell 12.1  Några vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. (Bryman, 2001, sid 272) 

Kvantitativ Kvalitativ 

Siffror 

Forskarens uppfattning 

Distans 

Teoriprövning 

Statistik 

Strukturerad 

Generalisering 

”Hårda”, reliabla data 

Makroinrikning 

Beteende 

Konstlade miljöer 

Ord 

Deltagarens uppfattning 

Närhet 

Teorigenerering 

Processinriktad 

Ostrukturerad 

Kontextuell förståelse 

Rika och fylliga data 

Mikroinriktning 

Mening 

Naturliga miljöer 

 

 

2.2.1 Styrkor och svagheter med metoderna 

Kvalitativa metoder skapar en viss närkontakt till de enheter som undersöks, vilket i sin tur 

leder till ökad uppfattning av situationen (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa metoder 

präglas av flexibilitet och med detta menas att upplägget i en kvalitativ metod kan under 

arbetets gång ändras. De frågeställningar som ställs till olika enheter behöver inte komma i 

samma följd (Holme & Solvang, 1997). Dessutom präglas den kvalitativa metoden av att 

informationskällan har friheten till att skapa sina egna uppfattningar på frågorna och kan 

utifrån det ge de svar denne anser är relevant. Det finns också svagheter i en sådan metod. 

Svagheten ligger i att informationen kan bli svår att jämföra då samma frågor inte ställs i 

samma ordning till de undersökande enheterna. Dessutom kritiseras den kvalitativa 

forskningen för att vara alltför subjektiv och med låg grad av replikerbarhet (Stukat, 2011). 

Med detta menas att resultatet oftast beror på vem som tolkat det insamlade materialet.  

 

Kvantitativa metoder präglas istället av standardisering. Med detta menas att alla enheter som 

undersöks får exakt samma frågor och dessutom samma svarsalternativ (Holme & Solvang, 

1997). Kvantitativa metoder kännetecknas av ett styrt och förbestämt arbetssätt. Frågorna och 

svaren är redan i förväg bestämda utan hänsyn till huruvida informationskällan tycker att de är 
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viktiga (Holme & Solvang, 1997). Styrkan i en kvantitativ undersökning ligger i att det är 

enklare att generalisera informationen då det finns bestämda frågor och svar i jämförelse med 

den kvalitativa metoden. Svagheten blir däremot att de inte finns någon garanti för att 

informationen som samlats in är betydelsefull för studiens frågeställningar då de enheterna 

som undersökts inte har friheten att ge sina egna svar utan måste välja ett svarsalternativ 

(Holme & Solvang, 1997). Visserligen är resultaten i en sådan forskningsmetod breda med 

stort omfång men har svårigheten i att bli fördjupade (Stukat, 2011).  

 

När det gäller att välja metod till en undersökning är det viktigt att först och främst ha klart 

för sig vilken typ av data som ska samlas in och som är mest relevant till undersökningens 

syfte (Halvorsen, 1992). Oavsett vilken metod som väljs finns det alltid styrkor och svagheter 

i metoderna. Efter att ha läst om båda metoderna samt deras styrkor respektive svagheter 

anser jag det lämpligast att använda en kvalitativ undersökningsmetod i min studie.  

 

2.2.2 Intervjuer 

Det är av två anledningar som intervjuer har valts istället för andra forskningsmetoder. För det 

första så är risken för bortfall mindre då intervjuer används istället för enkäter (Halvorsen, 

1992). För det andra har jag möjligheten att genom intervjuer personligen möta individerna 

som kommer vara delaktiga i mitt arbete, som i sin tur kan underlätta förståelsen av vissa 

frågor, samt att missförstånd kan redas ut direkt (Halvorsen, 1992). I och med detta får jag 

som intervjuare förhoppningsvis ett korrekt svar som blir relevant i min undersökning. Genom 

att använda denna metod har respondenten möjligheten att besvara frågorna i en större 

utsträckning. Med detta menar jag att respondenten har möjligheten att förklara på ett 

tydligare sätt än om denne exempelvis hade haft ett frågeformulär framför sig.  

 

Intervjuerna innehöll en låg grad av standardisering. Med detta menas att intervjufrågorna kan 

tas i den ordning som är relevant för situationen. Då en intervju är lågt standardiserad kan 

även följdfrågor tillkomma, samt förklaringar om intervjupersonen inte skulle förstå frågan. 

Variationsmöjligheterna är stora vid sådan typ av intervju (Trost, 2005). 

Detta kan liknas vid metoden som Bryman (2002) beskriver som semi-strukturerad intervju 

eller som Stukat (2011) beskriver som en ostrukturerad intervju. Med dessa typer av 

intervjuer menar författarna att forskaren har en lista (intervjuguide) över olika ämnen eller 

teman som ska belysas men att personen som blir intervjuad har en stor frihet till att formulera 
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svaren på sitt eget sätt. Precis som Trost (2005) förklarar Bryman (2002) och Stukát (2011) att 

frågorna i en sådan typ av intervju inte behöver komma i den ordningen som de står skrivna i 

intervjuguiden. Även andra frågor som inte finns med i intervjuguiden kan tillkomma om de 

anknyts till något som respondenten svarat (Bryman, 2002). Precis som Holme & Solvang 

(1997), menar Bryman (2002) att metoden kan ses som väldigt flexibel.  

 

2.2.3 Grundläggande intervjuprinciper  

Den största svårigheten i en intervju är att uppnå, att intervjupersonen ger utförliga svar och 

att dessa svar verkligen speglar hans eller hennes åsikt om ämnet (Johansson & Svedner, 

2006). Det sägs att det finns två sätt för en intervju att gå fel. Det ena sättet beror på 

intervjupersonen, att denne av någon anledning inte är ärlig i sina svar. Det andra beror på 

personen som intervjuar, att denne pressar fram sina åsikter genom att vinkla frågorna. För att 

minska eller i bästa fall undvika dessa felkällor finns några åtgärder. Intervjupersonen måste 

först och främst känna förtroende till den som intervjuar och även respektera syftet med 

intervjun (Johansson & Svedner, 2006). Som intervjuare är det viktigt att klargöra vad 

intervjun kommer resultera i. Det är också betydelsefullt att som intervjuare försäkra 

intervjupersonen om att resultatet presenteras på ett sätt som inte kommer att göra det möjligt 

att identifiera vem som svarat på frågorna (Johansson & Svedner, 2006). När intervjuer utförs 

bör de helst spelas in. Det är viktigt att respektera intervjupersonen och att alltid be om 

tillstånd för att spela in och försäkra då personen att ingen annan kommer ha tillgång till det 

inspelade materialet (Johansson & Svedner, 2006). Ett vanligt fel som görs under intervjuerna 

är att personen som intervjuar inte är noggrann i sitt lyssnande utan istället är alltför fokuserad 

på att ställa nästa fråga. En annan aspekt som också kan bli fel är att inte tillåta tystnad i 

intervjun. Då personen som intervjuar är något nervös har denne svårt att tolerera tystnad och 

ställer då en fråga som riskerar att byta intervjupersonens tankegångar (Johansson & Svedner, 

2006). Tystnaden bör istället användas som frågemetod. Att anteckna under intervjun kan 

vara ett sätt att få en naturlig paus i intervjun och intervjupersonen har då möjligheten att 

utveckla sitt svar ytterligare.  
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2.3 Procedur  

Innan själva skrivandet påbörjades var jag tvungen att välja ut ett område som ansågs vara 

intressant att arbeta med. I början låg svårigheten i att komma på något intresseväckande då 

det fanns en obeslutsamhet mellan olika ämnen. Till slut slog det mig att skriva om hälsa och 

då om hur hälsa uppfattas av elever och lärare samt hur hälsoundervisningen i skolan bedrivs. 

Redan från början fanns kännedomen att hälsa var ett omfångsrikt ämne och därför var jag 

tvungen att smalna av det och välja ut det som ansågs vara mest intressant. Dessutom var en 

begränsning tvungen att göras med alltifrån vilken ålder på eleverna det skulle vara till hur 

många personer och skolor som skulle kontaktas. Innan antalet skolor samt deltagare 

bestämdes, bearbetades ett syfte till undersökningen fram. 

 

När sedan syftet var klart kontaktades rektorer på två olika skolor. En presentation av mig 

samt studiens syfte förklarades och en förfrågan om ett godkännande att utföra studien med 

skolans personal, ställdes. Därefter togs kontakt med lärarna och även då gavs en presentation 

om mig samt en förklaring till undersökningen. Dessutom ställdes en förfrågan om de var 

villiga att delta. Än så länge var det inte bestämt om intervjuer eller enkäter skulle utföras, 

men efter att ha läst böcker om dessa olika metoder beslöts att göra en kvalitativ undersökning 

med hjälp av intervjuer. För att göra intervjuer med eleverna kontaktades först rektorerna på 

skolorna för att ett klartecken skulle ges och därefter kontaktades de lärare som valde att ställa 

upp i undersökning. För dem förklarades vilka elever som söktes och om dessa lärare kunde 

välja ut eleverna. Därefter bad jag om att få återkomma med tid och datum då intervjuerna 

kunde utföras.  

 

För att kunna utföra intervjuerna behövdes ett antal intervjufrågor att bearbetas. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar skrevs ett antal punkter ner som skulle kunna vara 

intressanta och relevanta till undersökningen. Intentionen var att försöka skriva så många 

frågor som möjligt i början för att sedan välja ut de som ansågs var viktigast. Under tiden som 

frågorna formulerade fanns två saker i åtanke. För det första skulle frågorna skrivas på ett sätt 

som gör att de är enkla att förstå och svara på, och för det andra skulle de skrivas så att 

intervjupersonen skulle svara utifrån sin egen åsikt. Till slut lästes frågorna igenom för att se 

om de uppfyller studiens syfte och om det fanns oklarheter som behövde ändras. Därefter 

skrevs dessa frågor ner i en så kallad intervjuguide (se bilaga 1 & 2).  
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En intervjuguide är en lista över områden som ska behandlas under en intervju. Det viktigaste 

i en sådan minneslista är att frågorna ska möjliggöra för forskaren att få fram den information 

som undersökningens syfte avser (Bryman, 2002). 

 

När frågorna ansågs vara klara gjordes först ett par förintervjuer med bekanta för att se hur 

lång tid intervjuerna beräknas ta samt att komma i kontakt och bli van med situationen. Alla 

intervjuer skulle vara enskilda och utföras på tider som passade lärarna och eleverna bäst.  

Därefter kontaktades ännu en gång lärarna på de olika skolorna och en lämplig tid bokades in 

då intervjuerna kunde utföras. Intervjuerna skulle ske då lärarna inte hade alltför mycket att 

göra under dagen. Anledningen till detta var för att de inte skulle behöva känna någon stress 

och på så vis bara svara på mina frågor utan att ha tänkt igenom dessa. De flesta intervjuer 

genomfördes på skolorna men en gjordes hemma hos en av lärarna. Detta på grund av att 

läraren var ledig då och sade sig ha tid till att bli intervjuad. Innan själva intervjuerna skulle 

starta valdes ännu en gång intention med undersökningen att förklaras och en förfrågan om 

intervjun fick spelas in ställdes. Johansson & Svedner (2006) skriver att forskaren måste 

kunna försäkra intervjupersonen om att resultatet kommer presenteras på ett sådant sätt att det 

inte ska gå att spåra vem som sagt vad. För att få ut så mycket som möjligt av intervjun är det 

viktigt att personen som intervjuas känner förtroende för intervjuaren (Johansson & Svedner, 

2006).  

 

Alla lärare accepterade att intervjuerna spelades in och vid starten valdes inspelningsmediet 

att läggas åt sidan för att det inte skulle ta stor del av koncentrationen hos intervjupersonen. 

Under intervjuerna hade jag även med mig ett anteckningsblock. Efter att intervjupersonen 

hade svarat på frågan skrevs några stödord ner, dels för att relevanta följdfrågor skulle ställas 

men även för att få en liten paus i intervjun. Syftet med pausen var, precis som Johansson & 

Svedner (2006) förklarar, att intervjupersonen skulle få chansen att tänka igenom sitt svar och 

eventuellt fylla på med mera information om denne möjligtvis kommit på något mera. Efter 

avslutandet av intervjuerna försäkrades ännu en gång intervjupersonerna att svaren aldrig 

skulle gå att spåras till just dem. Dessutom upplystes dem om att jag skulle återkomma om 

något svar skulle vara oklart, för att inte mina åsikter ska hamna i deras svar. Slutligen 

tackades dem för att de tog sig tiden att intervjuas och frågade även om de ville ha en kopia 

när studien var klar 
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Intervjuerna med eleverna blev ganska lika som med lärarna. I stort sett samma upplägg 

användes som tidigare. Den enda skillnaden var att det inte togs kontakt med eleverna innan 

intervjuarna så som det skedde med lärarna. Det var via lärarna som en tid bokades in då 

intervjua eleverna kunde utföras. En tydlig förklaring från min sida var också att eleverna 

hade möjligheten att ångra sig och därmed inte delta i min undersökning. Alla intervjuer med 

eleverna skedde på skolorna och det på grund av naturliga anledningar. Det var den 

lämpligaste platsen för eleverna och samtidigt kan det vara en trygghet att vara på en plats 

som man som elev känner väl till. Precis som med lärarna så förklarades syftet med 

undersökningen. Innan intervjuerna skulle ske valdes frågan om intervjun fick spelas in att 

ställas. Självklart försäkrades eleverna med att svaren absolut inte skulle gå att identifiera, och 

förklarade även vad syftet med att spela in intervjuerna var. Då intervjun är inspelad 

underlättar det för mig att viktig information inte kommer bort. Om endast anteckningar 

skulle föras finns en viss risk att jag som intervjuare inte hinner med att notera allt som sägs. 

För att inspelningsmediet inte skulle få stor uppmärksamhet valdes, precis som med tidigare 

intervjuer, att placeras åt sidan. Jag tackade för deras tid och intygade ännu en gång om att 

svaren inte skulle gå att identifieras.  

 

2.4 Analys av insamlat material 

Då alla intervjuer hade genomförts var det dags att analysera dessa. För att få tips om hur det 

skulle ske, valde jag att läsa om det i litteraturen. Att analysera det insamlade materialet var 

mera tidskrävande än vad som anats. Då det inte finns några bestämda ”tillvägagångssätt” för 

att analysera kvalitativ data måste kreativiteten och fantasin användas som hjälpmedel (Trost, 

2005). Första steget i analysen var att lyssna på det insamlande materialet flera gånger om och 

sedan överföra det till text, fullt ordagrant.  

 

Under analysens gång märkte jag en personlig utveckling från första till sista intervjutillfället. 

Trots att förintervjuer med bekanta hade utförts uppstod några småfel. I början ställdes en del 

stängda följdfrågor men ju fler intervjuer som genomfördes desto större utveckling skedde. 

Svaren blev utförligare och jag försökte hela tiden fokusera på vad intervjupersonen sa för att 

sedan komma med relevanta följdfrågor.  
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Efter att allt var nedskrivet var det dags att läsa igenom det och försöka hitta centrala begrepp 

i texten. För att vara säker på att viktig information inte uteblev lästes texterna gång på gång.  

Under tiden då texterna lästes skrevs det ner stödord som funnits i de centrala begreppen.  

Därefter var det bara tolkning av det insamlade och nedskriva materialet kvar. För 

undersökningens syfte var det viktigt att verkligen hitta de centrala delarna som gav svar på 

mina frågeställningar. Jag är medveten om att min förförståelse till ämnet kan komma att 

påverka tolkningen av de genomförda intervjuerna. Att inte blanda in sina egna åsikter är 

enligt min mening oerhört svårt, men jag har i högsta möjliga mån försökt att undvika detta 

och endast se till vad de intervjuade personerna har svarat. Därefter gjordes en 

sammanfattning i form av en lista där stödorden som skrivits ner framkom. Några av citaten i 

arbetet är förkortade för att underlätta förståelsen av dem.   
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3. RESULTAT 

I det här avsnittet kommer följande delar att presenteras, lärarnas tolkning av begreppet hälsa, 

elevernas tolkning av begreppet hälsa, likheter och skillnader i tolkningarna och slutligen hur 

undervisningen ser ut och vad det undervisas i. Tidigare har jag angett hur jag, i denna 

undersökning, har valt att dela in hälsobegreppet i olika kategorier, fysisk, psykisk och social 

hälsa. Lärarnas och elevernas svar på vad hälsa är kommer att delas in i de olika kategorierna 

då jag anser att de tillhör någon av ovanstående grupperna.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur fyra idrottslärare och fyra aktiva elever på 

grundskolan – årskurs 9, i två mellansvenska kommuner uppfattar begreppet hälsa samt 

undersöka om det finns några likheter och/eller skillnader mellan uppfattningarna. Dessutom 

vill jag undersöka hur lärarna undervisar i momentet hälsa inom ämnet idrott och hälsa  

 

• Hur uppfattar idrottslärarna begreppet hälsa? 

• Hur uppfattar eleverna begreppet hälsa? 

• Finns det några likheter och/eller skillnader mellan hur lärarna och eleverna uppfattar 

begreppet hälsa?  

•  Vilken typ av undervisning bedrivs för att eleverna ska uppnå styrdokumentens mål 

idrott och hälsa? 

 

3.1 Hur uppfattar idrottslärarna begreppet hälsa? 

I intervjuerna framkom det olika definitioner på begreppet hälsa. Lärarna talade om hälsa 

utifrån flera perspektiv, alltifrån att träna, till att ha någon som man tycker om. Perspektiven 

tillsammans utgör det som intervjupersonerna menade var hälsa. Ett uttryck som var 

gemensamt för i stort sätt alla individer var att hälsa innebar ”att må bra”. Detta var ett 

återkommande begrepp hos de intervjuade individer och de använde detta begrepp i de olika 

kategorierna.  

 

”Att må bra fysiskt” 

Då lärarna svarat på frågan vad hälsa är för dem har alla börjat med att förklara den fysiska 

hälsan. De har betonat vikten med att må bra fysiskt för att uppnå en god hälsa.  

De har även förklarat den psykiska delen men den kommer jag att presentera senare.  

Den fysiska aspekten är den dominerande delen hos de flesta lärarna.  
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Ja, det är väl att man ska må bra både fysisk och psykiskt. […] att man känner att 

man har ork. (Lärare 1) 

Hälsa för mig är att må bra både fysiskt och psykiskt. […] När jag hinner med att 

träna och äta ordentligt […] brukar jag känna att jag har en god hälsa. (Lärare 2) 

Hälsa för mig består av en fysisk del, fysisk hälsa där det handlar mycket om hur 

kroppen mår fysiskt […] att man orkar leva ett bra liv, fysiskt så att säga.  

(Lärare 3) 

 

Lärarnas tolkningar går i likvärdiga banor. Lärare 1 menar att hälsa för denne är att ha en 

grundlig kondition och att ha ork för att kunna utföra vardagliga aktiviteter, som exempelvis 

att gå upp för en trappa utan att behöva känna sig helt slut efteråt. Lärare 2 menar att både 

regelbunden träning och nyttig kost leder till att må bra på det fysiska planet.  

Lärare 3 menar precis som lärare 1 att den fysiska aspekten på hälsa innebär att ha en god 

kondition, men även att ha god muskelmassa i kroppen för att orka utföra vardagliga sysslor 

men också för att undvika skador.   

 

”Att må bra psykiskt” 

Den andra aspekten som är förekommande i lärarnas svar då det gäller frågan vad begreppet 

hälsa innebär, är den psykiska delen. Lärarna förklarar att hälsa är att må bra både fysiskt och 

psykiskt. Av intervjuerna kan det poängteras att förklaringen för det fysiska välmående i de 

flesta fall väldigt tydligt medan den psykiska blir något otydligare. 

 

[…] ja att båda delarna ska vägas in där […] man kunna unna sig något gott på 

helgen liksom. (Lärare 1) 

psykisk hälsa […] har liksom en god självkänsla, att man mår bra på det sättet.  

(Lärare 3) 

[…] och psykisk hälsa […] ja men att man, att man är nöjd med sig själv […] ja 

men att man mår bra inombords helt enkelt. (Lärare 4)  

 

Lärare 1 påpekar att tvång till att träna eller tvång till att avstå något inte bör förekomma då 

detta kan leda till att individen inte upplever välbehag. De andra lärarna betonar vikten med 

att ha ett bra självförtroende samt att inte ha några lidanden som exempelvis depression eller 

andra åkommor.  
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”Att må bra socialt” 

De intervjuade individerna talar alla om hälsa som en koppling mellan olika perspektiv, och 

då främst sambandet mellan fysiskt och psykiskt perspektiv. Flera lärare nämner vikten av att 

ha någon som man kan umgås med, någon som man tycker om och tvärtom. Lärarna placerar 

detta i ytterligare en kategori i definitionen av vad hälsa är, som hamnar under kategorin 

social hälsa. En lärare väljer att tydligt förklara detta. 

 

slutligen ser jag en social del i det hela […] familj eller kompisar, att jag känner 

mig omtyckt, att jag har någon jag kan umgås med […] (Lärare 3) 

 

”Att må bra” 

I stort sätt alla intervjuade lärare svarade med uttrycket ”att må bra”. För att få en djupare 

förståelse för vad de menade bad jag dem att förklara denna formulering tydligare.  

Många av dem betonar att saker som de gör får dem att må bra. Lärare 2 lägger betoning på 

att då denne äter och tränar ordentligt så mår denne bra fysiskt. Att inte känna sig deprimerade 

eller liknande så mår man bra psykiskt. Att vara nöjd med sin fysiska och psykiska status är 

vad som innebär att må bra.  

  

För mig är det som jag precis nämnde, att jag äter ordentligt och tränar 

regelbundet, det är för mig att må bra fysiskt. Psykiskt kan det vara till exempel 

att ha någon som tycker om dig, eller att man inte känner sig deprimerad eller 

liknande. (Lärare 2) 

att inte må bra psykiskt det kan ju vara både att man har depressioner kanske, och 

sådana saker […] fysiskt att man känner att man är nöjd med sin kropp och man 

känner att man har ork. (Lärare 1) 

Ja, men att jag känner att jag är nöjd med min, ja, fysiska status men även den 

psykiska. (Lärare 4)  

 

 

Sammanfattning av lärarnas syn på begreppet hälsa 

Av lärarnas svar att döma så är det fysiska hälsotillståndet en dominerande aspekt då det 

pratas om begreppet hälsa. Det är tydligt att ha god hälsa speglas av fysisk aktivitet och bra 

kost. Psykisk hälsa förekommer också men tydliggörs inte på samma sätt men ändå syns ett 

mönster i svaren av vad denna aspekt innebär. Kort kan det förklaras att psykisk hälsa är att 

ha god självkänsla och vara nöjd med sig själv. Att må bra är ett uttryck som i stort sätt alla 

använder, dock är förklaringen av detta något otydlig och oftast kopplas det ihop med andra 
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kategorier. Som jag ser det menar lärarna att må bra hänger ihop med saker som man gör eller 

är. Att till exempel träna eller att inte vara sjuk, handlar om att må bra fysiskt och att inte 

känna sig deprimerad eller ha liknande besvär, handlar om att må bra psykiskt.  

 

Jag har i form av ett organisationsschema sammanfattat min tolkning av lärarnas svar på 

frågan vad hälsa är för dem.  

 

 

 

 
Figur 1: Sammanfattning av lärarnas tolkning av begreppet hälsa 
 

 

3.2 Hur uppfattar eleverna begreppet hälsa?  

”Att må bra fysiskt” 

Större delen av de intervjuade eleverna svarade ganska lika på frågan om vad hälsa är för 

dem. Alla relaterade begreppet hälsa mer eller mindre till fysisk aktivitet. Att träna och äta rätt 

var utgångspunkter i deras syn på begreppet hälsa och dess innebörd och på så sätt kan många 

av svaren kopplas ihop med kroppens fysiska status och att kroppen ska må väl. 

  

 Att kroppen mår bra både fysiskt och psykiskt. (Elev 1) 

När jag tänker på hälsa så tänker jag mest på att man ska ha regelbunden träning 

[…] och att man ska äta rätt.  (Elev 2) 

Hälsa det är väl lite hur jag mår […] vad jag äter för att må bra. (Elev 3) 

Fysiskt då tänker jag att man tränar och äter hyfsat bra. (Elev 4)  
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”Att må bra psykiskt” 

Trots att den fysiska aspekten är den dominerande delen då det gäller att definiera begreppet 

hälsa så förekommer även en liten del av den psyksiska hälsan och den sociala hälsan. 

Dessvärre har eleverna svårt att på ett tydligt sätt förklara dessa begrepp. En elev säger 

följande;   

Är man osams med en kompis eller något då mår man ju inte bra inuti. (Elev 1) 

psykiskt då är det väl mera såhär.. relationer, kompisar och familj […] om jag till 

exempel har bråkat med en kompis så skulle inte jag säga att jag mår bra. 

(Elev 4) 

 

Ordet ”inuti” som elev i det första citatet nämner kan tolkas på olika sätt, men i detta 

sammanhang väljer jag att tolka det som att eleven menar själen och inte kroppens organ.  

 

Även bland elevernas svar är uttrycket ”att må bra” återkommande. Precis som lärarna menar 

eleverna att det hänger ihop med vad man gör och ofta då med fysisk aktivitet som elev 1 

nämner.  

Ja, kroppen mår ju inte bra av rökning, kroppen mår bra av att röra på sig [...]  

(Elev 1) 

 

Några elever menar dock också att det finns ett annat perspektiv på detta förutom endast den 

fysiska delen. Elev 2 nämner att en individ trots träning och bra kost kan må dåligt. Min fråga 

till eleven var då vad detta kunde bero på och eleven svarar följande: 

 

Om man inte har så jättemycket kompisar eller om det är massa bråk hemma och 

sådant. (Elev 2) 

 

Sammanfattning av elevernas definition av begreppet hälsa 

Av svaren att döma så förekommer det att elevernas definitioner inte alls är lika breda som 

lärarnas men dock finns det ett visst mönster i svaren. Det är däremot tydligt att begreppet 

hälsa förknippas med träning och framförallt goda kostvanor och elevernas svar domineras av 

den fysiska aspekten på definitionen av begreppet hälsa. En elev nämner en annan typ av 

hälsa, den psykiska hälsan, utan att egentligen använda formuleringen. Även om eleverna inte 

uttrycker sina svar i olika termer finns ett visst mönster i svaren, och det är att förklaringarna 

kan delas in i olika kategorier. Förutom den fysiska hälsan, till viss mån även den psykiska 
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och den sociala hälsan. Sammanfattningsvis kan det sägas att begreppet hälsa för eleverna 

innebär, att träna regelbundet, att äta nyttigt, att må bra inombords och att ha vänner.   

Ett organisationsschema sammanfattar elevernas tolkning av begreppet hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Sammanfattning av elevernas tolkning av begreppet hälsa. 
 

 

3.3 Finns det några likheter och/eller skillnader mellan hur lärarna och eleverna 

uppfattar begreppet hälsa?  

Över lag så var lärarnas uppfattningar kontra elevernas liktydliga. I de olika gruppernas svar 

framkommer det tydligt att utförandet av fysisk aktivitet och goda kostvanor dominerar den 

fysiska aspekten av begreppet hälsas innebörd. Uttrycket att må bra var också återkommande 

i de olika gruppernas svar. Oftast används detta uttryck i samband med något som man gör 

eller är, exempelvis då träning utförs regelbundet upplevs fysisk hälsa.  

När det gäller olikheter i gruppernas tolkning av begreppet hälsa så är den största skillnaden i 

förklaringen och användningen av uttryck. Lärarna använde i sina svar tydligt uttrycken fysisk 

hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Eleverna däremot nämnde i stort sätt bara uttrycket 

fysisk hälsa, men en del av svaren kan även kategoriseras som psykisk hälsa samt social hälsa. 

En annan skillnad är att lärarna förklarade på ett djupare och tydligare sätt vad de menade 

medan eleverna oftast förklarade med kortfattade meningar.  
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Detta syns klart och tydligt i de olika parternas svar på första frågan om vad hälsa är.  

Eleverna är ofta fåordiga i sina svar medan lärarna utvecklar sina svar och går in djupare på 

ämnet för att förklara så tydligt som möjligt. 

 

 Ja det är väl att må bra fysiskt och psykiskt. (Elev 4) 

Hälsa för mig består av en fysisk del, fysisk hälsa där det handlar mycket om hur 

kroppen mår fysiskt, kondition […] en psykisk del, psykisk hälsa […]  

har liksom en god självkänsla och slutligen ser jag en social del i det hela […] att 

jag känner mig omtyckt, att jag har någon jag kan umgås med. (Lärare 1) 

 

 

 

3.4 Vilken typ av undervisning bedrivs för att eleverna ska uppnå 

styrdokumentens mål om idrott och hälsa?  

Förekommande moment i undervisningen 

För att lärarna ska veta vad undervisningen ska innehålla och hur detta ska bedrivas, måste de 

först och främst tolka styrdokumenten. Ser man till kursplanerna så står det att ämnets syfte är 

bland annat följande;  

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar 

allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen. (Skolverket – Kursplan, idrott och hälsa ) 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar 

den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

(Skolverket – Kursplan, idrott och hälsa) 

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges 

kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. (Skolverket – Kursplan, idrott och hälsa) 

 

 

En av de intervjuade lärarna menar att, upplägget av och innehållet i, idrottslektionerna beror 

helt och hållet på hur kursplanen för ämnet idrott och hälsa tolkas. Det står klart och tydligt 

vad syftet är och att eleverna via undervisningen ska ges möjligheten att utveckla sina 

kunskaper. Det som däremot inte framkommer är vilken typ av undervisning som ska 

bedrivas för att dessa mål ska uppnås vilket i sin tur ger lärarna möjligheten att själv 

genomföra en personlig tolkning. De idrottslärare som jag intervjuade förklarade i stort sett 
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alla att de planerar sina undervisningar utifrån styrdokumenten, men ändå förekom ett antal 

skillnader i innehållet. Under intervjuerna med lärarna nämndes totalt åtta olika moment som 

lärarna på de olika skolorna undervisar i då det gäller hälsa. De vanligaste momenten som 

förekom och som alla lärare undervisade i var kost och motion. Intervjupersonerna var alla 

överrens om att dessa moment var viktiga för eleverna att få kunskap inom.  

 

Bland annat kost. Där vill jag att eleverna ska vara medvetna om vad de äter och 

dricker. (Lärare 3) 

 

När det gäller momentet kost så menar lärarna att deras främsta intention är att göra eleverna 

uppmärksamma på vilka livsmedel som är nyttiga för kroppen och vilka som är mindre bra, 

samt visa vad de olika livsmedlen innehåller, med bland annat mängden fett, socker och så 

vidare. När det gäller momenten motion så menar lärarna att syftet är att eleverna ska hitta en 

motionsform som de tycker om.  

 

Att få in träningen i vardagen och få det till en naturlig del... att försöka hitta 

någonting för sig själv […] det finns otroligt många sätt att motionera på och 

någonting borde passa alla så att man inte bara blir stillasittande. (Lärare 1) 

Vi brukar även prata om motion och träningslära och hur viktigt det är för 

kroppen att röra på sig och så […] jag vill ju att eleverna ska tycka om att 

motionera, få in det i sin vardag och så. 

(Lärare 4) 

 

 

I momentet motion är det alltså främst fokus på att eleverna ska vara så fysiskt aktiva som 

möjligt. Lärarna vill alltså att eleverna får in träningen som en naturlig del och hitta 

motivationen till att träna, eftersom många av eleverna är fysiskt inaktiva utanför skolan. 

Även träningslära hamnar enligt lärarna under denna kategori. Då det gäller träningslära 

menar lärarna att de oftast undervisar i hur olika muskler fungerar och hur viktigt det är att 

vara väl förberedd för en viss aktivitet för att undvika skador. Innehållet i de intervjuade 

lärarnas undervisningar då det gäller hälsa handlar främst om kost och motion. Detta kan 

liknas vid det Quennerstedt (2006) påvisar i sin avhandling, nämligen att synen på hälsa i 

skolan utgår från en så kallad fysiologidiskurs. Med detta menar författaren att det 

hälsorelaterade innehållet ska stimulera till goda vanor avseende fysisk aktivitet och kost, att 

undervisningen ska ge fysisk träning samt utveckla elevernas kunskaper om fysisk träning 

(Quennerstedt, 2006). Förutom de ovan nämnda momenten som ingår i 
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hälsoundervisningarna är även idrottsskador en relativt vanligt förekommande del som 

eleverna får kunskap om. Eleverna får då lära sig att hantera lindrigare skador så som stukade 

fötter eller skador som uppstår i samband med en kollesion och som leder till mindre inre 

blödningar, exempelvis lårkakor.  

 

 idrottsskador är ett annat moment som finns med i min undervisning, och det är 

mest fokus på hur skador ska hanteras och hur de undviks på bästa sätt. (Lärare 3) 

 

Totalt nämnde lärarna åtta olika moment som de undervisar i då det gäller momentet hälsa.  

En del moment berörs bara lite allmänt och ytligt medan andra är mera ingående.   

Nedan kommer en lista på de olika momenten samt en kort förklaring till vad de innefattar. 

 

• Kost. Detta moment fanns i alla de intervjuade personernas undervisning. Syftet med 

detta moment är att göra eleverna medvetna om innehållet i olika livsmedel.  

 

• Motion/träningslära. Lärarna anser att många elever är alldeles för inaktiva utanför 

skolan och behöver därför så mycket motion som möjligt på idrottslektionerna. 

Lärarna menar att syftet är att få motionen till att bli en regelbunden aktivitet utanför 

skolan. Även den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa hamnar under detta moment.  

 

• Idrottsskador. Att kunna hantera lindrigare skador menar lärarna är viktigt. Inom detta 

moment får eleverna bland annat lära sig hur exempelvis en stukad fot bör hanteras på 

bästa möjliga sätt för att minimera skadan.  

 

• Hjärt- och lungräddning (HLR). En del lärare undervisar i detta moment och anser det 

viktigt att veta hur individer kan rädda livet på varandra.  

 

Hjärt- och lungräddning, och det är moment som finns i läroplanen och jag anser 

att det är viktigt att undervisa i hur man kan rädda liv. (Lärare 3) 

 

• Ergonomi. Detta är ett moment som upprepas under hela läsåret. Lärarna menar att de 

inte har några speciella tillfällen då de endast arbetar med ergonomi. Däremot har 

momentet undervisats i samband med andra moment.  
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• Friluftsliv. En lärare förklarade att de hade perioder då eleverna vistas ute i skogen 

och får kunskaper om allemansrätten, hur eld görs samt säkerhet i skogen.  

 

Vi går ju ut och visar hur triangakök fungerar, hur man gör eld, säkerhet, 

allemansrätt. (Lärare 1) 

 

• Olika skrivuppgifter. Några lärare nämner att eleverna brukar få skrivuppgifter där de 

ska reflektera över vad hälsa är för dem. De får även i uppgift att anteckna vad de 

äter, dricker och tränar under ett antal dygn för att få en förståelse för hur mycket 

energi en kropp behöver.  

 

• Samarbetsövningar/allmänt uppförande. Ett antal lärare nämner hur de under sina 

lektioner oavsett moment arbetar med olika delar för att stärka elevernas sociala och 

psykiska hälsa. Lärarna nämner samarbetsövningar samt vikten av hur eleverna beter 

sig mot varandra.  

 

Hur man är mot varandra […] att man inte ropar sopa åt någon annan om man 

misslyckas med ett skott.  (Lärare 2)  

Mycket samarbetsövningar […] främst för att eleverna ska skapa goda relationer till 

varandra. (Lärare 4)  

 

Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa finns det tre kategorier, rörelse, hälsa och livsstil 

samt friluftsliv och utevistelse, som är centrala delar och som ska ingå i undervisningen för 

elever i årskurs sju till nio. Ser man till vad de intervjuade lärarna väljer att undervisa om så 

stämmer det bra överrens med kursplanen och ämnets syfte. Alla de ovanstående delarna är 

mer eller mindre förekommande i kursplanen för ämnet idrott och hälsa.  

 

 

Hur undervisas de olika momenten? 

Även om många av momenten som lärarna undervisar i, då det gäller hälsa, stämmer bra 

överrens med vad som står skrivet i kursplanen finns olikheter i hur undervisningen ser ut.  

I styrdokumenten står det som tidigare nämnt vilka vitala delar som ska ingå i 

undervisningen men inte hur undervisningen ska utövas.  
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De lärare som deltog i min undersökning, svarar de flesta, att deras undervisningar präglas 

till största delen av rörelse och aktivitet. 

 

Vi vill att dom under lektionerna ska röra sig […] tyngdpunkten ligger på att vara 

aktiv under lektionen. (Lärare 1) 

Jag är sådan som tycker om när eleverna rör på sig så mycket som möjligt 

eftersom det finns den del som inte tränar särkilt mycket på fritiden. 

(Lärare 4)  

 

Båda lärarna menar att det finns en hel del elever som är fysiskt inaktiva utanför skolan och 

att den enda motionen som de får sker på idrott och hälsa lektionerna. Därför lägger de en 

stor vikt vid att idrottslektionerna ska bestå av fysisk aktivitet. Några lärare väljer att varva 

teori och praktik under lektionernas gång. En lärare förklarar sitt arbetssätt som innebär att 

ständigt föra en dialog med eleverna för att de ska få en förståelse för den egna hälsan.  

 

Jag försöker ju att ha ständiga diskussioner med eleverna för att göra dem 

medvetna om vad hälsa är och då diskuterar vi vad vi gör och varför vi gör ett 

visst moment i idrotten. (Lärare 3)  

 

Läraren förklarar också att i slutet av lektionerna så stretchar eleverna tillsammans med 

läraren och går då igenom vilka muskler som stretchas, vad musklerna heter samt i vilka 

övningar som musklerna har använts. En annan lärare redogör för ett liknande arbetssätt som 

också innebär att under lektionerna föra in teoretiska moment. Läraren förklarar att rena 

teorilektioner inte är förekommande utan att det sker en blandning mellan teori och praktik.  

 

Man kör kanske en lek på tjugo minuter, och sen så sätter man sig liksom i en ring 

eller samlas och pratar i tio minuter om någonting och sen kör vi något fysiskt 

igen för att få varva lite. (Lärare 2) 

 

Hur undervisningen ser ut menar lärarna beror på vilket område det gäller. Det ska läggas till 

att lärarna inte utesluter teorilektioner men det är inte vanligt att en hel idrott och hälsa lektion 

endast handlar om teori. Det finns särskilda moment där ett teoretiskt utförande är mera 

angeläget än ett praktiskt. Kost är ett sådant moment som faller in under ett mera teoretiskt 

utförande och då består lektionerna oftast av olika typer av föreläsningar. Några lärare har 

även använt sig utav en metod som de kallar för sockerutställning, som innebär att visa och 

göra eleverna uppmärksamma på vad olika livsmedel innehåller, exempelvis mängden fett 
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och socker. Även skrivuppgifter nämns som en teoretisk undervisningsform, där eleverna ska 

reflektera över vad begreppet hälsa betyder för dem.  

 

 

Sammanfattning 

Det finns tydliga riktlinjer om olika vitala moment som måste förekomma i undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa för elever i olika åldrar. Av lärarnas svar att döma visar det sig tydligt 

att deras lektionsinnehåll och planering präglas av styrdokumentens innehåll. De intervjuade 

lärarna nämner totalt åtta olika moment i undervisningen av hälsa. Hur dessa delar ska 

undervisas bestäms inte i styrdokumenten och lärarna menar att undervisningen är olika i 

förhållande till vilket moment som behandlas. I stort sätt alla intervjuade idrottslärare nämner 

att de vill ha så mycket rörelse och aktivitet under lektionerna som möjligt. Anledningen till 

detta menar lärarna beror på elevernas inaktivitet. De menar att många av skolornas elever är 

fysiskt inaktiva utanför skolorna och den enda fysiska aktiviteten eller träningen de får sker på 

lektionerna i ämnet idrott och hälsa. Vad det gäller teoretiskt genomförande av lektionerna 

förekommer detta endast några enstaka gånger. Lärarna förklarar att de i stort sett aldrig har, 

vad de kallar, rena teorilektioner. Dessa typer av lektioner är endast förekommande då lärarna 

undervisar i exempelvis momentet kost, och detta enbart för att lärarna ser denna 

undervisningsmetod som mest angelägen för det specifika momentet. En del lärare nämner att 

de har för vana att varva teori med praktik under lektionernas gång, och detta i form av 

ständiga diskussioner med eleverna. Lektionerna innehåller en mängd olika 

undervisningsformer men det är tydligt att fysisk aktivitet är absolut vanligast.  
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4. DISKUSSION 

Under detta avsnitt kommer jag att diskutera mitt resultat utifrån olika utgångspunkter. 

En sammanfattning av undersökningens resultat kommer att inleda diskussionsavsnittet där 

resultatets mest vitala delar kommer att väljas ut och förklaras. Sedan kommer en diskussion 

att föras om undersökningens validitet och reliabilitet. Vidare fortsätter avsnittet med en 

diskussion kring kopplingen mellan undersökningens resultat och den tidigare forskning som 

presenterats i inledningen. Avslutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning kring ämnet.  

 

4.1 Sammanfattning 

Punkterna nedan beskriver undersökningens resultat där idrottslärarnas och elevernas tolkning 

av begreppet hälsa presenteras, samt hur lärarna undervisar i momentet hälsa. Utgångspunkten 

för de olika ”delarna” kommer vara hälsa. 

 

Hälsa för lärarna är;  

• Att träna regelbundet och vara nöjd med sitt fysiska tillstånd. (fysisk hälsa). 

• Att äta nyttigt. (fysisk hälsa). 

• Att känna välmående och att vara nöjd med sig själv. (psykisk hälsa). 

• Att vara frisk från depressioner eller liknande besvär. (både fysisk och psykisk hälsa). 

• Att ha en god relation till sina vänner och sin familj. (social hälsa). 

• Att känna sig omtyckt eller tvärtom. (både psykiskt och social hälsa). 

 

Hälsa för eleverna är; 

• Att träna (fysisk hälsa). 

• Att äta nyttigt (fysisk hälsa). 

• Att må bra inombords/själsligt (psykisk hälsa). 

• Att ha vänner (social hälsa). 

 

 

Den kommande tabellen visar vilka moment som lärarna nämnt under intervjuerna är 

förekommande i deras undervisningar då det gäller att undervisa i hälsa. Även här är 

utgångspunkten hälsa.  
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Figur 3: Sammanfattning av olika moment som förekommer i undervisningen om hälsa.  
 
 
4.2 Teoretisk tolkning 

Att finna tillräckliga definitioner för ett exakt svar på vad begreppet hälsa innebär menar 

Quennerstedt (2006) är i princip omöjligt. Då alla människor är olika och därmed tänker olika 

blir det naturligt att uppfattningar om saker och ting skiljer sig mellan olika individer. 

Quennerstedt (2006) påpekar också att begreppet har flera olika innebörder. Rydberg & 

Sjöholm (1994) ger en förklaring av begreppet hälsa i form av ett antal olika kategorier, fysisk 

hälsa, psykisk hälsa, social hälsa och andlig hälsa. Alla de olika kategorierna menar 

författarna beskriver hälsa utifrån specifika perspektiv. Författarnas förklaring om begreppet 

stärks i denna undersökning då alla de intervjuade personerna definierade begreppet hälsa 

med hjälp av olika kategorier. Den enda kategorin som inte var förekommande var den 

andliga. Under intervjuerna nämnde idrottslärarna tre typer som de ansåg att begreppet kan 

indelas i. Fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa var de olika grupperna som nämndes. 

Fastän det inte var lika tydligt förklarat delade även eleverna upp begreppet och förklarade 

det, precis som lärarna, utifrån de ovan nämnda kategorierna. De slutsatser som kan dras av 

de intervjuade personernas tolkningar är att begreppet hälsa inte kan definieras som en helhet 

utan måste förklaras utifrån olika perspektiv.  

Rydberg & Sjöholm (1994) förklarar innebörden med de ovan nämnda kategorierna.  

Fysisk hälsa innebär att leva på ett välbetänkt sätt, psykisk hälsa handlar om att känna 

välmående, den sociala hälsan handlar om att ha goda relationer till medmänniskor och 
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slutligen handlar den andliga hälsan om att söka svar på existentiella frågor och dess 

betydelse för hälsan. Undersökningens deltagare förklarade på ett liknande sätt kategoriernas 

betydelse och innehåll. Fysisk hälsa handlade främst om att hålla sig fysisk aktiv, social hälsa 

handlade om att vara nöjd med sig själv och den sociala hälsan handlade om att ha goda 

relationer runt omkring sig. Undersökningen stärker även Wikings (1999) förklaring om 

begreppet hälsa. Precis som Rydberg & Sjöholm (1994) menar Wiking (1999) att begreppet 

har flera olika innebörder. Wiking (1999) nämner vikten av att sköta sin kropp efter bästa 

förmåga, att ha goda relationer till familj, att ha en meningsfull sysselsättning med mera som 

några hörnstenar i att leva ett, vad han kallar, bra liv och på så vis uppnå hälsa.  

 

Medin & Alexandersson (2000) har i sin litteraturstudie presenterat två olika grupper som 

begreppet hälsa kan delas in i. Författarna menar att hälsa kan ses utifrån ett biomedicinskt 

perspektiv, där det handlar om att vara frisk från sjukdom, men att det även kan ses utifrån ett 

humanistiskt perspektiv, vilket innebär att hälsa ses mer än bara frånvaro från sjukdom, det är 

istället ett samband mellan dessa två delar. I min undersökning talade deltagarna om olika 

typer av hälsa, vilket i Medin & Alexandersson (2000) förklaring skulle hamna i båda 

grupperna.  

 

Thedin Jakobsson (2005) förklarar i sin avhandling att de lärare som hon intervjuat påvisar att 

begreppet hälsa är ett diffust begrepp och på så vis svårt att utföra i undervisningen.  

Författaren förklarar också att flera av deltagarna i studien oftast beskrev hälsa som en 

teoretisk kunskap och att det var något som eleverna kunde läsa sig till. Detta stämmer inte 

alls överrens med de idrottslärare som deltog i min undersökning. Deltagarna i min 

undersökning menar istället att de ser hälsa utifrån olika kategorier och att det även speglar 

undervisningen. De arbetar både praktiskt och teoretiskt för att göra eleverna medvetna om 

vad hälsa är.  

 

Thedin Jakobsson (2005) förklarar också att en del av lärarna i hennes studie ansåg att hälsa 

inte hörde till ämnet idrott och hälsa utan att det istället var något som eleverna skulle lära sig 

i andra ämnen där de undervisas om droger, kostvanor, skador med mera. Deltagarna i min 

undersökning menar istället att dessa moment finns skrivna i styrdokumenten och att de då 

ska undervisas om i ämnet idrott och hälsa. Idrottslärarna i min undersökning menar också att 

deras undervisningar planeras ständigt utifrån vad som står i styrdokumenten att eleverna ska 

ha kunskaper om.  
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I Thedin Jakobssons (2005) studie framkommer det också att några lärare anser att hälsa 

uppstår i samband med fysisk aktivitet och att några lärare menar att hälsa uppstår i samband 

med att eleverna läser, svarar på frågor eller diskuterar om ämnet. I jämförelse till min studie 

stämmer detta någorlunda. Idrottslärarna i min undersökning menar att de försöker varva teori 

med praktik då det gäller undervisning om hälsa. De för ständiga diskussioner med eleverna 

om ämnet.  

 

I sin doktorsavhandling har Quennerstedt (2006) undersökt hälsa i ämnet idrott och hälsa. I 

sin studie menar författaren att ämnet kan delas in i olika, vad han väljer att kalla, diskurser. 

Olika diskurser har olika syfte och författaren menar att flera av dessa kan ingå samtidigt 

under en lektion. Hälsa är förekommande i alla de olika diskurserna men begreppet domineras 

menar författaren av begrepp som fysisk aktivitet och idrott. Ämnets innehåll domineras av att 

undervisningen ska leda till att fysisk aktivitet blir en vana samt att elevernas kostvanor 

förbättras. Likheter är förekommande i min undersökning då de deltagande idrottslärarna i 

min studie förklarade att många elever var fysiskt inaktiva utanför skolorna och att fokus 

under lektionerna främst låg på att få eleverna till att utvecklas så att träningen blev en 

naturlig del i deras vardag.  

 

4.3 Egna reflektioner 

Det förekommer både likheter och skillnader med min studie i jämförelse med tidigare 

forskning. Detta är enligt mig fullkomligt logiskt då alla människor är olika och på så vis har 

olika åsikter. Likheterna förekom främst då det gällde definitionen av begreppet hälsa.  

En anledning till detta kan vara att deltagarna läst eller hört om olika definitioner och sedan 

tagit åt sig den tolkning som de anser är bäst.  

Skillnaderna mellan min studie och den tidigare forskningen anser jag gäller främst hälsans 

betydelse i ämnet idrott och hälsa. I Thedin Jakobssons (2005) studie menar några 

intervjupersoner att hälsa inte tillhör ämnet idrott och hälsa, medan deltagarna i min studie 

säger det motsatta. Anledningen till att det finns klara skillnader tror jag ligger i hur 

styrdokumenten och begreppet hälsa väljer att tolkas. Enligt Thedin Jakobssons (2005) studie 

förekom det att lärarna ansåg hälsa som ett diffust begrepp och på så vis svårt att genomföra i 

undervisningen, medan deltagarna i min studie menar på att det är ett moment som ska finnas 

med i undervisningen. Anledningen till lärarnas olika uppfattningar beror enligt mig, helt och 

hållet på hur pass kunskapsrik man är inom ämnet samt hur tolkningen av styrdokumentet 
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väljer att göras. Enligt min tolkning anser jag också att om en person kan ett ämne väl, så har 

denne lättare att lära ut ämnets vitala innebörd. Dessvärre kan jag inte uttala mig om vilka 

individer som har rätt respektive fel då alla har sin egen syn på saker och ting.  

 

4.4 Tillförlitlighet 

Denna del kommer att behandla hållbarheten samt trovärdigheten i undersökningen.  

 

4.4.1 Reliabilitet 

Undersökningens urval skedde utifrån att ett antal skolor kontaktades via e-post. Då jag inte 

visste vilka arbetstider lärarna på skolorna hade ansåg jag att kontakt via e-post var det 

smidigaste sättet och på så vis gick ingen onödig arbetstid bort, vilket kunde ha skett om jag 

valt att besöka skolorna utan att lärarna var på plats eller valt att neka till att ställa upp i min 

undersökning. Det fanns en viss oro över att svaren från lärarna kunde dröja vilket i sin tur 

kunde leda till att tidspressen ökade. Valet av skolorna var främst av ekonomiska och 

geografiska skäl. Dessutom valde jag att inte göra ett massutskick till flertalet skolor då jag 

tyckte att det inte skulle vara trevligt att meddela vissa idrottslärare att de inte kommer att 

ingå i undersökningen om det nu visade sig att jag skulle få ihop den mängd som jag var ute 

efter. Då de första skolorna som kontaktades gav ett positivt svar till deltagandet ansåg jag 

mig inte behöva ta kontakt med flera. Från dessa skolor valdes idrottslärare som undervisade i 

de äldre årskurserna. De deltagande lärarna hade samtliga en utbildning inom idrott och hälsa.  

Trots att min undersökning inte är beroende av om det är manliga eller kvinnliga deltagare 

visade det sig ändå att fördelningen var jämn gällande kön. Valet av elever skedde 

slumpmössigt från min sida. Mina enda krav var att eleverna skulle gå i årskurs nio, att det 

skulle vara elever som är deltagande på lektionerna samt att de skulle ha fyllt 15 år. 

Nackdelen med detta kan vara, som Trost (2005) tidigare nämnt, att lärarna styr urvalet 

alldeles för mycket och på så vis väljer elever som de anser är ”intressanta” eller väldigt 

”kunniga” inom ämnet. Alla intervjuer skedde på utsatta tidpunkter där det fanns gott om tid 

för att utföra intervjuerna väl utan att stressa fram några svar. Hur långa intervjuerna var 

berodde helt och hållet på vem som intervjuades. Naturligt blev att intervjuerna med lärarna 

blev längre då de gav utförligare svar än vad eleverna gjorde. Under intervjuerna tillkom 

följdfrågor till svar som behövdes förtydligas något och dessutom hände det att vissa frågor 

var svåra att besvara och då ombads jag att förklara vad jag menade för att intervjupersonerna 

skulle förstå och på så vis ledas på rätt spår. Nackdelen med detta kan vara att 
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intervjupersonerna riskerar att falla in i mina tankegångar istället för deras egna. Dessutom 

gav jag som intervjuare deltagarna tid att tänka genom att skapa en tystnad efter att en individ 

svarat på en fråga. Anledningen till detta var att få intervjupersonen att tänka igenom sitt svar 

och eventuellt komma på något som bör tilläggas. Trots att vissa otydligheter uppstod under 

intervjuerna med eleverna, gavs ändå svar på undersökningens frågeställningar 

Otydligheterna i detta sammanhang menar jag är, att eleverna inte gav lika utförliga och 

tydliga svar som de intervjuade lärarna gav.  

 

4.4.2 Validitet 

Min undersökning har som syfte att ta reda på hur idrottslärare och elever tolkar begreppet 

hälsa samt hur lärare undervisar då det gäller hälsa. Denna studie baseras på endast fyra 

idrottslärare och fyra elever i årskurs nio vilket kan försvåra generaliseringen. Samtidigt anser 

jag att det räcker med de intervjuade personerna för att kunna dra en någorlunda allmän 

slutsats kring ämnet. Trost (2005) förklarar att då det gäller kvalitativa studier är det 

ointressant hur många individer som påvisat ett visst exempel, det värdefulla ligger istället i 

att man funnit ett mönster. Om det sedan är en eller flera personer som påvisat mönstret har 

ingen betydelse alls. I min studie anser jag att det förekommer specifika mönster i 

intervjuerna med idrottslärarna och eleverna samt finner jag en röd tråd genom deras svar. 

Utifrån mina intervjuer anser jag att det resultat som jag fått fram täcker mina frågeställningar 

väl. För att generalisera undersökningen ännu mera krävs självklart ett större antal deltagare, 

samtidigt skulle det krävas en större tidsram.  

 

4.5 Förslag till vidare forskning 

Lärdomarna som denna undersökning ger är hur svårt begreppet hälsa är att definiera.  

Det finns ingen direkt definition på begreppet utan det är helt och hållet upp till individen 

själv att tolka det fritt. Dessutom visar studien hur hälsa kan undervisas på lektionerna i ämnet 

idrott och hälsa. För att undervisningen av hälsa ska fungera kan det vara bra att ett arbetslag 

tillsammans tolkar styrdokumentens innehåll och tillsammans kommer överrens om en 

definition av begreppet samt hur arbetsprocessen med detta ska gå till. Ju flera tankar och 

idéer som slås samman desto fler förslag till hur vissa moment ska undervisas tillkommer.  

För mig som blivande lärare är det viktigt att ha kunskaper om hur olika moment kan 

undervisas för att eleverna ska uppnå styrdokumentens uppsatta mål och jag anser att denna 

undersökning är ett hjälpmedel för mig i mitt kommande yrke. Jag anser mig ha uppnått mitt 
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syfte med undersökningen men samtidigt har det tillkommit andra frågeställningar under 

förloppets gång. Om jag hade valt att intervjua flera personer är det möjligt men inte säkert att 

flera definitioner av begreppet hälsa hade tillkommit samt kan det då ha tillkommit ytterligare 

moment och undervisningsformer då det gäller undervisningen om hälsa.  

Jag valde att fokusera på idrottslärare och elever men nu i efterhand känner jag att det hade 

varit intressant att gå vidare med undersökningen och även ta reda på hur och om lärare i 

andra ämnen arbetar med hälsa. Då hela skolan är ansvarig för att eleverna har kunskaper för 

en god hälsa anser jag att detta inte enbart borde undervisas i ämnet idrott och hälsa utan i 

flera ämnen. Det vore också intressant att göra en jämförelse mellan olika skolor som har 

olika resurser och tillgångar och deras sätt att arbeta med hälsa.  
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6. BILAGOR 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor, lärare 

 

• Vad är hälsa för dig? 

 

• Hur ser din undervisning ut när det gäller momentet hälsa? 

 

• Vilka delar i momentet ingår i din undervisning? Varför? 

 

• Vilka delar i momentet hälsa ingår inte i din undervisning? Varför? 

 

Dessa frågor var utgångspunkter för intervjun men det tillkom en del följdfrågor beroende på 

vad intervjupersonerna svarade.  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor, elever 

 

• Vad innebär begreppet hälsa för dig? 
 

• Hur undervisas hälsa på din skola? 
 

• Vad anser du är bra och vad är mindre bra med undervisning av hälsa i skolan? 
Varför? 

 

• Vilka moment anser du är viktigast då det gäller hälsa i skolan? 
 

• Saknar du några i delar i momentet hälsa? Om ja, vilka? Varför? 
 
 
Dessa frågor var utgångspunkter för intervjun men det tillkom en del följdfrågor beroende på 

vad intervjupersonerna svarade.  

 


