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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är med utgångspunkt i elevers perspektiv att undersöka om de upplever känsla 

av sammanhang i hälsodelen i Idrott och Hälsa 1. Känsla av sammanhang (KASAM) handlar 

om i hur hög grad man upplever komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

i tillvaron. Forskning har visat att elevers upplevelse av ämnet Idrott och Hälsa kan påverkas 

positivt om denna teori tillämpas i undervisningen (Thedin Jakobsson, 2012).  

 

Studien har en kvantitativ ansats och genomfördes genom enkäter som 163 gymnasieelever från 

olika skolor i Värmland besvarade. Resultaten var i sin helhet mycket positiva då majoriteten 

hade höga värden på alla komponenter. Elevernas begriplighet var högst angående den 

allmänna förståelsen för hälsodelen och dess syfte. Det som kan förbättras är tydligheten 

gällande kunskapskraven och vad läraren förväntar sig av eleverna. Resultaten av hanterbarhet 

indikerade mest positiva svar om möjligheten att utvecklas och lyckas. De negativa tendenserna 

förekom inom elevernas känsla av att det inte är lätt att klara hälsodelen och det fanns en viss 

otrygghet inför lektionerna.  Meningsfullheten upplevdes främst positivt gällande att eleverna 

är motiverade att förbättras inom hälsodelen och att de anser att det är en viktig del i ämnet. 

Eleverna har dock inte så stort intresse eller engagemang för området. Det är viktigt att lärare 

skapar lektioner utifrån KASAM då det kan öka den positiva upplevelsen av ämnet. Överlag 

framstår det som lärarna i hög uträckning lyckats med detta. Vissa delar fungerar bra och andra 

kan förbättras ytterligare.  

 

Nyckelord: begriplighet, elever, hanterbarhet, idrott och hälsa, KASAM, meningsfullhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The aim of the study is, on the basis of pupils' perspective, to investigate whether they perceive 

a sense of coherence in the health part in Physical education Sense of coherence (SOC) is about 

how high a person experiences the components comprehensibility, manageability and 

meaningfulness in existence. Research has shown that the students' experience of the subject 

Sports and Health can be positively affected if this theory is applied in the teaching.  

 

The study's approach is quantitative and was conducted through questionnaires that 163 high 

school students from different schools in Värmland answered. The results were very positive in 

their entirety, as the majority had high values for all three components. The students' 

comprehensibility was highest regarding the general understanding of the health component 

and its purpose. What can be improved is the clarity of the knowledge requirements and what 

the teacher expects from the students. Manageability indicated the most positive response 

about the possibility of developing and being able to succeed. The negative tendencies existed 

within the students' feeling that it is not easy to cope with the health part and the safety before 

the lessons. Meaningfulness was felt primarily positive in terms of the motivation to improve 

within the health segment and that they believe that it is an important part of the subject. 

However, the students do not have much interest or commitment to the area. It is important that 

teachers create lessons from SOC as it can increase the positive experience of the subject. 

Overall, it appears that the teachers have succeeded in this in a high degree. Some parts work 

well and others can be further improved. 

 

Keywords: comprehension, manageability, meaningfulness, physical education, pupils, SOC. 
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1 Inledning 

 

Skolan och ämnet Idrott och Hälsa når ut till många barn och ungdomar och är en bra plattform 

att få lärdom om hälsa. Fysisk aktivitet, motion och idrott är värdefullt för att ha en god hälsa 

hela livet. En aktiv livsstil leder inte enbart till god hälsa för individen utan är dessutom positivt 

för samhället då det bland annat minskar vård och omsorgskostnader (Hagberg, 2017). Det finns 

en allmän kunskap om att fysisk aktivitet i viss mån kan förebygga många av de 

välfärdssjukdomar som samhällsutvecklingen i västvärlden lett till. Fysisk aktivitet betonas allt 

mer som ett medel att öka människors hälsa och välbefinnande (Meckbach & Lundvall, 2014). 

Psykisk hälsa och välbefinnande har försämrats bland både barn och vuxna (Svensson & 

Hallberg, 2010). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) uppgav 23 procent i åldersgruppen 16–

29 år att de har nedsatt psykiskt välbefinnande. Besvär av ängslan, oro eller ångest var även 

högst i åldersgruppen 16–29 år.   

 

Dagens samhälle ger ofta en bild av hur hälsa och välbefinnande ska se ut, kroppsligt. Det finns 

en hälsotrend som inte alltid är sund. Det är väsentligt att ungdomar utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt till den information de matas med från samhällets reklam och massmedia 

(Wiker, 2017). Lärare i ämnet Idrott och Hälsa har en viktig uppgift att ge eleverna sunda 

värderingar kring fysisk aktivitet, kost, psykisk hälsa och kroppsideal. Även om vi är friska 

fysiskt behöver vi inte må bra psykiskt. Undervisningen i Idrott och Hälsa ska bidra till att 

eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga (Larsson, 2016). 

Hur kan lärare göra så eleverna får tilltro till sin kropp och känna sig trygg och nöjd med den 

kropp de har? I dagens samhälle har fokus förskjutits från en strävan att bibehålla god hälsa till 

ökad kropps- och utseendefixering (Svensson & Hallberg, 2010).  

 

Den svenska skolan har ett rörelseuppdrag där eleverna ska utveckla sin allsidiga 

rörelsekompetens, fysiska förmåga och kunskaper om rörelsers betydelse för hälsan och 

livsstilen. Detta uppdrag ges uttryck både i den regelbundna aktiviteten skolan ska erbjuda och 

i ämnet Idrott och Hälsa (Larsson, 2016). I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet (Lgr11 

och Lgy11) står det att daglig fysisk aktivitet är hela skolans angelägenhet (Skolverket, 2017; 

Skolverket, 2018). Det finns dock inget preciserat hur detta ska utformas, på vilket sätt eller 

vem som ska ansvara för det. Den enskilda skolan får själv ta ställning till det.  
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Det är över 20 år sedan ämnet Idrott och Hälsa blev ett kunskapsämne. Tidigare låg mycket 

fokus på elevers prestationer och fysiska förmåga. Mycket har hänt sedan dess men när 

Skolinspektionen granskat ämnet har det visat att fokus främst inriktas på fysisk aktivitet och 

elevers prestationer snarare än hälsoundervisning (Skolinspektionen, 2018). Mindre tid ägnas 

till kunskapsområdet hälsa och livsstil samt friluftsliv. Ämnet Idrott och Hälsa betyder inte att 

det är entydigt med träning. Fysisk aktivitet är en stor del i ämnet, men andra kunskapsämnen 

som ingår är också viktiga (ibid). År 1994 fick ämnet idrott och hälsa en komplettering då 

”Hälsa” lades till. Det nya namnet ”Idrott och Hälsa” signalerade en ny inriktning på ämnet då 

många uppfattade detta tillägg som ett sätt att stärka synen på hälsa. Skolreformen 1994 

präglades även av ett större fokus på kunskap (Larsson, 2016). De förändringar som märktes i 

undervisningen var att de hälsorelaterade faktorerna uttrycktes genom ökat inslag av bokliga 

studier, prov och inlämningar. Vid aktiviteter som inkluderade rörelse verkade hälsobegreppet 

få mindre utrymme (ibid). Även i England har läroplaner förändrats för att hälsa ska ta större 

plats i undervisningen. Cale, Harris och Chen (2014) skriver att växande oro över ungas ohälsa 

och minskad fysisk aktivitet har gjort att regeringen lagt mer press på skolorna att engagera sig 

mer i hälsofrågor. Ämnet Idrott och Hälsa har fått kritik från regeringen att ha för lite 

hälsofrämjande undervisning då mer fokus ligger på olika sporter och fysisk aktivitet. 

Regeringen menar att ämnet är avgörande för elevernas hälsa (ibid).  

 

Det är ett pågående arbete att hälsodelen i Idrott och Hälsa ska ta större plats i ämnet men 

begreppet hälsa kan kännas otydligt både för lärare och elever, därav behövs mer kunskap inom 

detta område. Olika perspektiv förklarar hälsa på skilda vis. I detta arbete fokuseras det på det 

salutogena perspektivet. Om undervisningen i Idrott och Hälsa utgår från detta perspektiv kan 

eleverna få verktyg att möta hälsa, rörelse, kroppsideal eller friluftsliv i ett bredare 

hälsoperspektiv och dessutom hur det kan berika deras liv samt stärka deras hälsa 

(Quennerstedt, 2008). Ett sätt att arbeta inom det salutogena perspektivet i undervisning kan 

vara att tillämpa teorin KASAM. Denna teori berör delarna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Forskning har visat att dessa faktorer har inflytande för människors hälsa och 

även kan ha betydelse för elevers upplevelse av undervisningen i Idrott och Hälsa (Thedin 

Jakobsson, 2012). Genom att lärare är medvetna om denna teori och organiserar undervisningen 

så den blir begriplig, hanterbar och meningsfull kan elevernas upplevelse av ämnet bli allt mer 

positiv och viljan att delta öka. Mitt intresse ligger i om eleverna upplever känsla av 

sammanhang i hälsodelen i Idrott och Hälsa 1. 
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2 Litteraturgenomgång 

 

I detta avsnitt läggs teoretiska utgångspunkter fram och tidigare forskning om ämnet 

presenteras. 

 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

 

Nedan följer teoretiska utgångspunkter och perspektiv jag valt att basera undersökningen på.  

 

 

2.1.1 Hälsa som begrepp 

 

Det kan vara svårt att förstå vad begreppet hälsa innebär. Hälsoteoretiker anser att hälsa kan 

betyda olika saker för olika människor, beroende på dess skiftande situationer (Wiker, 2017). 

Enligt World Health Organization´s (WHO) kan hälsa definieras enligt följande:  

 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomlig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som 

tillkommer varje mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska 

eller sociala förhållanden (Quennerstedt, 2006, s. 45; WHO, 1948). 

 

WHO:s definition har ändrats och förtydligats över tid och kan idag ses som en sammansatt 

helhet av idéer (Korp, 2016). Hälsa är inget man ”har” eller ”inte har” (Larsson, 2016) utan en 

dynamisk process som sätts i förhållande till välbefinnande, livskvalitet, tillit, delaktighet, 

meningsfullhet och till sociala nätverk (Quennerstedt, 2006).  

 

För lärare i Idrott och Hälsa är det viktigt att arbeta med och problematisera begreppet hälsa. 

Thedin Jacobsson (2012, s. 183) skriver att man bör ”[…] fundera över vad hälsa som 

kunskapsobjekt är, det vill säga vad man ska lära sig om hälsa i ämnet, och vad som kan 

definieras som hälsosam undervisning”. Hälsa kan undervisas på olika vis, både i idrottshallen 

och genom ett teoretiskt innehåll i ett klassrum. ”Ökat fokus på hälsokunskaper verkar av 

många lärare i idrott och hälsa har tolkats som ett ökat fokus på teori, eftersom kunskaper är 

något man läser, skriver och samtalar om” (Larsson, 2016, s. 113). Hälsa blir då en upplysning 
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från läraren till eleverna snarare än något eleverna studerar eller undersöker (Larsson, 2016).  

En stor del av syftet med ämnet Idrott och Hälsa är att eleverna ska få uppleva att fysisk aktivitet 

kan bli något meningsfullt och hälsofrämjande i deras liv. I läroplanen för gymnasiet (Lgy11) 

står det att eleverna ska lära sig ta ansvar för sin hälsa genom att förstå vilka livsstilsfaktorer 

som påverkar människors hälsa. De ska även förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras 

samband med välbefinnande och hälsa (Skolverket, 2018).  

 

WHO:s definition av hälsa liknar det salutogena perspektivet där hälsa ses som en helhet och 

ett samspel mellan psykiska, fysiska och sociala faktorer (Quennerstedt, 2006). Det salutogena 

perspektivet betonar det friska istället för det sjuka, där hälsa är ett positivt mål.  Med ett 

salutogent perspektiv kan eleverna få verktyg att möta exempelvis hälsa, rörelse, kroppsideal 

eller friluftsliv som ett bredare hälsoperspektiv och hur det kan berika deras liv och stärka deras 

egen hälsa (Quennerstedt, 2008). Undervisning i Idrott och Hälsa som är salutogent präglad 

fokuserar inte enbart på kunskap om hälsa utan även på aktiviteter och reflektioner om fysiska, 

psykiska och sociala aspekter kring hälsofrämjande (Larsson, 2016).  

 

 

2.1.2 Olika perspektiv på hälsa 

 

Det finns olika perspektiv på hur man ser på hälsa. Det fysiologiska och medicinska 

förhållningssättet kring hälsa innebär att individen själv har ansvar för att skapa en väl 

fungerande kropp. Detta görs genom att utsätta kroppen för fysisk ansträngning (Thedin 

Jakobsson, 2012).  Ämnets tradition är att vara fysiskt aktiv där en individ själv har ansvar att 

forma en god fysisk hälsa för att motverka skador och sjukdomar. Detta är en naturvetenskaplig 

syn, där hälsa ses utifrån ett nytto- och riskperspektiv där det är nyttigt att träna och röra på sig 

för att undvika skador och sjukdom (ibid). Den humanistiska synen är ett annat sätt att se på 

hälsa, där även psykisk och social hälsa betonas som ett sätt att främja hälsan, att se hela 

människan och hennes vikt att ingå i ett sammanhang är en grundläggande utgångspunkt för att 

främja hälsan (ibid). Inom hälso- och sjukvårdsforskningen finns det två tydliga perspektiv. Det 

patogena perspektivet lägger fokus på det sjuka eller onormala då hälsa är motsatsen och 

definieras som frånvaro av sjukdom där det sjuka är av intresse att studera, behandla och 

rehabilitera (Quennerstedt, 2006).  Det salutogena perspektivet utforskar vad det är som främjar 

och skapar hälsa (Tangen & Conrad, 2009).  
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En salutogen undervisning uppmärksammar vad som främjar eller förhindrar elevernas 

hälsoutveckling. Hälsa har en mångfacetterad betydelse där fysiska, psykiska och sociala 

faktorer samspelar. När eleverna är i rörelser tränas den fysiska förmågan. Den psykiska 

förmågan utvecklas när de exempelvis lyckas i övningar, tar sig igenom motgångar, tränar sitt 

tålamod eller möter sina olika känslor som glädje eller ilska. Den sociala förmågan utvecklas 

när de samarbetar med varandra för att genomföra en uppgift (Thedin Jacobsson, 2012).  

 

 

2.1.3 KASAM 

 

Enligt Thedin Jacobsson (2012) är det viktigt att undervisningen utgår från Antonovskys (1991) 

teori känsla av sammanhang (KASAM) för att eleverna ska vilja delta. Teorin kan även 

användas som redskap i undervisningen för pedagogisk reflektion (Larsson, 2016). Detta 

förhållningssätt att se på hälsa kan förklara varför vissa människor blir sjuka medan andra 

förblir friska, även om de utsätts för samma eller ännu större påfrestningar. Människor utsätts 

genom livet för påfrestningar som kan vara kroppsliga, psykiska och eller/sociala. De kan vara 

långvariga, kraftiga och upprepande. Människor har olika motståndskraft, som påverkas av vårt 

arv och vår miljö. Levi (2009) skriver i boken Hälsans mysterium att Antonovsky ställde 

frågorna om man kan förutse en minskad motståndskraft, om man kan mäta den och om man 

kan förbättra den. Antonovsky menar att en människas hälsa kan främjas om hennes upplever 

sin tillvaro som sammanhängande. Från den salutogena utgångspunkten om vad som skapar 

och bibehåller hälsa utvecklade Aaron Antonovsky en teori som kretsar kring vad det är som 

gör att människor upplever att de känner sig friska och upplever god hälsa. Den teoretiska 

modellen består av tre komponenter som visar betydelsen av känsla av sammanhang. Denna 

modell brukar benämnas KASAM. De tre komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1991).  

 

Begriplighet uppnås då en individ upplever händelser i tillvaron någorlunda konkreta, gripbara, 

ordnade och strukturerade snarare än slumpmässiga, kaotiska eller oförklarliga. Genom 

erfarenheter som upplevs sammanhängande (har en röd tråd) och gripbara skapas begriplighet. 

I undervisningen kan denna komponent kopplas till de didaktiska frågorna vad och varför 

(Thedin Jakobsson, 2012). Om man utsätts för olika prövningar eller misslyckanden kan en 

person med hög begriplighet ofta både förklara och begripa dem (Tangen & Conrad, 2009).  
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Hanterbarhet innebär att en individ upplever sig ha resurser att möta de krav och utmaningar 

hen ställs inför. Man upplever sig ha tillgång till resurser, som både kan vara ens egna eller 

andras, till exempel klasskamraters eller lärares. Resurserna kan vara fysiska redskap, sociala 

relationer, kunskap eller kognitiv förmåga. Om eleverna upplever hög hanterbarhet kan de 

hantera sina egna resurser (fysiska, psykiska och sociala) och känna trygghet i undervisningen 

och i klassen (Thedin Jakobsson, 2012). Hanterbarhet genomsyras av kontroll, desto mer man 

kan påverka vardagens händelser desto mer upplevelse av kontroll får man (Tangen & Conrad, 

2009).  

 

Meningsfullhet handlar om en individs upplevelser av de utmaningar hen ställs inför känns 

utmanande och värda känslomässigt engagemang och intresse. Antonovsky betonar att känna 

delaktighet och finna engagemang i situationer man ställs inför är viktigt för känsla av 

sammanhang (Thedin Jakobsson, 2012). En elev som upplever meningsfullhet inför en svår 

uppgift kommer att klara den genom att bemöta den som en utmaning snarare än ett hot (Tangen 

& Conrad, 2009).  

 

Lärarens förmåga att kunna skapa lektioner och lärprocesser som är meningsfulla, begripliga 

och hanterbara ställs på prov. Thedin Jacobsson (2012) menar att det är det viktigt att det finns 

möjligheter att kunna kombinera hälsoperspektivet med idrottsaktiviteter i undervisningen där 

hela kroppen är involverad. Kroppen ses som en helhet som genom handling tar till sig kunskap. 

Med hjälp av medveten undervisning kan idrottsaktiviteter ses som ett redskap för exempelvis 

psykisk och social utveckling. Det kan även vara ett redskap för lärande om och i livsstil, 

livsvillkor, etik, moral, känslor och handlingar. Om läraren är medveten om detta kan ämnet i 

större utsträckning bli ett ämne i hälsans tecken och en större känsla av sammanhang kan 

upplevas av både lärare och elever (ibid).  

  

 

2.2 Tidigare forskning  

 

Hur fysisk aktivitet kan bli något meningsfullt och hälsofrämjande i människors liv är en viktig 

fråga för lärare i ämnet Idrott och Hälsa (Larsson, 2016). I läroplanen för gymnasiet (Lgy11) 

står det att eleverna ska lära sig ta ansvar för sin hälsa genom att förstå vilka livsstilsfaktorer 

som påverkar människors hälsa. De ska även förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras 
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samband med välbefinnande och hälsa (Skolverket, 2018). För att människan ska må bra krävs 

organisation i tillvaron. I undervisningen kan rutiner och ramar för undervisningen hjälpa elever 

att finna sammanhang (Thedin Jakobsson, 2012). Undervisning i Idrott och Hälsa som är 

salutogent präglad fokuserar inte enbart på kunskap om hälsa utan även på aktiviteter och 

reflektioner om fysiska, psykiska och sociala aspekter kring hälsofrämjande (Larsson, 2016).  

 

 

2.2.1 Begriplighet 

 

Utformandet av lektioner i hälsans tecken är inte alltid lätt då lärarna i Idrott och Hälsa får 

mycket utrymme att själva tolka, definiera och sätta upp mål för hur hälsa ska ges uttryck i 

undervisningen. Vad som ska läras ut kan vara diffust och otydligt (Thedin Jakobsson, 2012). 

Det finns framförallt fyra grupperingar som är framträdande kring lärares resonemang runt 

hälsa (ibid) Det första är att lärarna förknippar hälsa med traditionell klassrumsundervisning, 

där teori väger tungt och begreppet diskuteras. Det andra är att genom pedagogiken förmedla 

varför man ska träna och på vilket sätt för att vara fysiskt aktiv. Det tredje är att hälsa är något 

man har i andra ämnen såsom hemkunskap och naturkunskap men att temadagar om hälsa 

ibland kan tillkomma och ta plats i ämnet. Det fjärde är att hälsa kan vara en del av de aktiviteter 

som utförs, genom att vara fysiskt aktiv främjas hälsan. Det sista resonemanget ger många lärare 

uttryck för, de anser överlag att det är otydligt vad hälsa som kunskapsobjekt är i ämnet (ibid). 

 

Enligt Jacobsson (2016) verkar det som att lärarna tar för givet att eleverna ska förstå vad de 

ska lära sig. Skolan är en plats där lärande förväntas att ske, därför bör ämnet Idrott och Hälsa 

vara kopplat till någon form av lärande. Eleverna lär sig förmodligen mycket på lektionerna 

men det betyder inte att det är entydigt med vad lärarna förväntar att de bör lära (ibid). Det kan 

då förekomma en risk att undervisningen sker med otydliga lärandemål och kunskapskrav. 

Ahlberg (2016) har undersökt vad hälsa är för eleverna och vad de anser att de bör lära sig om 

hälsa i Idrott och Hälsa. Resultaten av hennes studie visade att elevernas förståelse kring hälsa 

är genomgående hög. I studierna SIH- (Skola-Idrott-Hälsa) och KIS (Kön-Idrott-Skola) hade 

eleverna som deltog ofta svårt för att besvara frågan vad de ska lära sig i Idrott och Hälsa 

(Larsson & Redelius, 2004; 2008).  Även lärarna i studien var osäkra kring vad som ska läras 

ut.  
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I en studie av Redelius och Hay (2012) visade det sig att 78 procent av de 355 eleverna som 

deltog ansåg att de förstod betygskriterierna och 81 procent visste vad som skulle uppnås i 

ämnet för ett visst betyg. Vidare visade studien att betygskriterierna togs upp i början av 

terminen och under intervjuer hade de ändå svårt att beskriva vad som skulle uppnås för ett 

visst betyg (ibid). Med detta som utgångspunkt propageras tydligare koppling mellan mål, 

undervisning och bedömning. Lärare bör ge mer feedback till eleverna utifrån de kriterier som 

gäller för en viss uppgift. Idrottslärares noggrannhet med insamling av bedömningsunderlag 

och även att låter eleven ta del av vilka kunskapskrav som gäller vid olika moment är viktigt 

för elevernas förståelse för vad som ska uppnås i ämnet (Tolgfors, 2016). 

 

 

2.2.2 Hanterbarhet  

 

Hanterbarhet innebär enligt Quennerstedt (2006) att läraren bland annat möjliggör för allas 

deltagande i de olika momenten. En påverkande faktor för att barn och unga känner trygghet i 

sitt deltagande är en god motorisk grund, kroppskontroll och kroppsuppfattning. Om eleven har 

en god motorik, känner sig säker i sin kropp och likaså kan hantera de sociala relationerna i 

klassen bör tryggheten för att delta och kunna utvecklas på lektionerna i Idrott och Hälsa öka. 

Elever har uttalat att de gärna vill lära sig mer om hur de kan kombinera olika hälsoaspekter för 

att kunna leva hälsosamt (Ahlberg, 2016). Med utgångspunkt i det salutogena perspektivet 

diskuterar McCuaig, Quennerstedt och Macdonald (2013) om hur en undervisningsmodell som 

utgår från ett salutogent perspektiv kan se ut. Inriktningen skulle koncentrera sig på kunskap, 

förståelse och färdigheter om hur man kan förbättra tillgångar och resurser (fysiologiska, 

psykologiska, sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska) för att främja människors 

hälsa och välbefinnande.  

 

 

2.2.3 Meningsfullhet  

 

Meningsfullhet är den komponent som enligt Antonovsky (1991) har den mest känslomässiga 

innebörden. Redelius och Hay’s (2012) studie visade att 86 procent av de 355 eleverna som 

deltog i studien tyckte att betyget i Idrott och hälsa var viktigt. Andra studier har också visat att 

elevernas egen uppfattning av ”nytta” är viktigt för vad de lär sig (Jacobsson, 2016). Lärarna 
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kan ha en tydlig bild av både syfte och uppfattning angående nyttan med undervisningen men 

eleverna lär sig något annat utifrån deras egen syn på brukbarheten av lektionen. Enligt 

Quennerstedt (2006) handlar lärdomen om hälsa att kunna begripa och hantera hälsa. Genom 

att eleverna vet hur och varför de ska delta i fysiska och sociala sammanhang och ser det 

meningsfulla med det kommer känsla av sammanhang uppstå kring att främja deras hälsa. Om 

lärarnas kunskap om elevernas syn på hälsa fördjupas kan undervisningen utformas på ett vis 

att den känns än mer meningsfull för eleverna (Ahlberg, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning elever som går på gymnasiet 

upplever känsla av sammanhang i hälsodelen i Idrott och Hälsa 1. 

 

- Hur upplever elever termer av begriplighet? 

- Hur skildrar elever termer av hanterbarhet? 

- Hur förmedlar elever termer av meningsfullhet?  
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4 Metod 

 

Följande avsnitt beskriver hur de olika delarna i undersökningen gått till.  

 

 

4.1 Design 

 

Det finns olika sätt att samla in data på. För att undersöka denna studies syfte valdes kvantitativ 

metod. Metoden valdes utifrån att intresse låg i att generalisera information och se övergripande 

mönster (Stukát, 2011). Denna studie avsåg att mäta i vilken utsträckning elever upplever 

känsla av sammanhang i hälsodelen i Idrott och Hälsa 1. Med detta syfte valdes kvantitativ 

metod, enkäter, för att få fler svar än vid intervju (kvalitativ metod). Vid intervjuer kan man få 

fram djupare information. Syftet med kvantitativ forskning är att finna mer generell information 

om individer, grupper, situationer eller händelser som kan framhäva det gemensamma 

(Bryman, 2018). Denna metod ansågs passande till denna undersökning då ett stort antal 

enkätsvar kunde samlas in och en större möjlighet finns då att tolka gemensamma mönster än 

vid kvalitativ metod (ibid). 

 

 

4.2 Urval 

 

Enligt Bryman (2018) kan respondenter väljas ut till en undersökning på olika vis. Ett av dessa 

sätt är bekvämlighetsurval där forskaren använder sig av de personer som finns tillgängliga för 

tillfället. Denna studie har konstruerats utifrån ett bekvämlighetsurval därför att det redan fanns 

en kontakt med lärare i ämnet Idrott och Hälsa på gymnasiet. Lärarna som kontaktades gav i 

sin tur ut en länk till eleverna där de kunde svara på enkäten. Detta val sparade mycket tid och 

det gick snabbt att få in data. Studien utgick från elevers perspektiv, de medverkande i studien 

går på olika gymnasieskolor i Värmland och läser olika program. Alla elever läser kursen Idrott 

och Hälsa 1.  

 

 

 



17 

 

4.3 Mätinstrument 

 

För att besvara undersökningens frågeställningar konstruerades en webbenkät i Survey & 

Report. De deltagande eleverna svarade genom att gå in på en länk till enkäten som både kunde 

besvaras via mobiltelefon eller dator. Enkäten delades in i fyra olika delar där den första delen 

bestod av tre bakgrundsfrågor: Kön, ålder och vilket program eleven läser. Den andra delen 

bestod av sex frågor om begriplighet, den tredje delen innehöll fem frågor om hanterbarhet och 

den fjärde delen behandlade sex frågor om meningsfullhet. Enkätundersökningens frågor hade 

fasta svar där respondenterna endast kunde välja ett svarsalternativ. Genom slutna frågor finns 

redan en kodning klar som underlättar bearbetning av svaren, de är lätta att ställa och lätta att 

besvara (Bryman, 2018).  

 

Frågorna i enkäten bestod av en femgradig (1–5) Likertskala (Stukát, 2011). Denna typ av skala 

används ofta för frågor som mäter attityder. Med denna skala kan en individs känsla eller 

upplevelse mätas (Bryman, 2018). I enkäten formulerades frågorna som påståenden, där 

respondenterna ombads ange i vilken utsträckning de höll med om påståendet. Exempelvis, om 

respondenten ansåg att påståendet stämmer helt angav hen siffran nummer 5. Om respondenten 

däremot svarade stämmer inte alls innebar det att hen angav siffran 1 på skalan. Mittpunkten 

på skalan var nummer 3 och innebar att respondenten svarade stämmer delvis.  

 

Hassmén och Hassmén (2008) påpekar att det som ska studeras ska kunna göras mätbart. I 

denna studie användes inte färdiga frågor utan de konstruerades själv med inspiration från andra 

som gjort liknade frågeformulär om KASAM, det var därför nödvändigt att operationalisera de 

begrepp som skulle undersökas genom att finna tydliga definitioner. Operationalisera innebär 

att en mätprocedur för ett begrepp anges, ett teoretiskt begrepp omvandlas till en mätbar term 

(ibid). Indikatorer för det begrepp som skulle mätas skapades och huruvida frågorna uppfattades 

på samma sätt som jag hade tänkt undersöktes genom diskussion med handledare, 

klasskamrater och elever från gymnasiet. Under dessa diskussioner berördes varje enskild fråga 

och utifrån detta gjordes justeringar.  

 

Innan enkäten delades ut granskades den av klasskamrater i en pilotstudie. Genom en pilotstudie 

kan man upptäcka om frågor är otydliga och svåra att förstå, avgöra om instruktionerna för 

enkäten är lämpliga för respondenterna och hur pass bra ordningsföljden av frågorna är 

(Bryman, 2018). De frågor som var svåra att förstå ändrades. När enkäten ansågs klar 
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kontaktades två ungdomar som går på gymnasiet. De fick testa enkäten för att se om de förstod 

instruktionerna och frågorna innan datainsamlingen startade.  

 

 

4.4 Genomförande och svarsfrekvens 

 

En tidig kontakt med lärare på gymnasieskolor skedde via mejl och Facebook, för att på så sätt 

informera och förbereda ett samarbete gällande undersökningen. Länken till den färdiga 

enkäten skickades sedan via mejl och Facebook till lärarna som i sin tur gav ut länken till 

eleverna. Enkäten skickades ut till tre olika gymnasieskolor och det samlades in svar från totalt 

163 elever. Könsfördelningen hos deltagarna var relativt jämn, med en liten övervikt av tjejer 

som var 81 stycken (49,7%), det var 75 killar (46,0%) och de som ej vill definiera kön var 5 

(3,1%). Det saknades svar från 2 personer på frågan om kön. Elever från åtta olika 

gymnasieprogram är representerade. Dessa program delades upp i yrkesprogram och 

högskoleförberedande program. Det var 96 elever som läser yrkesprogram och 66 elever som 

läser högskoleförberedande program. Det var något fler deltagare som läser yrkesprogram 

(58,9%) än de som läser högskoleförberedande program (40,5%). 

 

Data från eleverna samlades in för att sedan kunna identifiera mönster som antas gälla generellt. 

Resultaten tolkades sedan med hjälp av statistiska analysmetoder (Stukát, 2011). En nackdel 

med att använda enkät kan vara att ingen forskare finns på plats. Respondenterna läser och 

besvarar frågorna själva. Frågorna måste då vara lätta att förstå och lätta att besvara (Bryman, 

2018). Därför ställdes inga öppna frågor och dess struktur och svarsalternativ var genomgående 

lika.  

 

 

4.5 Databearbetning 

 

Bearbetningen av de insamlade svaren gjordes i statistikprogrammet Statistical Packagage for 

the Social Science (SPSS). Svaren på frågorna till de olika komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet sammanställdes i frekvenstabeller i Word.  För att tydligt se i 

vilken utsträckning eleverna upplevde de olika komponenterna skapades även frekvenstabeller 

som delades upp i låg, medel och hög. Begriplighet och meningsfullhet bestod av sex frågor 
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där varje fråga hade ett värde mellan 1–5. Maximala summan på dessa komponenter var därmed 

30. Om den totala summan för en person var mellan 1–10 klassades hen att ha ”låg” känsla av 

begriplighet eller meningsfullhet. Värdet 11–20 klassades som ”medel” och 21–30 klassades 

som ”hög”. Hanterbarhet bestod av fem frågor där varje fråga hade ett värde mellan 1–5. 

Maximala summan på dessa komponenter var därmed 25. Om summan för en person var mellan 

1–8,3 klassades hen att ha ”låg” känsla av hanterbarhet. 8,4–16,7 klassades som ”medel” och 

16,8–25 klassades som ”hög”.  

 

 

4.6 Studiens kvalitet 

 

En studies kvalitet bygger på dess validitet och reliabilitet. Validitet handlar om i vilken 

utsträckning utförda mätningar fångar det begrepp eller fenomen som avsågs att mätas 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Jag har valt att utgå från teorin KASAM av Antonovsky (1991) 

i denna undersökning. För att öka validiteten har teorins begrepp definierats (operationaliserats) 

och utifrån definitionerna skapades frågor som sedan diskuterades med handledare, 

klasskamrater och gymnasieelever för att se om frågorna uppfattades som det var tänkt. En 

pilotstudie utfördes och ännu en dialog fördes med klasskamrater och elever som går på 

gymnasiet för att upptäcka om de förstod instruktionerna och enkätens frågor. 

 

Reliabilitet handlar om pålitligheten, följdriktigheten och överensstämmelsen hos måttet på ett 

begrepp (Bryman, 2018). En undersökning vars resultat blir densamma om undersökningen 

genomförs på nytt har hög reliabilitet. En känd metod är att använda sig av Cronbachs alfa. 

Detta test prövar studiens interna reliabilitet, som innebär om frågorna hänger ihop och anses 

mäta samma sak (Hassmén & Hassmén, 2008). För att undersöka instrumentets reliabilitet 

utfördes ett reliabilitetstest i SPSS. De frågorna som kopplades till begriplighet hade Cronbachs 

alfa på 0,91, frågorna om hanterbarhet hade Cronbachs alfa på 0,91 och frågorna om 

meningsfullhet hade Cronbachs alfa på 0,92. Enligt Bryman (2018) brukar ett värde på 0,8 

användas som en tumregel som lägsta accepterade nivå på den interna reliabiliteten. Denna 

studie hade därmed en hög intern reliabilitet. Man vet inte exakt vad frågorna mäter, men genom 

detta test vet man att de hör ihop.  
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4.7 Etiskt förhållningssätt 

 

De grundläggande etiska kraven och principerna måste följas vid en undersökning. Dessa fyra 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan utan att ange skäl för detta (Bryman, 

2018). I informationen deltagaren får ska ansvariges namn och institutionsanknytning framgå 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att deltagarna självständigt får bestämma 

över sin medverkan och hur länge de skall delta (Vetenskapsrådet, 2002). All denna information 

fanns med i en informationstext på enkäten (se bilaga 1). I denna studie var alla elever som 

svarade på enkäten över 15 år. Om en minderårig hade deltagit krävs förälders eller 

vårdnadstagares godkännande (Bryman, 2018). Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 

personuppgifter måste försvaras på det vis att ingen obehörig kan nå dem (Bryman, 2018). 

Deltagarna ska vara införstådda med att deras anonymitet bibehålls och inte är något som 

kommer redovisas (Stukát, 2011). Nyttjandekravet följs genom att all data och uppgifter som 

samlas in endast får användas för forskningens ändamål (Bryman, 2018). Dessa krav följdes då 

inga personuppgifter samlades in och data användes endast för denna studie.  
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5 Resultat 

 

I föreliggande kapitel presenteras respondenternas svar. I det första avsnittet uppmärksammas 

begriplighet, medan i det andra beaktas hanterbarhet. I det tredje avsnittet läggs data om 

meningsfullhet fram.  I varje avsnitt tas först beskrivande data upp med hjälp av 

frekvenstabeller. I den beskrivande text under frekvenstabellerna adderas svaren ”stämmer 

helt” och ”stämmer till stor del” och anges som positiva resultat medan de negativa svaren står 

för ”stämmer lite” och ”stämmer inte alls”. Därefter presenteras respondenternas svar som visar 

i vilken utsträckning de upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att tolka 

detta beräknades ett kompositvärde, det vill säga att totalsumman av individens svar fördelades 

i grupper som benämndes låg, medel och hög (t. ex låg begriplighet). Gällande begriplighet och 

meningsfullhet var högsta värdet 30.  De respondenter som hade ett värde mellan 1–10 hamnade 

i gruppen låg. De som fick värde 11–20 fanns i gruppen medel och i gruppen hög representeras 

de respondenter med värde 21–30. En individs högsta totalsumma på hanterbarhet var 25. 

Respondenter som hade ett värde mellan 1–8,3 hamnade i gruppen låg. De som fick värde 8,4–

16,7 fanns i gruppen medel och i gruppen hög fanns de respondenter med värde 16,8–25.  

 

 

5.1 Begriplighet 

 

Begriplighet undersöktes med sex frågor om förståelse kring hälsodelen i Idrott och Hälsa. Sex 

olika indikatorer användes för att kunna mäta begreppet (se bilaga 2). Den första frågan 

handlade om eleven hade lätt att förstå hälsodelen medan den andra frågan berörde målet och 

det generella syftet i hälsodelen. Den tredje frågan gällde den röda tråden. Fjärde frågan 

handlade om elevens uppfattning om ämnet hjälper eleven att främja sin egen hälsa och den 

femte om förväntningar från läraren. Sjätte frågan berörde tydligheten om vilka kunskapskrav 

och vad som ska uppnås i hälsodelen. Respondenternas svar presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Begriplighet 

Stämmer… Allmän 
förståelse 

Generellt 
syfte 

Allmän 
röd tråd 

Kopplingar 
till egen 
hälsa 

Specifika 
förvänt- 
ningar 

Kunskaps-
krav 

… helt 39 39 35 32 33 29 

  (23.9%) (23.9%) (21.5%) (19.6%) (20.2%) (17.8%) 

… till stor del 57 56 44 52 42 42 

 (35.0%) (34.4%) (27.0%) (31.9%) (25.8%) (25.8%) 

… delvis 47 41 50 45 50 49 

 (28.8%) (25.2%) (30.7%) (27.6%) (30.7%) (30.1%) 

… lite 11 12 19 21 22 25 

 (6.7%) (7.4%) (11.7%) (12.9%) (13.5%) (15.3%) 

… inte alls 8 13 14 11 15 17 

 (4.9%) (8.0%) (8.6%) (6.7%) (9.2%) (10.4%) 

Totalt 162 161 162 161 162 162 
 

(99.4%) (98.8%) (99.4%) (98.8%) (99.4%) (99.4%) 

 

Enligt tabell 1 svarar eleverna generellt positivt vad gäller begriplighetsfrågorna. Det är 

framförallt positiva resultat gällande frågorna om allmän förståelse för hälsodelen och vad dess 

syfte är, då cirka 60 procent svarar positivt. Resultaten visar att problemen tycks främst gälla 

frågan om tydligheten om vilka kunskapskrav som ska uppnås där svaren når upp till drygt 25 

procent. Det uppges även att det inte är givet för eleverna att alltid förstå lärarens förväntningar.  

 

De sex frågorna vad gällde begriplighet hängde väl ihop (alfa = 0,91) och därav beräknades ett 

kompositvärde. Dessutom grupperades respondenternas värde av totalsumman på hanterbarhet 

i grupperna låg, medel och hög. Resultaten av analysen presenteras i den tabell som följer 
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Tabell 2. Elevernas begriplighet 

Hög 88  

 (54.7%)  

Medel 63  

 (39.1%)  

Låg 10  

 (6.2%)  

Total 161  

 (100%)  

 

Enligt tabell 2 var resultatet av elevernas svar övervägande positivt då majoriteten hade hög 

begriplighet och det var lägst antal respondenter som uppgav låg begriplighet.  

 

5.2 Hanterbarhet 

 

Hanterbarhet undersöktes med fem frågor om hur eleverna upplever att de kan hantera 

hälsodelen i Idrott och Hälsa. Fem olika indikatorer användes för att kunna mäta begreppet (se 

bilaga 3). Den första frågan behandlade om eleven ansåg sig ha de resurser som krävs för att 

lyckas i hälsodelen och den andra frågan handlade om hen kan hantera de krav som ställs. Tredje 

frågan mätte om eleven ansåg att det var lätt att klara av hälsodelen medans den fjärde frågan 

handlade om eleven kände trygghet inför lektioner i hälsodelen. Den sista frågan rörde 

möjligheten att utvecklas. Respondenternas svar presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 3. Hanterbarhet 

Stämmer… Resurser 
för att 
lyckas 

Hantera 
krav 

Lätt att 
klara av 

Trygghet Egen 
utveckling 

… helt 55 45 43 44 48 

  (33.7%) (27.6%) (26.4%) (27.0%) (29.4%) 

… till stor del 47 48 48 49 47 

 (28.8%) (29.4%) (29.4%) (30.1%) (28.8%) 

… delvis 34 43 40 38 39 

 (20.9%) (26.4%) (24.5%) (23.3%) (23.8%) 

… lite 17 15 16 16 18 

 (10.4%) (9.2%) (9.8%) (9.8%) (11.0%) 

… inte alls 9 10 13 14 10 

 (5.5%) (6.1%) (8.0%) (8.6%) (6.1%) 

Totalt 162 161 160 161 162 
 

(99.4%) (98.8%) (99.4%) (98.8%) (99.4%) 

 

Enligt tabell 3 svarar elever generellt positivt vad gäller hanterbarhetsfrågorna. De flesta av 

respondenterna (cirka 60 procent) svarade ”stämmer till stor del” eller ”stämmer helt” på alla 

frågor om hanterbarhet. Högst procent och de mest positiva svaren förekom rörande frågorna 

om elevens resurser och känsla av att det är möjligt att lyckas i hälsodelen och även att de 

upplever att det finns möjlighet till egen utveckling. Procenten av eleverna som svarade 

”stämmer lite” och ”stämmer inte alls”, det vill säga de mer negativa resultaten var relativt 

likvärdigt fördelat. Det som utmärkte en något mer negativ tendens verkar vara att eleverna 

känner viss otrygghet inför lektionerna och att det är inte är lätt att klara av hälsodelen.  

 

De fem frågorna vad gäller hanterbarhet hängde väl ihop (alfa = 0,91) och därav beräknades ett 

kompositvärde. Dessutom grupperades respondenternas värde av totalsumman på hanterbarhet 

i grupperna låg, medel och hög. Resultaten av analysen presenteras i den tabell som följer. 
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Tabell 4. Elevernas hanterbarhet 

Hög 111  

 (68.9%)  

Medel 37  

 (23.0%)  

Låg 13  

 (8.1%)  

Total 161  

 (100%)  

 

Enligt tabell 4 var resultatet av elevernas svar övervägande positivt då majoriteten hade hög 

hanterbarhet och det var lägst antal respondenter som hade låg hanterbarhet.  

 

 

5.3 Meningsfullhet 

 

Meningsfullhet undersöktes med hjälp av sex frågor som mätte om eleverna ansåg att 

hälsodelen i Idrott och hälsa är meningsfull. Sex olika indikatorer användes för att kunna mäta 

begreppet (se bilaga 4). Den första frågan som ställdes handlade om eleverna tycker hälsodelen 

är kul och glädjefyllt. Den andra frågan mätte om eleverna anser att hälsodelen är en viktig del 

i ämnet. Tredje frågan handlade om eleverna anser att de lärdomar som erhålls är viktiga för 

deras egen hälsa. Fjärde frågan berörde engagemang och den femte frågan gällde motivation. 

Den sista frågan hade att göra med om eleverna tyckte hälsodelen är intressant. 

Respondenternas svar presenteras i den tabell som följer.  
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Tabell 5. Meningsfullhet 

Stämmer… Glädjefyllt Viktigt Lärorikt Engagerande Motiverande Intressant 

… helt 40 51 29 35 37 31 

  (24.5%) (31.3%) (17.8%) (21.5%) (22.7%) (19.0%) 

… till stor del 41 46 51 38 47 32 

 (25.2%) (28.2%) (31.3%) (23.3%) (28.8%) (19.6%) 

… delvis 38 38 46 40 39 42 

 (23.3%) (23.3%) (28.2%) (24.5%) (23.9%) (25.8%) 

… lite 25 18 24 30 23 31 

 (15.3%) (11.0%) (14.7%) (18.4%) (14.1%) (19.0%) 

… inte alls 18 9 12 17 16 26 

 (11.0%) (5.5%) (7.4%) (10.4%) (9.2%) (16.0%) 

Totalt 162 162 162 160 162 162 
 

(99.4%) (98.8%) (99.4%) (98.8%) (99.4%) (99.4%) 

 

Enligt tabell 5 svarar eleverna generellt positivt vad gäller frågorna om meningsfullhet. 

Resultaten visar att eleverna inte tycks ha speciellt stort engagemang eller intresse för 

hälsodelen då cirka en tredjedel svarat negativt gällande dessa aspekter men eleverna är ändå 

motiverade att förbättras och tycker det är en viktig del i ämnet, då dessa frågor hade mer 

positiva resultat på cirka 60 procent.  

 

De sex frågorna vad gäller meningsfullhet hängde väl ihop (alfa = 0,92) och därav beräknades 

ett kompositvärde. Dessutom grupperades respondenternas värde av totalsumman på 

meningsfullhet i grupperna låg, medel och hög. Resultaten av analysen presenteras i den tabell 

som följer.  
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Tabell 6. Elevernas meningsfullhet 

Hög 88  

 (54.7%)  

Medel 59  

 (36.6%)  

Låg 14  

 (8.7%)  

Total 161  

 (100%)  

 

Enligt tabell 6 var resultatet av elevernas svar övervägande positivt då majoriteten hade hög 

meningsfullhet och det var lägst antal respondenter i kolumnen låg.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

 

Frekvenstabellerna som redovisade svarsfrekvensen på frågorna om de olika komponenterna 

hade många likheter. Alla tre komponenter hade flest respondenter som svarade ”till stor del” 

och en ökande trend fanns mellan ”stämmer inte alls” till ”stämmer till stor del”. Det var överlag 

hög procent positiva svar på frågorna rörande de tre komponenterna. Där några frågor på varje 

komponent utmärkte sig som mer positiva eller negativa svar. I de tabellerna som 

komponenterna delades in i låg, medel och hög blev majoriteten av eleverna placerad i 

kolumnen hög inom både begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kolumnen låg var 

minst representerad gällande alla komponenter.  
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6 Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning elever som går på gymnasiet 

upplever känsla av sammanhang i hälsodelen i Idrott och Hälsa 1 och studiens frågeställningar 

var:  

 

- Hur upplever elever termer av begriplighet? 

- Hur skildrar elever termer av hanterbarhet? 

- Hur förmedlar elever termer av meningsfullhet?  

 

De resultat som följer kommer diskuteras till tidigare forskning, dock finns inte så många 

studier gjorda inom området samt teorin KASAM kopplat till hälsodelen i ämnet Idrott och 

Hälsa.  

 

 

6.1 Begriplighet  

 

Vad gäller frågeställningen om begriplighet visar resultaten att elevernas förståelse för 

hälsodelen i ämnet Idrott och Hälsa är genomgående hög. Detta stämmer överens med resultaten 

från Ahlbergs (2016) studie där förståelse kring hälsa också var hög. Respondenterna i min 

studie hade något svårt att förstå lärarens förväntningar och vad som ska uppnås i hälsodelen 

och dess kunskapskrav ansågs ej vara tydligt. Dessa resultat stämmer överens med Redelius 

och Hays (2012) resultat där intervjuer visade att elever hade svårt att förstå vad som skulle 

uppnås för ett visst betyg i ämnet och att det skulle behövas mer arbete med att tydliggöra för 

eleverna vad målet med undervisningen är och hur bedömningen går till. Även Larsson och 

Redelius (2004; 2008) skriver om elevers svårigheter att förstå vad de ska lära sig i ämnet. Det 

kan vara en poäng med att börja prata om vad man ska lära sig under lektionen, snarare än vad 

man ska göra under lektionen (Larsson & Redelius, 2004). Elevernas förståelse för 

kunskapskraven och vad som ska uppnås för de olika momenten kan även öka om lärarnas 

bedömningsunderlag är noggrant bearbetade och eleverna får mer feedback kring deras 

utveckling (Tolgfors, 2016). Thedin Jakobsson (2012) har dessutom skrivit att lärare anser att 

det är otydligt vad som ska läras ut i hälsa. Om lärare inte känner säkerhet beträffande den 

kunskap eleverna ska få, är risken givetvis stor att likaså elever känner otydlighet kring vad 
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som ska uppnås i hälsodelen.  Mer positiva resultat förekom på frågorna om den allmänna 

förståelsen av hälsodelen och vad dess syfte är. Jag tror många elever förstår varför man ska 

lära sig om hälsa och vad det generella syftet är på grund av att många vet att fysisk, psykisk 

och social hälsa är viktigt för ens eget välbefinnande. På något vis har man antagligen en bild 

av vad som är hälsosamt och inte.  

 

 

6.2 Hanterbarhet 

 

Vad gäller den andra frågeställningen som kopplades till hanterbarhet visade resultaten överlag 

positivt. Tidigare forskning har visat att elever i sin helhet upplever trygghet under lektionerna 

i Idrott och Hälsa (Redelius, 2004), men så var inte fallet i denna undersökning då eleverna 

upplever att det inte alltid är lätt att klara av hälsodelen och inte alltid känner trygghet och lugn 

inför dessa lektioner. Jag förstår att vissa elever inte känner lugn och trygghet inför lektioner i 

hälsodelen då många upplever en hets kring hälsa. Många förknippar nog hälsa till något 

ouppnåeligt då exempelvis sociala medier och reklam ger osund information om hur hälsa 

uppnås. Det positiva är att eleverna i studien känner möjlighet att lyckas och utvecklas inom 

området. Många strävar nog efter att må så bra som möjligt och om de ser ämnet som en plats 

för att kunna utveckla sitt välmående är det mycket glädjande. Elever har i tidigare studier 

nämnt att ämnet Idrott och Hälsa bidragit till deras utveckling inom olika hälsoaspekter 

(Quennerstedt, 2006) men det har även nämnts att de vill lära sig mer om hur de kan kombinera 

olika hälsoaspekter för att kunna leva hälsosamt. Detta anser jag kan visa en brist på elevens 

egen upplevelse av tillgång till resurser för att applicera den kunskap de får i Idrott och Hälsa 

till sin egen vardag. McCuaig, Quennerstedt och Macdonald (2013) föreslog även i deras studie 

att mer fokus bör ligga på att ge elever tillgångar och resurser för att de ska kunna främja sin 

hälsa. 

 

 

6.3 Meningsfullhet 

 

Majoriteten i undersökningen har genomgående hög meningsfullhet. Ämnet Idrott och Hälsa 

har i tidigare forskning visat att elever ser ämnet som något meningsfullt och viktigt (Larsson 

& Redelius, 2004). Eleverna i denna studie ansåg även att hälsodelen är viktig i ämnet och de 
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känner motivation till att förbättras inom detta område. Redelius och Hay (2012) presenterade 

i en studie att betyget i Idrott och Hälsa beskrevs som viktigt av eleverna. Traditionellt sett har 

ämnet varit fysiskt präglat och rörelsen har varit i fokus. Den största delen består fortfarande av 

rörelse men det är trots det positivt att eleverna ser hälsodelen som en given och viktig del i 

ämnet. Inom det salutogena perspektivet ses människan som en helhet. Det känns som ämnet 

och dess undervisning mer och mer präglas av denna syn. Att ha god hälsa handlar om mer 

saker än endast den friska kroppen. Meningsfullheten kunde ses något negativt i frågorna om 

engagemang och intresse för hälsodelen. Lärare bör därför fundera på hur man kan göra 

undervisning inom hälsa mer intressant för eleverna och kunna inspirera dem. I aspekter av 

meningsfullhet vore det därför lämpligt att föra en kommunikation med eleverna för att utforska 

deras syn på hälsa. Det kanske är något de verkligen vill lära sig om gällande hälsodelen som 

är aktuellt för deras livsstil som inte läraren tänker på.  

 

Enligt Antonovsky (1991) upplever man en hög känsla av sammanhang om dessa komponenter 

uppfylls. Som tidigare nämnts kan KASAM vara ett bra verktyg för undervisning i Idrott och 

Hälsa (Thedin Jakobsson, 2012). I och med det bör lärare sträva efter att eleverna ska känna en 

hög grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i undervisningen. Målet bör såklart 

vara att eleverna upplever känsla av sammanhang i hälsodelen i hög utsträckning. Ämnet är en 

viktig plats för eleverna där de kan få kunskaper om hälsa. I kursplanen för Idrott och Hälsa 

(Lgy11) står det dels att ämnet:  

 

[…] ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med 

välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar 

för sin hälsa (Skolverket, 2018). 

 

Det är viktigt att eleverna förstår hur, vad och varför de ska främja sin egen hälsa (Quennerstedt, 

2006). Genom att använda sig av KASAM i undervisningen kan det bli lättare för dem att få ett 

sammanhang i hälsodelen i ämnet. Tidigare forskning har visat att lärare har svårt att definiera 

och förstå vad de ska lära ut om i hälsa, då det ges mycket utrymme för egen tolkning av 

kursplanen (Thedin Jakobsson, 2012). Om lärarna inte själva har en känsla av sammanhang i 

deras undervisning om hälsodelen kommer det antagligen spegla hur eleverna upplever det.  

 

Eftersom denna studie visat att elever upplever vissa brister i de tre olika komponenterna hade 

det varit glädjande om lärare i Idrott och Hälsa tar del av detta och utvecklar sin undervisning 
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till att bli ännu mer begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. Detta är något jag själv 

kommer tänka på under mitt blivande läraryrke. Även om det skiljer sig något kring de olika 

frågorna i komponenterna visade alla tabeller att majoriteten av eleverna hade hög upplevelse 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Thedin Jacobsson (2012) och Larsson 

(2016) är det viktigt att läraren kan skapa lektioner som har känsla av sammanhang. Utifrån 

denna studie och dess resultat verkar det som att lärarna lyckats med detta i hög utsträckning. 

Om läraren är medveten om KASAM kan både lärare och elever få en större känsla av 

sammanhang (Thedin Jacobsson, 2012).  

 

 

6.4 Metoddiskussion  

 

Valet av kvantitativ metod känns i efterhand rätt för syftet då många elever kunde nås (Stukát, 

2011). Tidigare undersökningar som gjorts utifrån teorin KASAM baseras ofta på kvalitativ 

metod, det var därför intressant att få fram data genom kvantitativ metod. Det var en styrka att 

undersökningen hade en relativ jämn fördelning mellan tjejer (81) och killar (75). Ändringar 

och förbättringar under studiens gång skulle kunna ha varit att närvara vid datainsamlingarna 

genom att åka runt till skolorna och svara på eventuella frågor om något upplevdes otydligt. 

Enkäterna besvarades under olika omständigheter då eleverna både gjorde dem under 

lektionstid och på fritiden. Vissa elever kunde sannolikt fråga läraren om hjälp om de inte 

förstod någon fråga medan andra kanske inte hade den möjligheten.  

 

Frågornas validitet kan ha varit bristfällig då färdiga frågor inte användes utan de konstruerades 

själv utifrån komponenternas begreppsdefinitioner. Det kunde ha varit fördelaktigt att använda 

färdiga frågor då redan validiteten och reliabiliteten kontrollerats av en forskare (Bryman, 2018) 

men frågeformulärets validitet har stärkts genom att diskussioner och pilotstudie har gjort med 

handledare, klasskamrater och gymnasieelever och utifrån detta har frågorna justerats.  

Frågorna testades genom Cronbachs alfa, alla frågor hade bra värden och detta styrker studiens 

interna reliabilitet (Bryman, 2018). Enkäten bestod av slutna frågor, detta gjorde det lätt att 

bearbeta data. Genom tydlig struktur och genomgående lika svarsalternativ gjordes det även 

lätt för respondenterna att besvara frågorna på korrekt sätt (ibid). Även vid kritisk granskning 

med diskussioner och pilotstudie var upplevelsen av instruktionerna om hur frågorna skulle 

besvaras tydliga. Dock kan slutna frågor vara en nackdel då respondenterna inte kan vara 



32 

 

spontana i sina svar och kan bli irriterade då det möjligtvis inte finns något svarsalternativ de 

tycker stämmer in på dem (ibid).  

 

Utifrån de bakgrundsfrågor som ställdes i denna enkät kunde jämförelser på basis av kön och 

gymnasieprogram konstruerats men på grund av tidsbrist valdes detta bort och istället 

fokuserades det på helheten av elevernas upplevelse av de olika komponenterna och dess 

innehållande frågor.  Gällande urvalet läste alla Idrott och Hälsa 1 på gymnasiet. Dock läser 

vissa elever kursen över ett år och andra över två. De som endast läst en termin har kanske inte 

hunnit arbeta med hälsodelen i lika stor utsträckning som de elever i årkurs två gjort. 

Bekvämlighetsurvalet sparade mycket tid men det kan medföra en risk på grund av att urvalet 

inte skapats av slumpen, det kan då vara osäkert om resultaten är representativa för en större 

population (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

 

6.5 Fortsatt forskning  

 

Utifrån de resultat denna undersökning visat hade det varit intressant att göra en kvalitativ studie 

där man mer djupgående kan gå in i detalj hur de positiva och negativa delarna av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet upplevs av eleverna. Det hade även varit intressant att se om 

eleverna upplever undervisningen i hälsodelen som mest teoretisk eller om de anser att alla 

lektioner, även de som fokuserar på det fysiska, präglas av hälsa på ett eller annat vis. 
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