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Abstract 

It’s very important to promote good health, because the society today has high demands. This 

essay is a study on how teachers in physical education, work with health education, and an 

understanding of the term health. What is written in the curriculum regarding health, and does 

it cohere with reality.  

 I have done five qualitative interviews with active PE teachers in grade 7-9 and used 

relevant literature to my help from earlier research. The result of the interviews have been 

analysed and the study discusses important matters. 

 The result show that physical activity dominates sports education and activity is most 

significant for health. The teachers consider the few hours to be one of the main affects in 

choice of education. It is the holistic vision of health that teachers want to bring out, they also 

acknowledge that it is difficulty of define. The majority mean that health is when a person 

feels good. The social point of view is what creates bad health among the pupils, which leads 

to negative consequences for entire humanity. Health is often associated with theory lessons 

while athletic games are associated with practical education. Some people mean that health 

integrates when opportunity is given. It is foremost ergonomics, diet, condition and joy of 

activity the teachers point out as the most dominant features in their health education. Several 

of them want to inspire the lazy students and they hope that the students see the importance of 

health in the future perspective.  

 

Keywords: curriculum, physical education and health, health education, physical activity. 
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Sammanfattning 

Det blir allt mer viktigt att främja god hälsa när människan idag lever ett liv i ett samhälle 

fyllt med höga krav. Syftet med uppsatsen är att få insyn i hur verksamma lärare i idrott och 

hälsa arbetar med hälsoundervisning samt att ge en förståelse av vad hälsobegreppet kan stå 

för. Vad styrdokumenten uttrycker om hälsa och hur den överensstämmer med verkligheten. 

 Jag har gjort fem kvalitativa intervjuer med verksamma idrottslärare i årskurs 7-9. Till 

hjälp har jag använt relevant litteratur från tidigare forskning. Resultatet av intervjuerna har 

analyserats och väsentligt stoff har sammanfattningsvis redovisats.  

 Mitt resultat visar att det är den fysiska aktiviteten som dominerar idrottsundervisningen 

och att rörelsens betydelse för hälsan är stor. De få timmar som ämnet har anser lärarna 

påverkar valet av undervisning. Det är den holistiska synen på hälsa som lärarna vill framhäva 

men belyser också det vaga och svårdefinierbara i begreppet. Majoriteten menar att hälsa är 

när individen mår bra. Den sociala aspekten är den som främst skapar ohälsa hos eleverna 

vilket leder till negativa konsekvenser för hela individen. Hälsa förknippas ofta med teoripass 

medan idrott sammanförs med praktisk undervisning. Några menar dock att hälsa integreras 

när tillfälle ges. Det är främst ergonomi, kost, kondition och rörelseglädje som lärarna 

framhåller som de dominerande inslagen i deras hälsoundervisning. Flera av dem har främst 

som målsättning att få de inaktiva eleverna att röra sig och se hälsans betydelse i ett framtida 

perspektiv.  

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, hälsoundervisning, läroplan, ämnet idrott och hälsa. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

”Det är inte själen och inte kroppen vi övar – det är en människa och den bör inte delas i två 

delar.” Detta uttryck uttalade F. Rabelais redan under renässansens epok, och stämmer 

överens med vad samtidens syn på ämnet idrott och hälsa ska innebära. Denna syn har dock 

varierat genom historien och jag finner det positivt att vi idag har, eller i alla fall ska sträva 

efter en helhetssyn på vår kropp och själ. Däremot visar historien att synen på ämnet 

gymnastik/idrott och hälsas legitimitet har förändrats och därtill har antal lektionstimmar 

successivt reducerats under det senast seklet. Tyvärr ser det ut som den trenden inte vill ge 

med sig, trots att de flesta i vårt samhälle är medvetna om hur viktigt det är att barn och 

ungdomar rör på sig och utvecklar en sund livsstil. Skolan är ett viktigt instrument för 

uppbyggnaden av god livsstil och har ett stort ansvar för att ge barn och ungdomar adekvat 

utbildning i idrott och hälsa då bl.a. välfärdssjukdomar som kan härledas till vårt stillasittande 

liv, ökar. 

 Ämnet idrott har förändras genom tiden i innehåll och form. Olika läroplaner samt 

kursplaner har poängterat skiftande tyngdpunkter i ämnet. Den senaste läroplanen för 

grundskolan (Lpo 94) innebar flera förändringar för ämnet idrott. Den nya inriktningen 

innebar att tonvikten lades på hälsoperspektivet. För att förstärka innebörden av detta lades 

begreppet hälsa till namnet idrott. Ämnet heter sedan dess idrott och hälsa. Ämnet ska nu 

betona ett bredare perspektiv av hälsa istället för att accentuera den prestationsinriktning som 

tidigare var explicit. Ämnet blev därtill målstyrt istället för centralstyrt där läroplanen 

deklarerar mål att sträva mot och mål att uppnå. Ämnets innehåll och arbetssätt är till stor del 

pedagogens ansvar och kan skilja sig från skola till skola då styrdokumenten blivit öppen för 

många tolkningar (Annerstedt 2001a).  

 Under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) startade mitt intresse för hur vi kan och 

bör arbeta med hälsa i undervisning. Eftersom min uppfattning av hälsans roll i ämnet ofta 

blir lidande till fördel för de idrottsliga momenten i många lärares undervisning och i vissa 

fall inte förekommer alls, anser jag det intressant att undersöka. Vidare belyser jag att 

hälsoperspektivet är ett essentiellt område i dagens skola och vill därför undersöka hur vi kan 

arbeta med det i vår undervisning. Därtill vill jag granska om det finns stora skillnader mellan 

lärares tolkning av hälsans plats i ämnet efter införandet av Lpo 94 och om det skiljer sig från 
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den tidigare läroplanen (Lgr 80) som hanterade hälsoperspektivet i form av bland annat 

ergonomi och hygien (Skolöverstyrelsen 1980). 

 Denna uppsats ska förhoppningsvis ge mig och andra läsare en inblick i hur några 

idrottslärare i grundskolans senare år hanterar hälsoarbetet i sin undervisning. Jag menar 

också att denna studie kan utveckla mitt kommande arbetssätt gällande hälsoperspektivet 

inom ämnet idrott och hälsa. Jag har med ovanstående bakgrund ändå valt att i min studie 

särskilja på begreppen idrott och hälsa och fokusera på hälsa, för att enklare nå fram till 

kärnan i hälsoarbetet och inte för att ta bort helhetssynen på ämnet.   

 

1.2 Forskningsläge 

I följande avsnitt ska jag sammanfatta ett urval av den forskning som finns kring 

hälsobegreppet i idrottsundervisningen. Eftersom hälsa är ett stort och komplext begrepp över 

tid i såväl skola och samhälle, har jag valt att genomföra en omfångsrik litteraturbearbetning. 

Jag började med att söka litteratur som berörde ämnet på olika bibliotek efter att jag hade 

bestämt ämne och skrivit min inledning, syfte och frågeställningar. Vidare googlade jag på 

hälsa och hälsoarbete för att finna relevant litteratur. Jag fann många gångbara böcker och 

rapporter där författare granskar hälsa. Jag insåg att det redan skrivits en del av det jag ville 

undersöka men jag har mött det som positivt i min analys och har också försökt att visa på nya 

aspekter och detaljer i ämnet.  

 Under 1990- och 2000-talet har hälsoperspektivet eskalerat så även i idrottsämnet 

(Annerstedt 2001b). Detta har lett till att flera projekt har påbörjats t.ex. Bunkefloprojektet 

som handlar om hälsofrämjande arbete i skolan. Boken Är Pippi Långstrump en 

hälsoupplysare eller hälsorisk? är en antologi som problematiserar begreppet hälsa utifrån 

barns och ungdomars inställning om hälsa och dess innebörd. Några andra tongivande 

författare är: Quennerstedt (2006), Thedin Jakobsson (2005), Sandahl (2005), Annerstedt 

(2001 m.fl.). Quennerstedt övergripande syfte i sin avhandling Att lära sig hälsa fokuserar på 

det undervisningsinnehåll som eleverna erbjuds i idrott och hälsa. Med hjälp av styrdokument 

och lokala kursplaner behandlar han hälsoperspektivets diskurs. Han hävdar att hälsa i 

idrottsämnet enligt kursplanerna domineras av frånvaro av skador och sjukdomar. Thedin 

Jakobssons mål i hennes D-uppsats Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa? är att belysa 

tio lärares inställning om hälsa. Hon belyser begreppet som diffust och komplext, vilket hon 

menar inte är förvånande men det blir då svårt att nå en samsyn av vad hälsoundervisning ska 

innebära i realiteten. Sandahls avhandling Ett ämne för alla? behandlar idrott och historia där 
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syftet var att ge ett historiskt perspektiv av idrottsundervisningens utveckling med koppling 

till aktuell läroplan. Även Annerstedt har berört den historiska utvecklingen i idrottsämnet 

och undersökt ämnets legitimitet. Han belyser även kroppen som en del av vår identitet, idag 

framförallt den yttre. Han diskuterar även frågan om en vacker, smal och vältränad kropp är 

detsamma som god hälsa. Vidare anser han att införandet av Lpo 94 gav ett mer explicit 

uttryck till hälsa och hälsoarbete men att ämnets timmar paradoxalt har reducerats. I ett 

initiativbetänkande anser Europaparlamentet att minst tre idrottslektioner i veckan bör 

garanteras i skolschemat (Riksidrottsförbundet 2007).  

 Eftersom nämnda skribenter och litteratur samt fler intressanta författare figurerar i min 

undersökning redovisar jag inte mer här utan det finns att läsa vidare i litteraturbearbetningen 

punkt 2.1 till punkt 2.5.  

 

1.3 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att få inblick i ett antal verksamma idrottslärares syn på 

hälsans utformning i undervisningen och ge en förståelse av vad hälsobegreppet kan stå för. 

Men även försöka ge kunskap om hur idrottslärare kan arbeta med hälsa i ämnet och vad 

uttrycker styrdokumenten om hälsa, harmonierar det med verkligheten. 

 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar är utgångspunkt för min undersökning: 

 
• Vad innebär hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

• Hur bedrivs hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa och vilka faktorer påverkar 

undervisningen? 

• Förändrades undervisningen i idrott och hälsa av namnbytet och med införandet av 

Lpo 94, och skiljer sig undervisningen i hälsa om läraren har en lärarexamen före eller 

efter 1994? 

• Spelar samtidens syn på hälsa någon roll för undervisningen? 

• Vad är lärarnas uppfattning om elevernas hälsotillstånd? 

 

 

 



Madeleine Wiker  2008-01-21 

 - 4 - 

2 Litteraturbearbetning  

2.1 Idrottsämnets historiska utveckling 

Vid 1770-1820 hände mycket stora samhällsförändringar runt om i Europa, även i Sverige. 

Förändringar såsom nya värderingar och ny praktik var ett faktum och paradigmskiftet slog 

igenom. Detta ”nya samhälle” skapade således nya premisser även för idrottslivet. Det är 

viktigt att förstå att detta nya skifte var en lång process som startade i liten skala redan under 

renässansen. Paradigmskiftet präglades av bl.a. tre stora omställningar: industrialismen, 

rationalismen och franska revolutionen (Lindroth 1995a). Industrialiseringen ledde till att 

populationen i städerna växte och vi blev mer upplysta om hur angeläget det är att vara vid 

god fysik. Människorna fick ett större behov av att sysselsätta sig på fritiden och det växte 

fram ett behov av att tävla mot varandra. Den tekniska utvecklingen, konkurrensen och 

produktionsresultaten mellan de stora fabrikerna växte och fick stor betydelse för det 

tävlingsinriktade momentet (Lindroth 1995a).  

 När Sverige 1809 förlorade Finland framkallades nationalism hos det svenska folket och 

en revanschlust skapades där politiker hade lärt sig att folket behövde byggas upp fysiskt. Vi 

skulle likt de fornnordiska vikingarna bli stora och starka igen (Annerstedt 2001a). 

Rationalismen enligt Lindroth (1995a) är också att tro på det mänskliga förnuftet, det vi kan 

se är det sanna.  

 Ytterligare en orsak till gymnastikens intrång i skolan var att barnen hade dålig hälsa och 

att de skulle stärkas för att bättre stå emot sjukdomar. Jean Jacques Rousseaus bok Emile 

(1762) bidrog starkt till förändring då han ansåg att stora brister fanns i uppfostran. Han 

förespråkade istället naturligt liv av mindre stillasittande och mer rörelse och lek i det fria. 

Om dessa rekommendationer följdes skulle man få friskare, starkare och mera harmoniska 

pojkar. Observera att det fortfarande endast handlade om pojkars uppfostran (Annerstedt 

2001a). Eftersom Rousseau menade att de praktiska uppgifterna skulle dominera över de 

stillasittande teoretiska studierna, blev det en av de viktigaste inspirationskällorna inom den 

fysiska fostran i slutet av 1700-talet (Lindroth 1995a).  

 Vid 1807 års skolordning skrevs det in i svensk skollagsstiftning att gymnastik skulle vara 

ett ämne vid läroverken, eftersom de ville förbättra hälsan och kroppens utveckling. Det var 

dock ingen obligatorisk undervisning utan den utfördes vid ledighet och raster under 

pedagogens tillsyn och hade ännu ingen större genomslagskraft (Lindroth 1995a). 

Idrottsämnet har genom åren förändrats på flera punkter. Nedan belyser Annerstedt (2001a) i 
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olika faser den svenska skolgymnastikens utveckling från Ling-gymnastik till dagens fokus på 

hälsoperspektivet. Även Lindroth (1995) visar på flera nedslag i idrottsämnets utveckling. 

 

2.1.1 Etableringsfasen 1813-1860 

1813 grundades Gymnastiska centralinstitutet (GCI) genom initiativ av Per Henrik Ling, fader 

till den svenska linggymnastiken. Institutet fick i uppdrag att utbilda gymnastiklärare. 

Utbildningen innehöll de teoretiska ämnena: anatomi, fysiologi, rörelselära, beskrivande 

linjegymnastik och appareljgymnastik, vapenföring och läran om rekrytfelen. De praktiska 

ämnena var linjegymnastik och militära övningar t.ex. fäktning. Syftet var att skapa duktiga 

soldater till armén och flottan samt att få sunda barn. Under denna period var det brist på 

lokaler, dåligt utbildade pedagoger, svalt intresse från politiker och allmänheten, och 

militärgymnastik samt sjukgymnastik dominerade i sitt mål att behandla barnen. Lings tankar 

och idéer myntade eran i stort sett helt (Annerstedt 2001a). 

 Vid 1820 års skolbestämmelser blev gymnastiken obligatorisk med tre lektionstimmar i 

veckan. Intresset var dock fortfarande svalt och få lärare hade hunnit bli utbildade. Därför var 

undervisningen i verkligheten ofullkomlig. Positivt var att städerna beordrades att erbjuda 

platser för gymnastikövningar. Även 1842 års folkskolestadga fastställde att gymnastik skulle 

vara ett obligatoriskt ämne men i realiteten hände inte mycket (Lindroth 1995a). För att 

undervisningen skulle komma igång krävdes det inspektörer som åkte runt på läroverken för 

att kontrollera att undervisning bedrevs. Först 1860 började den obligatoriska 

gymnastikundervisningen fungera ute i landet (Annerstedt 2001a). 

 

2.1.2 Militära fasen 1860-1890 

Under den militära fasen kom gymnastiken i skolan att bli ännu mer inriktad på militära 

övningar eftersom det pågick krig i Europa och Sverige och politiker ville ha ett starkare 

försvar. Sjukgymnastiken fick stå tillbaka och även flickors undervisning blev försummad. 

Gymnastiken bestod av 4-6 timmar i veckan och därtill även soldatövningar på skolgårdar 

eller i klassrummen (Annerstedt 2001a).  

 1866 delades gymnastiken in i tre huvudgrupper: utan redskap, med redskap och med 

vapen. Detta ämnade de helst öva minst en halvtimme per dag. Hjalmar Ling var en 

centralfigur inom gymnastikämnet och perioden innebar ett ökat intresse för en pedagogisk 

syn på ämnet, men allt skulle följas fullt ut efter Lings idéer (Annerstedt 2001a). 
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 Det var inte många civila som utbildade sig på GCI eftersom kopplingen till militären 

fortfarande var dominerande. År 1864 hände något stort inom GCI då det etablerades en 

ettårig kurs för kvinnliga gymnastiklärare. Till skillnad mot männens var kvinnornas 

utbildning ett år kortare och hade inte några inslag av militära drag (Lindroth 1995b). I 

folkskolestadgan 1882 slås det även fast att gymnastik är ett läroämne och skall utövas en 

halvtimme fyra dagar i veckan (Annerstedt 2001a). 

 

2.1.3 Stabiliseringsfasen 1890-1912 

Demilitarisering började ske men fäktning fanns fortfarande med i realskolans högre klasser 

fram till 1928. Ämnet stabiliseras och linggymnastiken dominerar fortfarande men börjar 

ifrågasättas. Vi kan också se en förbättring av de materiella villkoren och GCI började 1887 

inspektera skolornas gymnastikundervisning och det ledde till substansförbättringar. Trots att 

obligatorisk gymnastik var införd på samtliga läroverk fanns stora brister som få lokaler och 

stora barngrupper, kvaliteten fick vänta (Annerstedt 2001a). 

 I 1905 års läroverksstadga nämns för första gången gymnastik med lek och idrott. Viktor 

Balcks stora propaganda med idrottsliga ämnesinslag och de succéartade Stockholmsspelen 

1912 bidrog stort till att ämnets innehåll började förändras. Undervisningen skulle nu vara 

fyra gånger i veckan á 45 minuter (Annerstedt 2001a). Annerstedt belyser även att andelen 

utbildade kvinnor ökade och därmed började flickornas gymnastik sakta komma igång.  

 

2.1.4 Brytningsfasen 1912-1950 

Till viss del var det alltjämt de Lingska övningarna som skulle bilda ämnesinnehållet men den 

fick mer och mer träda tillbaka till förmån för en mer lekinriktad gymnastik och 1950 var 

Lingska skolningarna nästan helt borta i undervisningen. Svenska Skolidrottsförbundet 

bildades 1915 och senare 1919 (i folkskolan) bytte ämnet namn från ”gymnastik” till 

”gymnastik med lek och idrott”, läroverken gjorde sitt namnbyte 1928 (Lindroth 1995c). Vid 

denna tid hade man fyra lektionstimmar i veckan och 1928 infördes 15 friluftsdagar som dock 

var idrottsliga i sitt innehåll. Idrott, lek och spel hade tagit över den Lingska gymnastiken och 

blivit ett allsidigt paraplybegrepp med flera aktiviteter. I 1919 års kursplan skulle för första 

gången ergonomiska kunskaper ingå (Annerstedt 2001a).   

 En av de stora omorganisationerna inom GCI ägde rum 1934 då bl.a. utbildningen delades 

upp i två linjer, en friskgymnastisk och en sjukgymnastisk. Separationen mellan dessa två 
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linjer blev 1959 ett faktum då sjukgymnasterna inte längre brukade GCI: s lokaler. Vid ovan 

nämnda omorganisation fastställdes en officiell timplan för gymnastiklärarutbildningen. 

Ämnet demilitariserades ytterligare och idrotten fick större utrymme. Teoretiska ämnen som 

t.ex. anatomi, fysiologi, psykologi, lekens och idrottens teori och praktik, pedagogik och 

hälsolära fanns med i timplanen. Stor vikt lades på personlig färdighet och 

undervisningsskicklighet. Betyg gavs i både de teoretiska och de praktiska ämnena. 

Ombildningen 1934 innebar också en mer jämställd bild mellan den manliga och den 

kvinnliga utbildningen (Annerstedt 2001a).  

 

2.1.5 Fysiologiska fasen 1950-1970 

På 1950-talet fördes musik in i gymnastikundervisningen som ett förstärkande inslag vid 

rörelseutförande. Musiken har senare fått en starkare och en mer framstående roll och nu är 

det musiken som styr rörelserna istället för tvärtom. Vidare försvann till stor del den regerade 

gymnastiken och ersattes av lek och idrott i friare former. Fysiologisk forskning och 

vetenskapliga rön bestämde de nya impulserna i undervisningen. Lärarnas uppgift blev nu att 

få eleverna att svettas och därför bestod lektionerna till största del av konditionsbefrämjande 

övningar. Med en sådan träning gavs stora effekter på de syretransporterande organen och 

detta ansågs positivt. Träningen skulle utföras vid tre tillfällen i veckan under minst 30 

minuters schemalagt tid. Konditionstester var vanligt förekommande jämte individualiserad 

kroppsträning för att få maximal rörelseglädje (Annerstedt 2001a). 

 Den inre motivationen blev viktig för att vilja medverka och eleverna fick större 

inflytande och fick själva utarbeta aktiviteter och leda varandra. Timplanen förändras i och 

med den nya läroplanen Lgr 62 då årskurs nio får två gymnastiktimmar per vecka, en 

minskning på 50 % under några decennier. Samtidigt skulle ämnets riktpunkt breddas till att 

eleven inte enbart skulle få ett intresse för fysisk aktivitet, rekreation och bra hälsa utan även 

ges en social fostran. Läroplanen är centralstyrd och detaljerade anvisningar ges hur 

pedagogen ska genomföra och planera sin undervisning (Annerstedt 2001a).  

 Det startades 1966 en ny gymnastiklärarutbildning i Örebro, och då det ansågs vara 

missvisande att tala om två centralinstitut ändrades namnet GCI till Gymnastik och 

idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och i Örebro (Annerstedt 2001a). 
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2.1.6 Osäkerhetsfasen 1970-1994  

Denna fas karakteriseras av färre centralstyrda anvisningar och riktlinjer. Dessutom fick 

idrottsrörelsen ett allt större inflytande på skolan och de försåg dem med 

undervisningsmaterial, fortbildningskurser och konsulenter. Läroplanen Lgr 80 var till 

skillnad från sina föregångare mycket friare i sina direktiv. Lärarna fick själva utforma sin 

undervisning och ämnets målformuleringar breddades så att idrott skulle medverka till 

elevernas psykiska, fysiska, sociala och estetiska utveckling. Namnbytet från ”gymnastik” till 

”idrott” var självklar då gymnastik nu bara var en del av all annan idrott (Annerstedt 2001a). 

 Med Lgr 80 kom en stor nyhet att skolan skulle verka för jämställdhet mellan män och 

kvinnor och som ett medel infördes samundervisning. Denna reform var enorm med tanke på 

att det var första gången i ämnets 175-åriga historia som pojkar och flickor skulle undervisas 

tillsammans i gymnastik också i de högre årskurserna. Alla förändringar ledde till stor 

splittring och osäkerhet bland idrottslärarna kring vad som skulle vara centralt i 

undervisningen samt att de fick otillräcklig fortbildning eller klara forskningsrön (Annerstedt 

2001a). Idrottsrörelsens påverkan i skolan ledde till att bollsporter fick stort utrymme i 

undervisningen på bekostnad av redskapsgymnastik. Den klassiska gymnastikläraren blev nu 

explicit ersatt av den moderna idrottsläraren (Lindroth 1995c). 

 Först vid försöksutbildningen av tvåämneslärare 1977/78 blev innehållet ungefär 

likvärdiga i kursplanerna för båda könen. Tidigare ansåg man att de stora lagspelen fotboll, 

handboll, bandy och ishockey endast var lämpligt för pojkar och flickorna ämnade istället 

syssla med idrotter som dans, rytmik och konståkning. Tvåämnesutbildningen bestod av 60 

poäng idrott och 60 poäng i något av ämnena biologi, kemi, matematik eller engelska. Ända 

fram till 1988 pågick denna försöksutbildning då ännu en ny lärarutbildningsreform 

genomfördes och som medförde att idrott nu kunde kombineras med vilket ämne som helst 

(Annerstedt 2001a). GIH i Örebro och Stockholm blev 1977 allmänna utbildningslinjer och är 

nödgade att lyda under en förenad högskoleförordning. Stockholms idrottshögskola blev 1992 

en självständig högskola och 1993 startades även idrottslärarutbildningar vid Umeå och 

Göteborgs universitet (Annerstedt 2001a).  

 

2.1.7 Hälsofasen 1994-  

Med läroplanen Lpo 94 skulle hälsoperspektivet vara explicit och hälsa har blivit ledordet. 

Ämnet gjorde åter ett namnbyte, ”idrott” blev nu ”idrott och hälsa”. Kursplanen skulle spegla 

ett samband mellan livsstil – livsmiljö – hälsa - livskvalitet. Ett holistiskt perspektiv framhålls 
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och där eleverna själva ska få vara med att planera innehållet på lektionerna, för att deras egna 

ståndpunkter i hälsofrågor ska komma fram. Någon ideologi för hur undervisningen ska 

utövas finns inte (ungefär samma situation som på 1940-talet) utan undervisningen är 

målrelaterad och skolorna får lokalt en stor frihet i hur undervisningen ska bedrivas. Det är 

dock essentiellt att det finns ett utpräglat hälsoperspektiv och att ämnets kärna fortfarande är 

fysisk aktivitet, men att ämnet skall stimulera till medvetenhet om den egna livsstilens 

betydelse för hälsan. Att kunna simma och orientera är de obligatoriska färdigheter som 

nämns. På grund av den stora friheten i ämnet varierar ämnesutformningen kraftigt lokalt och 

leder till att en mångfald av idrottslärarna känner sig osäkra hur de ska bedriva sin 

undervisning (Annerstedt 2001a).   

 Vikten av att elever förmedlas goda och bestående motions- och idrottsvanor framhålls 

starkt, men som motvikt reduceras de obligatoriska timmarna ytterligare i skolan. Även 

friluftsdagarna har minskat kraftigt. I olika debatter diskuteras idrottsämnets omfång och vi 

ser det paradoxala i att den fysiska aktiviteten minskar, när samtiden präglas mer än någonsin 

av stillasittande och överviktiga barn/ungdomar. Det finns vetenskaplig insikt om den fysiska 

aktivitetens betydelse för hälsan i ett helhetsperspektiv (Lindroth 1995c). 

 Sedan 1995 är det möjligt att utbilda sig till lärare i ämnet idrott och hälsa på alla 

högskolor och universitet som har allmän examensrätt för lärarutbildning (Annerstedt 2001a).  

 

2.2 Idrott och hälsa i framtiden 

Historiskt sett utgjorde de hårda livsvillkoren att nästan alla var tvungna att utöva fysisk 

aktivitet för att överleva. Människan har genetiskt inte förändrats till det mer stillasittande liv 

vi skapat utan vi är fortfarande byggda för mycket fysisk aktivitet. Rydqvist & Winroth 

(2002) belyser detta på ett humoristiskt vis att människan är en stenåldersmänniska i 

dataåldern och att detta innebär en massa komplikationer för vår hälsa. Idag lever många med 

låga fysiska krav och har istället större psykiska och sociala behov som kan påverka vår hälsa 

negativt. Därför är den nuvarande läroplanen Lpo 94 viktig i sitt mål att sträva efter ett 

hälsofrämjande perspektiv men ändå inte ge vika för den fysiska aktiviteten. Med dessa mål 

kan vi spara många kronor åt samhället men likaså en friskare och roligare framtid åt våra 

elever som enklare kan undvika övervikt, diabetes och benskörhet, där ofta orsaken kan 

härledas till inaktivitet (Rydqvist & Winroth 2002).  

 Som påvisats har ämnet gjort ett antal namnbyten genom historien och dessa visar på 

essentiella förskjutningar i ämnets innehåll. Hälsa har under hela 1900-talet varit en del av 
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ämnet men har i Lpo 94 påvisats en ny förskjutning mot ett tydligare fokus på hälsofrågor. 

Vidare tydliggjordes efter 2000 års revidering av kursplanerna att det skulle finnas en nära 

koppling mellan begreppen idrott och hälsa samt att ämnets hälsoperspektiv skulle stärkas 

(Skolverket 2005). Idrottsämnet ska innehålla ett mycket brett ämnesinnehåll och 

idrottslärarna måste vara socialt kritiska till den rörelsekultur som påträffas och se till de nya 

trender som dyker upp. Dessutom måste allt sättas i perspektiv till hur samhället ser ut för att 

kunna se en helhet mellan skola och samhälle där idrottsämnet är en del av det hela 

(Annerstedt 2001b). För att utveckla barns och ungdomars hälsa behöver vi arbeta med en 

tydlig bild som strävar framåt hela tiden. Vi försöker efter en gemensam grundsyn att lyfta 

fram hälsan istället för ohälsan, att fokusera på det friska istället för att enbart förhindra risker 

och sjukdom. För att generera god hälsa måste hälsofrågorna sättas in i en kontext av skolans 

hela lärande miljö eftersom dessa frågor har mycket gemensamt. I detta arbete har 

skolledningen en avgörande roll för att frågor som rör värdegrund och hälsa lyfts fram i ett 

större perspektiv och frambringar en gemensam diskussion inom hela kollegiet (Nilsson & 

Norgren 2001). 

 Vilken väg kommer idrottsämnet att ta i framtiden? Annerstedt (2001b) menar att det 

beror till stor del av vilka intressegrupper som kommer att påverka ämnet men även att 

idrottslärarna har en betydande roll vart hän de vill att ämnet ska landa. Han anser att ämnet 

ger en kompetens som är livsviktig för att eleverna ska utveckla en förståelse för att kunna 

delta i samhällets rörelsekultur. Dessutom bör det finnas någon fysisk aktivitet för ett framtida 

rikt liv med god hälsa. Annerstedt poängterar att idrott och hälsa som skolämne kommer ha en 

fortsatt väsentlig roll i framtidens skola och samhälle men vilka de centrala begreppen blir 

inom ämnet återstår att se.  

 

2.3 Idrott och hälsa som begrepp 

Ämnet idrott och hälsa är omdiskuterat hur och om idrott skiljer sig från hälsa eller betyder 

namnet att ämnet ska innehålla ungefär lika mycket idrott som hälsa. Vore det inte bättre att 

kalla ämnet idrott/hälsa då ämnet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv? Kursplanen i 

idrott och hälsa hanterar dock inte dessa två begrepp var för sig utan den vill att ämnet ska 

vara hälsofrämjande – hälsa genom idrott. Den fysiska aktiviteten ska genom rörelse, 

kunskaper, färdigheter, diskussion och reflektion utveckla hälsa och dess fysiska, psykiska 

och sociala dimensioner hos eleverna i en totalitet (Skolverket 2005).  
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 För att öka förståelsen av mitt resultat vill jag påvisa ett antal definitioner av begreppen 

idrott och hälsa. Detta gör jag inte för att särskilja begreppen utan endast för att rapporten ska 

bli klarare. Att definiera dessa begrepp är inte enkelt eftersom alla enskilda individer har sina 

egna värderingar och erfarenheter som leder till deras olika uppfattningar av vad idrott 

respektive hälsa innebär. Då fokus ligger på hälsoperspektivet i ämnet kommer jag bara ge en 

kort redovisning av vad begreppet idrott kan precisera.  

 

2.3.1 Idrottsbegreppet 

”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera” 

(Riksidrottsförbundet 2005:4). Detta citat beskriver en definition av den mångfald begreppet 

idrott innebär. Annerstedt (2001a) vill påvisa att idrott är ett begrepp som hela tiden varit i 

rörelse genom tiden. Lindroth (1995d) belyser det oklara i begreppet. Han menar att 

begreppet används ofta men det ställs sällan en definition till konceptet. Vidare påpekar han 

att vad vi får för svar är beroende av vem som får frågan. En vanlig oklarhet är att idrott 

benämns både som ett samlingsbegrepp och som en term på en typ av idrottsaktivitet.  

 Olika försök har gjorts att definiera idrottsbegreppet ända sen 1800-talet. Ett viktigt försök 

att precisera begreppet har den senaste statliga idrottsutredningen gjort (SOU 1969:29). De 

menar att idrott är: ”Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller 

uppnå tävlingsresultat.” Med denna definition anser Lindroth (1995d) att i stort sett all 

aktivitet vi gör är idrott. Uttryckligare och snävare gränser till idrottsbegreppet har pedagogen 

Göran Patriksson gjort. Han menar att: ”Med idrott avses institutionaliserad fysisk aktivitet 

med större eller mindre inslag av tävling, där den fysiska prestationsförmågan har stor 

betydelse och deltagandet styrs av regler som formulerats av de officiella 

idrottsorganisationerna” (Lindroth 1995d:12). Vetenskapliga definitioner som Patrikssons har 

enligt Lindroth inte fått något allmänt erkännande. Finns det en adekvat definition till det 

mångfasetterade idrottsfenomenet? Lindroth påstår att ett samlingsbegrepp med några 

grundläggande manifestationer vore att föredra. 

  I vår samtid är det många som har inflytande på ämnet idrott och hälsas kursinnehåll, t.ex. 

idrottsrörelsen, skolverket, föräldrar, skolledning och elever själva. Deras syn på vad idrott är 

påverkar såklart vilket innehåll och vilken definition som idrott och hälsa tilldelas (Annerstedt 

2001a). Fortsättningsvis kommer jag att belysa det mångfacetterade begreppet hälsa. Eftersom 

det även inom detta område finns många olika definitioner kommer jag att redogöra de som 

jag anser mest relevanta för mitt arbete.    
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2.3.2 Hälsobegreppet 

Vad är hälsa? Hälsa har genom historien haft ett dominerat inslag i skolans 

idrottsundervisning, men vad hälsa är och hur den främjas har uppfattningarna genom åren 

genomgått anmärkningsvärda förändringar. Idag är fysisk aktivitet ett centralt förebyggande 

och hälsofrämjande redskap mot flera sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

muskelförsvagning, benskörhet, fetma och högt blodtryck. På grund av denna kunskap blir 

idrottsundervisningen i skolan och annan fysisk aktivitet likställd med hälsoinriktad aktivitet. 

Då låg fysisk aktivitet idag är mer vanlig än de klassiska riskfaktorerna som rökning, för högt 

blodtryck, höjd kolesterolhalt och övervikt, betonas den fysiska verksamheten tydligare i 

skolans undervisning. Man menar att bästa åtgärden för att förbättra folkhälsan är att öka den 

fysiska aktivitetsnivån (Rønholt 2001a).  

 Thedin Jakobsson (2004) är en av flera forskare som belyser begreppet hälsa som 

komplext och svårt att definiera eftersom det innefattar många definitioner. I läroplanen (Lpo 

94) får begreppet stort utrymme för idrottslärarna att tolka och sätta upp mål för hur de vill 

hälsa ska komma till uttryck i undervisningen. För att tillföra en adekvat hälsofrämjande 

undervisning krävs ändå en viss förståelse och viss enighet om vad begreppet hälsa står för. I 

takt med att kraven ökar på samhälle och skola är det viktigt att verka för att skydda och 

främja hälsa och inte enbart förebygga sjukdom och skada (Thedin Jakobsson 2004). 

 Quennerstedt (2006) belyser hälsoperspektivet ur en historisk synvinkel där begreppet 

varit av orealistisk karaktär och har visat ett idealtillstånd eller ett sätt för hur man bör leva. 

Han menar att denna synvinkel utgår ifrån en dualism där sjukdom och hälsa är varandras 

motsatser och där man fokuserar på det sjuka för att studera och bota. Hälsa kommer därför 

att definieras som en brist av sjukdom. Denna syn förekommer även i människors vardagliga 

liv där hälsa är avsaknad av sjukdom. I detta patogena synsätt definieras hälsa negativt i och 

med att det är det onormala eller sjuka som sätts i fokus. Idag menar många hälsoteoretiker att 

hälsa måste förstås som ett begrepp som kan betyda olika för olika människor och beroende 

på deras skiftande situationer. På grund av detta har det skapats ett nytt resonemang och nya 

teorier i den filosofiska och vetenskapliga debatten om människans hälsa. Förespråkaren till 

dessa teorier är Aaron Antonovsky och de benämns salutogena. Här handlar det inte bara om 

att bota, förhindra eller förebygga skador och sjukdomar, utan hälsa sätts likaså i förhållande 

till välbefinnande, livskvalitet, tillit, delaktighet, meningsfullhet och till sociala nätverk. Det 

är den positiva innebörden i hälsa som utgör utgångspunkten och inte sjukdom och ohälsa 

(Quennerstedt 2006).  
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 Begreppet hälsa har idag fått en relativ vidgad syn från att enbart vara ett medicinskt 

begrepp till att vi anser att det ska innefatta hela människan i hela hennes livsmiljö. Denna 

helhetssyn på hälsa gynnar även samhället med dess krav och förväntningar på individens 

goda hälsa vilket leder till välstånd i samhället genom produktion av varor och tjänster. 

Ohälsa leder till kostnad för samhället då individen blir en belastning (Quennerstedt 2006). 

Vidare belyser Quennerstedt att ett nytt patogent perspektiv på hälsa har kommit att dominera. 

Fokus har blivit på kroppens yttre från tidigare fokus på kroppens inre. Det har blivit den 

unga, perfekta och muskulösa kroppen som blivit synonymt med hälsa och ohälsa likställs 

med avsteg från skönhetsidealet. Det kan också jämställas med karaktärslöshet då en 

överviktig individ inte lever upp till en moraliskt normativ syn på hälsa.  

 Likt Quennerstedt menar Ewles & Simnett (2005) att hälsa betyder olika saker för olika 

människor. De pekar också på att en människa kan vara fysiskt sjuk men på samma gång må 

bra, likväl som någon annan inte visar symptom på sjukdom men ändå mår dåligt. Olika 

forskare påvisar en mångfald olika definitioner av hälsobegreppet som till stor del beror på 

vår filosofiska syn på människan. Vilken definition vi sätter till hälsa beror alltså på historisk 

tid, kulturtillhörighet, välfärdsnivå, värderingar, förväntningar och vår människouppfattning 

(Ewles & Simnett 2005). 

 För att förtydliga och ge mer konkreta definitioner har jag gjort ett urval av några 

allmänna förklaringar till begreppet. 

 

WHO:s definition av hälsa 

En allmän återkommande definition är WHO:s (World Health Organisation) 

originaldefinition från 1948. Den ligger till grund för flera kommande begreppsförklaringar 

och har haft stor betydelse för hälsodebatten. Denna nästan klassiska definition av hälsa och 

hälsofilosofi fokuserar en hälsosyn mot det friska och individers sociala liv istället för det 

sjuka. Erfarenheter efter andra världskriget fick WHO att framställa hälsa som ett positivt mål 

och något som berör hela människans livssituation. WHO:s definition är mycket innovativ för 

sin tid och har även influerat till mer ingående och holistiska hälsoteorier. Nedan följer en 

reducerad version: 

 
 Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt 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 2006:45). 
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När medicinska och kulturella definitioner av hälsa möts uppstår problem att gemensamt 

precisera, sätta upp mål och mäta hälsa. Som tidigare påpekats ser vi ofta hälsa i olika former 

av riskfaktorer där vi mäter ohälsa eller sjukdom och dödlighet. Idag har begreppet fått en mer 

dynamisk innebörd och vid WHO:s konferens i Ottawa 1986 framfördes att ”hälsa inte bara är 

ett tillstånd utan något som måste erövras” (Thedin Jakobsson 2004:101). Författaren menar 

att hälsa är ett positivt begrepp som accentuerar sociala och personliga förutsättningar och ser 

hälsa som en resurs och inte ett mål i sig. I Ottawadeklarationen betonades att ett 

”hälsofrämjande arbete är den process som ger individen möjlighet att påverka sin hälsa.” 

(Thedin Jakobsson 2004:101)  

 Ordet hälsa används frekvent men utan att definieras och det har lett till att många 

uppfattar begreppet diffust. Många kliniker/praktiker/skolor känner sig vilsna av ord som 

hälsa, hälsofrämjande, holistisk, hälsoperspektiv, helhetssyn etc. Begreppen blir inte praktiskt 

funktionella i den egna verksamheten på grund av dess abstraktion. Vad är det som ska 

uppnås och vem är det som är ansvarig för att målen nås. Hälsa nämns på flera sätt i 

styrdokumenten och Lpo 94 är inspirerad av WHO:s hälsodefinition, exempelvis att hälsa ses 

som en process men som ideligen kan influeras och förändras.   

 

Nationalencyklopedins definition av hälsa 

När Nationalencyklopedin definierar hälsa ser vi än en gång hur svårt det är att få ett konkret 

svar på vad hälsa är och innebär som begrepp:  

 
 (fornsv. healsa, bildning till hel, heal `lycka`, ett ord besläktat med hel). Svårigheterna att teoretiskt 

avgränsa begreppet hälsa kan spåras så långt tillbaka i tiden som ordet finns skriftligt belagt. 

(Nationalencyklopedin: Multimedia) 

 

Ytterligare en definition som Nationalencyklopedin påvisar är: 

 
 Tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa (el. djur); såväl om det tillfälliga 

som det mer permanenta tillståndet. (Nationalencyklopedin: Multimedia) 

 

Rydqvist & Winroths definition av hälsa  

Rydqvist & Winroths (2002) definition på hälsa speglar ett holistiskt perspektiv där flera olika 

dimensioner av begreppet inkluderas. Dessa dimensioner är psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella. De menar att vi på ett analytiskt sätt kan skilja mellan kroppslig och upplevd 
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hälsa men att i praktiken finns ett växelspel mellan dem. Den upplevda hälsan är att må bra – 

må dåligt och den kroppsliga hälsan är dimensionen sjuk – frisk. 

 Rydqvist & Winroth (2002) vill i deras definition av hälsa också lyfta fram viljan att 

handla och deras nyckelord i kontexten är att må bra, handlingsförmåga och mål. En 

formulerad definition av begreppet hälsa lyder så här: 

 
 Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna 

 förverkliga sina mål (Rydqvist & Winroth 2002:16). 

 

Det holistiska synsättet 

Flera av de författare jag mött har den klassiska WHO:s definition av hälsa där vi studerar 

helheten och inte delar av hälsoperspektivet. Med den utgångspunkten anser jag det vara 

lämpligt att förtydliga hälsobegreppets alla aspekter inom den holistiska synen utifrån några 

valda författare. En förkortad framställning blir då så här: 

 
• Fysisk hälsa: Berör de aspekter som gör att vi fungerar bra samt att vi tar hand om vårt 

fysiska hälsotillstånd innan problem dyker upp. För att kroppen ska fungera krävs 

välbalanserad kost, luft, och vatten. Viktigt är även vila, motion, god hygien samt att 

inte i onödan utsätta kroppen för giftmissbruk, överbelastning etc. 

• Psykisk hälsa: Det kan innebära glädje, trygghet, en inre positiv kraft, att känna 

välmående och att vi känner oss värdefulla som människor. Vi har en positiv 

grundinställning och har förmåga att reagera på ett ”friskt” sätt när det gäller både 

glädje och sorg. Psykisk hälsa innebär att vi kan ta hand om våra problem och skapa 

inre balans. Vi kan skildra detta på ett uttrycksfullt sätt: ”Du kan inte hindra sorgens 

fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem att bygga ett rede i ditt hår” 

(Kinesiskt ordspråk). 

• Social hälsa: Människan är en social varelse som behöver interagera med andra. Vi 

har behov av gemenskap, bekräftelse och gränser i en tillfredställande miljö. Det 

handlar om att ha bra relationer till familj, vänner och övriga människor som vi möter 

i vårt liv. 

• Existentiell hälsa: Handlar om vår livsfilosofi och formas i interaktion med vår 

omgivning. Existentiell hälsa benämns även som den andliga hälsan och hur vi 

fungerar som moraliska personer. Det handlar också om sökandet efter en mening – 
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frågan om livets mening, att vara öppen inför livets alla livsstilar (Rydqvist & Winroth 

2002, Rydberg 1997, & Almvärn & Fäldt 2001).  

 
Även Ewles & Simnett (2005) beskriver en holistisk syn på hälsa men förutom de fyra ovan 

nämnda aspekterna menar de att det även går att se två andra dimensioner, vilka är: 

 
• Emotionell hälsa: Denna dimension inbegriper vår förmåga att uppleva emotioner som 

glädje, rädsla, sorg, vrede och att vi kan hantera dessa känslor på ett adekvat sätt. Den 

affektiva hälsan involverar även vår förmåga att hantera stress, spänning, depression 

och ångest.  

• Samhällsbetingad hälsa: De tidigare dimensionerna åskådliggör endast hälsa för den 

enskilda individen. En människas hälsa är dock förknippad med allt som omringar 

henne. I ett ”sjukt” samhälle är det omöjligt att vara frisk. Det måste finnas 

grundläggande fysiska och emotionella behov t.ex. mat, kläder och husrum. Avsaknad 

av mänskliga rättigheter leder till ohälsa likaså rasism, kvinnoförnedring, dålig 

självkänsla, arbetslöshet, dålig eller ingen hälso- och sjukvård, brist på 

kommunikationer och rekreationsmöjligheter. Ett träffsäkert uttryck av vad 

samhällsbetingad hälsa innebär är: ”Hälsa är inte något som kan ägas, den kan bara 

delas. Utan min broder finns det ingen hälsa för mig. Utan Bangladesh finns det ingen 

hälsa för Storbritannien” (Ewles & Simnett 2005:19). 

 
I praktiken gör vi självklart inte dessa uppdelningar och skapar konstlade gränser utan alla 

aspekter hänger samman och är beroende av varandra, därför är en holistisk syn på hälsa till 

stor fördel när vi umgås och arbetar med människor (Ewles & Simnett 2005).  

 I skolan ska vi utveckla hela individen och det innebär att kroppen måste vårdas inifrån 

och ut, i och med det har den fysiska fostran sin naturliga plats i skolan. Människan är en 

enhet av kropp och själ där kroppen är själens fysiska utlopp, alla delar ska samspela för god 

hälsa. Därför är det essentiellt att eleverna i skolan får både fysisk, psykisk och social fostran 

samt insikt om kroppens vetenskapliga kontext. Den själsliga träningen bör integreras i den 

fysiska träningen och inte ses som ett eget mål. Kan vi nå både själslig och fysisk bra hälsa 

skapas goda resultat i skolan inom idrottsundervisningen och de övriga ämnena (Annerstedt 

1990).  

 Som genomgående visats är det inte enkelt att definiera hälsa som begrepp. Det finns 

många åskådningar men flera faller också samman. Oavsett vilken definition vi väljer är det 

rimligt att tro att den bäst bibehålls om vi får alla våra behov tillfredställda. I annat fall kan vi 
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komma att uppleva brist och saknad och ännu värre frustration över tomhet och 

meningslöshet (Almvärn & Fäldt 2001). 

 

2.3.3 Aaron Antonovsky – KASAM 

Forskaren Aaron Antonovsky skapade begreppet den salutogena hälsan (hälsans ursprung, det 

friska) och har sökt svaret på frågan om vad som främjar hälsan och varför vissa människor är 

friskare än andra. Han menar att det viktigaste är att vi förespråkar och sätter ett 

hälsobefrämjande synsätt i fokus istället för att bara söka orsaker till sjukdom. Det är vår 

inställning till livet som är avgörande för vår hälsa. En del människor upplever att deras värld 

är ett kaos, tillvaron är obegriplig, ohanterlig och meningslös. Andra människor kan känna 

precis tvärtom och Antonovsky menar då att de upplever ett större sammanhang i livet. Denna 

känsla av sammanhang är enligt honom ett av de mest centrala mysterierna bakom bevarandet 

av hälsan (Almvärn & Fäldt 2001).  

 Känslan Av SAMmanhang (KASAM), kan delas in i tre olika faktorer: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. I stort kan man säga att det handlar om hur man hanterar 

olika stressorer. En av aspekterna man tittar på inom KASAM är de fungerande 

hälsofaktorerna istället för att titta på dem som inte fungerar.  Med begriplighet menas att 

förstå allt som är runt omkring oss, såsom att leva i en värld som är förutsägbar, 

förnuftsmässig, inte oförklarlig och kaotisk. Med hanterbarhet menas i vilken utsträckning 

man kan möta de krav som situationen eller omgivningen ställer. Man kan säga att det finns 

olika stressfaktorer som möter individen, t.ex. media, föräldrar, skolan, vänner m.m. Det 

handlar också om att lita på verktygen som finns tillgängliga här och nu, eller att man 

åtminstone kan förvänta sig att få dessa senare. Har man ett starkt sinne av hanterbarhet 

känner man sig inte som ett offer för omständigheter som kan dyka upp, vi har en förmåga att 

hantera och möta hårda krav. Antonovsky belyser att den största och starkaste faktorn inom 

KASAM är meningsfullhet. Den ger motivation till att möta de problem och krav som livet 

ställer och att de är värda engagemang och hängivelse. Att vi ska se problemen som 

utmaningar istället för som bördor som vi helst vill slippa. Meningsfullhet innebär också att 

vara delaktig och att kunna kontrollera tillvaron. Det betyder också att man känner sig socialt 

värdesatt i den grupp man befinner sig i, detta behöver dock inte betyda att det är en i 

samhället uppskattad ”god” grupp. Något enklare uttryckt innebär KASAM ett 

förhållningssätt där det finns en balans mellan begriplighet, hanterbarhet och mening för att 

nå god hälsa. Eftersom begreppet har ett salutogent perspektiv fokuserar det på de 
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friskfaktorer som finns, det som görs för att människan/eleven ska må bra (Antonovsky 

2005). Vidare bortser inte Antonovsky från det patogena synsättet utan menar att man måste 

se till ohälsa och sjukdomars uppkomst för att kunna motarbeta ohälsa. Motion och fysisk 

aktivitet kan vara en handlingsstrategi för att bekämpa ohälsa.  

 Kunskapen kring begreppet KASAM har haft ett stort inflytande på synen av hälsa och 

preventivt hälsoarbete i Sverige. Läran har tolkats och praktiserats inom flera olika områden 

som alla tangerar hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Uppfattningen har fått sådant genomslag 

att den idag sätter sin prägel på en stor del av den hälsoteoretiska debatten i Sverige (Thedin 

Jakobsson 2005). En viktig aspekt med Antonovskys KASAM är att alla människor 

inkluderas och blir delaktiga i ett hälsoperspektiv, inte bara de patologiskt sjuka eller de i 

riskzonen. Alla individer kan sträva efter att bevara eller förbättra hälsan. I skolan är det 

perspektivet särskilt angeläget när arbetet sker med stora grupper och där målgruppens behov 

varierar ansenligt (Quennerstedt 2006). 

 

2.4 Hälsa i ämnet idrott och hälsa  

I kursplanen (Skolverket 2000:22) för idrott och hälsa står det bl.a. att idrottsämnets syfte och 

roll är: ”[…] att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper 

om den egna livsstilens betydelse för hälsan.” För att få en uppfattning om vad som är hälsa i 

ämnet idrott och hälsa behövs förståelse i aktuella definitioner och synsätt gällande hälsa samt 

kunna tolka vad styrdokumenten säger om ämnets syfte och roll. Pedagoger i idrott och hälsa 

har som uppdrag att finna hälsans motiv och kunna konkretisera den i sin undervisning. Ett 

medel för att nå en holistisk hälsoundervisning blir att göra undervisningen begriplig, 

hanterbar och meningsfull för eleverna, där vi kan se en explicit koppling till KASAM 

begreppet (Skolverket 2005). 

 
 Ungdomsåren är en viktig period för lärande, utveckling och mognad. Här kan verksamheten inom idrott och 

hälsa vara en positiv kraft, men den kan också förstärka en negativ utveckling. Därför behövs en 

vidareutveckling av ämnet så att det bättre kan möta såväl flickors och pojkars som olika barns skilda behov, 

intressen och möjligheter till lärande och utvecklande av en god hälsa. […] som leder till att människor på 

egen hand kan stärka sin hälsa och sitt välbefinnande i ett livslångt perspektiv (Skolverket 2005:162). 

 

Jag ska nu granska styrdokumenten för idrott och hälsa med syftet att framförallt lyfta fram 

hälsoperspektivet i ämnet. Vad står det om hälsa och hur ska idrottsläraren kunna förhålla sig 
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till så många olika synsätt och definitioner? Min avsikt är att visa på rådande styrdokument, 

men det är rimligt att även göra en jämförelse med hur det sett ut i tidigare läroplaner. 

 

2.4.1 Vad säger styrdokumenten 

Annerstedt (2001b) belyser att ämnet idrott och hälsa är ett av de ämnen som förändrats mest 

under 1900-talet och då framförallt de senaste åren. Nya läro- och kursplaner har kommit och 

gått men för idrottsämnet har ämnet också helt bytt karaktär. Förr styrdes ämnet av många 

huvudmoment medan idag är läroplanen (Lpo 94) fri att tolka efter vissa mål som eleven ska 

uppnå. Ämnet har bytt både fokus och innehåll, och dess förändringar kan speglas i ämnets 

alla namnbyten, se punkt 2.1. Namnbytena kan ses som viktiga förskjutningar i ämnets 

innehåll. Hälsa har under hela 1900-talet varit en viktig drivkraft för ämnet men vi kan se en 

distinkt förskjutning i Lpo 94 mot tydligare fokus på just hälsofrågor. Det har också skett en 

reducering av timantalen i idrottsämnet och friluftsdagarna har blivit färre. Denna aspekt 

kopplat till hälsa rimmar dock dåligt (Skolverket 2005).  

 Genom Lpo 94 är skolan numera målstyrd och inte detaljstyrd vilket även har inneburit 

förändring för hälsofrågorna. Man har gått från direktiv och nationella lösningar och istället 

har regeringen gett Skolverket uppdrag att göra olika referensmaterial som belyser 

hälsofrågor. Detta material ska sedan skolpersonal lyfta fram och anpassa efter deras elevers 

behov (Nilsson & Norgren 2001). Nedan följer en översikt hur idrottsämnet skilde sig i de två 

senaste läroplanerna. Se även under punkt 2.1 för utförligare historisk tillbakablick. 

 
 Lgr 80 Lpo 94 
Namn Idrott Idrott och hälsa 
Antal tim/vecka Ca 3 Ca 1-2 
Styrning Innehåll Mål 
Ansvarig Staten Kommun och skola 
Huvudmoment Gymnastik Rörelse, rytmik, dans 
 Hälsa, hygien och ergonomi Livsstil, livsmiljö och hälsa  
 Bollspel och lekar  
 Dans  
 Friidrott  
 Orientering och friluftsliv Orientering och friluftsliv 
 Lek  
 Simning och livräddning Simning och livräddning 
 Skidåkning  
 Skridskoåkning, iskunskap och 

livräddning 
 

Arbetssätt Individuell utveckling Individuell utveckling 
Utbildning Individuell påverkan Lokal inriktning och individuell 

påverkan 
Tabell. Sammanställning av grundskolans kursplan för idrottsämnet 1980-1994 (Thedin Jakobsson 2005:15 och 
Lpo 94).  
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Vi kan tydligt se i tabellen att idrottslärare idag har större frihet att bestämma vad deras 

undervisning ska innehålla. Lpo 94 medför inga styrda riktlinjer vilket det fanns i Lgr 80. 

Detta medförde att många pedagoger blev osäkra i sin lärarprofession. Hur skulle de uppnå de 

mål som var så oklara och diffusa? Medförde Lpo 94 ett större hälsoperspektiv i verkligheten 

och hanterar lärarna sitt uppdrag när det gäller målet att nå god hälsa? (Sandahl 2005). För att 

få en konkret bild av vad styrdokumenten framför om hälsa, följer här en genomgång. 

 Under mål att uppnå i grundskolan framgår det i Lpo 94 att varje elev efter genomgången 

grundskola: 

 
 – har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan och miljön, (Lärarförbundet 2002:15, Lpo 94).  

 

Kursplanen kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. 

Den visar på flera nedslag gällande hälsa och det finns även betygskriterier vilket anger den 

kunskapsnivå som eleven ska uppnå för betygen godkänt, väl godkänt och mycket väl 

godkänt. I kursplanen lämnas även ett stort utrymme för en lokal samt en professionell 

tolkning av dokumentet (Skolverket 2007).  

 
 Mål att sträva mot 

 Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

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

 – utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

 – utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera olika 

former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 

 – stimulerar till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ansvar för sin hälsa, 

 – utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband med olika typer 

av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor, 

 
 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

 Eleven skall 

 – förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga 

sammanhang,  

  
 Kriterier för betyget Väl godkänd 

 – 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.  

 – Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska aktiviteter. 
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 Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

 – Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika idrotts- och 

friluftsaktiviteter (Skolverket 2000:22ff.). 

  

Vad formuleras specifikt i Lpo 94 med tillhörande kursplan för ämnet idrott och hälsa? Vi kan 

påtagligt se att former av hälsa återkommer vid flera tillfällen men detaljbeskrivningarna är 

färre och hur hälsa ska ingå i ämnet är svårtolkat. Ämnet ska utveckla ett holistiskt synsätt 

med kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan samt lära sig att i framtiden 

kunna ta hand om sin hälsa. Men vad konkret står ordet hälsa för? Trots ämnets namn och 

tydliga hälsoinviter är det endast simning, orientering, dans och friluftsliv som är specifikt 

uppräknat. Skolverkets intentioner är att de lokala arbetsplanerna ska ge explicitare riktningar 

för varje kommun och skola (Thedin Jakobsson 2005). Nilsson & Norgren (2001) anser att en 

idrottslärare kan främja olika kunskaper av hälsa utifrån sina egna tolkningar och att det 

skapar skillnader i undervisning mellan lärare. På så vis kan det finnas möjlighet att inte alla 

elever får lika förutsättningar att lära sig utveckla god hälsa. Idrottsämnet har dock blivit ett 

tydligt hälsoämne men med sin bas i fysisk aktivitet (Skolverket 2005).  

 Det är klart och tydligt att begreppet hälsa getts stort utrymme i Lpo 94. En orsak till det 

kan bero på att man vill tona ner tävlingsmomentet i idrotten. Hälsa handlar inte enbart om 

individuella faktorer, utan hälsa ska ses i sin helhet och ur såväl ett individ som ett 

samhällsperspektiv. Dessutom vill läroplanen att skolan ska lära eleverna att vårda sin hälsa 

och lära sig leva i en sund livsstil (Thedin Jakobsson 2005). Vidare anser Thedin Jakobsson 

att det ökande intresset för hälsa kan förenas med ökat intresse för kroppen som en del av 

identitetsskapande. Människans identitet är inte kommen av Gud utan vi själva skapar vår 

identitet genom vårt levnadssätt.  

 Sammanfattningsvis kan vi påstå att Lpo 94 gav ämnet en tydligare hälsoinriktning även 

om hälsans roll funnits genom hela 1900-talet. Sundhet, hälsa och hälsofostran är begrepp 

som återkommer i styrdokumenten genom åren men var någonstans ska ansvaret finnas för 

barn- och ungdomars hälsostatus. Det kan tryggt påstås att det skett en förskjutning från ett 

samhällsansvar till ett eget ansvar för människan. Även om skolan har skyldighet att ge barn- 

och ungdomar insikter om god hälsa måste de själva erhålla kunskaper om och ta ansvar för 

hur de undviker exempelvis arbetsskador, vad de ska äta och hur de ska träna för att nå en bra 

livsstil (Meckbach & Söderström 2002).  
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2.5 Hälsoundervisning - vad är det? 

Hälsoarbete kan se ut på många olika vis. Det kan vara alltifrån att en expert kommer till 

skolan, att idrottsläraren själv har hälsoundervisning till att hela skolan kan vara engagerad i 

ett hälsoprojekt (Nilsson 2002). Hälsa inom ämnet idrott och hälsa blir oftast kopplat till 

fysisk aktivitet eftersom det anses vara ett praktiskt ämne. Ämnet är uppbyggt på olika 

kroppsliga aktiviteter och genom det uppstår hälsa (Gustavsson 2002). Däremot har 

skolundervisning i hälsa som helhet stor betydelse för människan. Undervisningen kan hjälpa 

att skapa reda i alla motstridiga hälsobudskap som exempelvis media framför. Vidare ger 

undervisning en förebyggande aspekt till att anpassa individ och samhälle mot nya hälsorisker 

som uppkommer. Utvecklingen av vilken undervisning som är relevant, ska utgå från de 

individuella hälsoproblem som eleverna påvisar och från vilka hälsorisker som finns i 

skolmiljön (Bremberg 2002). 

 Nilsson & Norgren (2001) och Thedin Jakobsson (2005) belyser att skolans 

hälsoundervisning genom tiden varit och är för mycket temadagar eller temaveckor. Det blir 

ett risktänkande och en isolerad företeelse där eleverna matas med vad som är ohälsa i 

egenskap av droger, inaktivitet, våld, sömnbrist och dåliga kostvanor etc. De menar att skolan 

ägnar sig för mycket åt predikan istället för hur vi är och gör vår hälsa. Vidare påstår de att vi 

bör eftersträva en helhetssyn på hälsosam lärandemiljö för att se elevens totala omvärld och 

då kunna förebygga ohälsa istället för att informera om risker. 

 Det finns studier på att elevers hälsa blir sämre. Danielsson (2005/2006) påstår att 

generellt så mår eleverna sämre idag. Ju högre upp i ålder (13-15 år) de kommer desto sämre 

mår de. Vi kan se att det är den självskattade, somatiska och psykiska hälsan som framförallt 

försämras med stigande ålder. Det finns en viss överrepresentation hos flickor där 

välbefinnandet har försvagats. De trivs i mindre utsträckning med livet än vad pojkar gör. 

Dock visar Danielssons resultat att pojkar anser att de är för smala och flickorna att de är för 

tjocka. Detta påverkar dem i deras välmående samt i vilken omfattning de vill förändra sin 

vikt.  

 Lärarna i idrott och hälsa har som uppgift att arbeta med hälsa i skolan. Däremot existerar 

inte någon reell teori och litteratur för idrottsundervisningens utformning. De centrala direktiv 

och anvisningar som tidigare funnits är idag borta och lokala arbetsplaner ska upprättas. 

Utifrån denna synvinkel är det lätt att förstå att en viss osäkerhet bland lärarna breder ut sig 

(Annerstedt 2001b). Idrottslärarnas pedagogiska utmaning är att finna aktiviteter som ger en 

positiv upplevelse som eleverna kan utveckla vidare. En svaghet i idrottsämnet är att det kan 
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ta död på elevens medfödda lust till att röra sig och eftersträva god hälsa då skolan många 

gånger lever kvar i att det är de fysiska prestationsresultaten som är viktigast. Detta synsätt 

hindrar många elever till fysisk aktivitet då de känner tvång, kollektivism och betygsfixering 

istället för lust till lärande. Grunden för hälsa bör vara att själv kunna bearbeta sin situation 

och se sig själv i en kontext där man kan påverka processen (Nilsson & Norgren 2001).  

 Läroplanen med sina mål att sträva mot är ett ramverk även för hälsoarbete. Hälsoarbetet 

ska sträva efter att elever ska ges tid för reflektion, att det skall finnas lust i lärandet och att 

hälsoarbetet med fördel skall sättas i sitt sammanhang för att skapa en brygga till elevernas 

egen vardag (Nilsson & Norgren 2001). 

 

2.5.1 Aspekter på hälsoarbete i ämnet idrott och hälsa 

Idrottslärarnas uppgift är att göra definitioner om hälsa till konkret undervisning utifrån de 

begrepp som finns och de mål styrdokumenten visar. Vilka teorier är det som ska gälla? Är 

det Antonovskys KASAM – teori eller kanske det holistiska synsättet? Båda definitionerna 

går att skåda i Lpo 94 (Thedin Jakobsson 2005). Oftast är det inte problematiken att veta vad 

ämnet ska innehålla utan hur lärarna ska förmedla styrdokumentens intentioner (Skolverket 

2005). Vidare menar Eriksson m.fl. (2003) att lektionernas innehåll och form kan bero på 

lärarnas egen inställning till vad som är viktigt att eleverna lär sig under arbetspassen. Han 

upptäckte dessutom att hälsa inte har fått någon status i ämnet och att det i verkligheten 

innebär att hälsa blir som ett utomliggande eget ”ämne” i undervisningen. 

 Thedin Jakobsson (2004) belyser också frågan hur hälsa kommer till uttryck i 

undervisningen och menar att lärare är i flera fall tveksamma på vilket sätt det gör det. 

Lärarna menar att hälsa är något som betecknar en teoretisk kunskap till skillnad från idrott 

som de ser som en praktisk kunskap. Någon anser dock att målet är att vara fysiskt aktiv för 

hälsans skull. Teoretisk hälsa menar lärarna är undervisning i traditionella salar där läraren 

har genomgångar och eleverna får sedan visa upp sin kunskap genom skriftliga och muntliga 

framställningar om t.ex. kost och ergonomi. Praktisk kunskap är det du utför fysiskt med 

kroppen, exempelvis att springa. Diskussionen kring gränslinjen mellan teoretisk och praktisk 

idrottsundervisning har varit och är mycket debatterad. Varför kan vi fråga oss när all 

sysselsättning egentligen är praktisk och inget arbete i sig är teoretiskt. Alla arbetar vi med 

kroppen och där impliceras även hjärnan (Thedin Jakobsson 2004).  

 Det är den fysiska aktiviteten som tydligt sätts ihop med att nå bra hälsa. Genom att vara 

fysiskt aktiv främjar man hälsan på kort och lång sikt. Hälsa ses som ett utomstående tema 
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och integreras oftast inte i undervisningen därför att det uppfattas som en teoretisk 

undervisning som man gör vid separata idrottstimmar. En del lärare menar ändå att det är 

självklart att idrott och hälsa kopplas samman, att det är något som vi spontant pratar om när 

naturliga tillfällen ges - idrotta leder till hälsa (Thedin Jakobsson 2004). Vidare poängterar 

Thedin Jakobsson att de flesta lärarna ger ett osäkert intryck om hur hälsoundervisningen ska 

tas upp, vilket hon tolkar som att man inte har funderat så mycket kring ämnet. Hon tar även 

upp tanken att; ”hälsa är något som man vet vad det är när man saknar det” (2004:118).  

  En viktig ståndpunkt i ämnet idrott och hälsa är att ämnet skall uppfattas som roligt och 

att det ska finnas rörelseglädje. Känner eleverna rörelseglädje blir det meningsfullt. Ekberg & 

Erberth (2000) anser att hälsoundervisning blir bäst när teorin knyts samman med det 

praktiska momentet under samma lektion exempelvis om kroppens funktioner, kost och 

motion. Eleverna ska även få chansen att utvecklas individuellt men också lära sig att 

samarbeta. Självkänslan är en annan bit som eleverna ska få möjlighet att stärka. Det kan 

innebära stora skillnader för olika individer hur det ska gå till, därför måste pedagogen vara 

flexibel för att kunna anpassa undervisningen efter allas behov och testa sig fram med olika 

metoder för att uppnå det tänkta med undervisningen. Det är ett sätt att nå hälsa (Ekberg & 

Erberth 2000). 

 Ämnet ska idag vara ett verktyg för att träna samarbetsförmåga, hänsynstagande, 

ledarskap, fair-play, träning och hälsa som en del i elevernas totala livsstil. Med detta synsätt 

minskas risken att idrottsämnet endast utvecklar elevernas fysiska status, dvs. deras kondition, 

styrka, rörlighet och koordination (Annerstedt 2001b). Om vi ska ha som mål att uppnå god 

hälsa inom ämnet menar Annerstedt att: 

 
 hälsoperspektivet inte begränsas till att enbart handla om fysisk hälsa och utveckling, utan måste också 

handla om psykiskt välmående, goda kamratrelationer, goda kostvanor osv. (2001b:121).  

 

En infallsvinkel som är mycket essentiell i fråga om hälsoundervisning uttrycker författare 

som t.ex. Annerstedt (2001b) och Quennerstedt (2006) är elevernas individuella 

kroppsuppfattning bland de rådande skönhetsidealen, men likaså den ergonomiska aspekten 

enligt mina intervjuresultat. Därför belyses dessa nedan.  

 

2.5.2 Kroppen och jag 

Hur ska våra elever idag lära sig att få ett sunt förhållande till sin kropp när det råder höga 

krav på hur kroppen ska se ut? Hur kommer detta till uttryck i idrottsämnet? Kursplanen för 
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idrott och hälsa menar att skolan ska i sin undervisning ”sträva efter att eleven utvecklar en 

positiv självbild, utvecklar en god kroppsuppfattning och med kunskaper som gör detta 

möjligt” (Skolverket 2000:22). Den positiva självbilden menar Wästlund (1999) att vi får när 

vi lärt känna oss själva, vilka behov vi har. När vi har denna kunskap kan vi lära oss hur vi 

ska få trygghet och tilltro till den egna förmågan och den egna kroppen.  

 Idrottsläraren har en viktig roll att förmedla eleverna vikten av god kost och motion 

eftersom eleverna har ett individuellt ansvar för sin kropp och hälsa. Enligt samhällets norm 

ska en hälsosam kropp se ut på ett visst vis och gör den inte det blir människan lätt utpekad 

som offer för osunt leverne. Läraren måste hitta en sund balans när denne förmedlar sitt 

budskap då kroppsidealet lätt får en snedvriden aspekt från t.ex. reklam och media. I 

idrottsämnet är kroppen dessutom i centrum, kroppen exponeras, är ett redskap och ett 

uttrycksmedel på det sätt som ämnet utövas. I och med detta är lärarens funktion mycket 

väsentlig för att inte skapa olust och en negativ självbild (Thedin Jakobsson 2005). Vi 

pedagoger som finns i ungdomarnas miljö menar Danielsson (2005/2006) har en viktig 

funktion då hon i sin undersökning påpekade att: 

 
 Det finns inte någon annan period under människans livstid som kroppen förändras så mycket och 

snabbt som under ungdomsåren. Under puberteten blir kroppens utseende alltmer viktigt. […] uppfattningen 

om kroppens utseende var viktigare än någon annan livsstilsfaktor för ungdomarna själva och att dess 

betydelse ökade med åldern (2005/2006:25). 

 

Vi kan skilja på egen hälsa och folkhälsa men som delvis löper samman. Den egna hälsan är 

den vi kan påverka själva genom fysiskt, mentalt och emotionellt välmående. Vårt arv har 

också en betydelse, alla är vi födda med olika kroppar och hjärnor som fungerar olika. Därtill 

kommer de olika hälsovanor som vi har med oss från hemmet. Det är detta som är viktigt att 

eleverna lär sig att förstå när de matas med information från reklam och massmedia om hur en 

”vacker frisk” kropp ska se ut (Rydberg 1997).  

 Kroppen är något som vi ska behärska och kontrollera så vi vet hur den ska användas. 

Elitidrotten använder sin kropp på ett effektivt sätt och modeindustrin på ett annat. I båda 

fallen premieras den slanka, unga och vältrimmade kroppen. Dessa kroppsideal påverkar även 

ämnet idrott och hälsa, som en underliggande premiss. Elever som inte orkar, mår dåligt eller 

inte vill följa dessa ideal kanske avskärmar sig psykiskt och skolkar från lektionerna såväl 

mentalt som fysiskt. Åter igen är det angeläget att fånga upp dessa elever för att leda in dem 

på ett hälsosamt spår (Gustavsson 2002). 
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 Det har visat sig att ju bättre kroppsuppfattning du har, desto mer tillit har du till dig själv, 

vilket också mynnar ut i att du får en bättre självbild. De elever med god kroppsuppfattning, 

som blivit vän med sin kropp, fungerar också bättre i skolan (Wästlund 1999). Skolan måste 

ta upp kampen mot massmedia och näringsidkare som skapar kroppsideal som på sikt kan 

skada elevernas hälsa. Skolan kan genom samverkan med exempelvis idrott och hälsa, 

hemkunskap, biologi, samhällskunskap och måltidspersonal vinna mycket terräng i denna 

kamp. Den fysiska och mentala hälsan bör ges större betydelse i skolans hela miljö, en tanke 

som redan finns i våra läro- och kursplaner men som inte efterföljs på alla skolor (Wästlund 

1999).  

 Quennerstedt (2006) belyser att hälsa och skönhetsideal ofta har knutits samman. Vi kan 

något förenklat säga att den moderna konsumtionskulturen företräder ett patogent 

förhållningssätt till hälsa. Jämför vi det med det biomedicinska synsättet som ger ett inre 

perspektiv på kroppen skiljer sig dessa två åt. Kroppens inre delar är bara väsentliga om det 

förbättrar det yttre. Kroppen ska bearbetas för att visa ett vackrare yttre. Denna kontroll av 

kroppen, där ett vackert ”hälsosamt” yttre blir som en symbol för hälsa, är viktigare än ökat 

välbefinnande i sig. Det finns en stark kropps- och utseendefixering i samhället idag, där 

rädsla för åldrande och förfall blir explicit. Människans identitet blir kopplad till ett 

skönhetsideal som vi i konsumtionskulturen lyfter fram och som i flera avseenden inte är 

hälsosamt (Quennerstedt 2006). Vidare belyser Annerstedt (2001b) att inställningen bland 

människor i allmänhet är att kroppen är formbar. Detta visar sig starkt hos alla ”nya” experter 

som vill hjälpa till att forma våra kroppar. Det är t.ex. dietister, stylister, personal trainers och 

plastikkirurger som vill in på marknaden för att tjäna pengar på våra kroppar, som ofta kan 

leda till en snedvinklad bild på hur vi ska vara och se ut. Annerstedt menar att när 

idrottslärarna idag inte har monopol över elevernas hälsa och fysiska förmåga måste vi 

fundera noga över vad det är vi vill förmedla till eleverna så att de får med sig sunda 

värderingar när de lämnar skolan. Rønholt (2001b) anser att idrottsläraren bör stimulera 

mångfalden och variationen som en norm samt ge eleverna en annan sida av världen än deras 

ofta idealiserade världsbild för att etablera en positiv självbild. Den idealiserade världsbilden 

kan ha en negativ inverkan på ungdomarnas uppfattning av sig själva, likaså på det kroppsliga 

planet. God kroppsmedvetenhet är förutsättning för en harmonisk utveckling och den kan vi 

idrottslärare vara med att förmedla.   
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2.5.3 Ergonomi i undervisningen 

I riksdagsdebatterna (inför den nya läroplanen, Lpo 94) om ämnet idrott och hälsa, 

behandlades de flesta motionerna om det viktiga att förebygga arbetsskador. Andra argument 

som lyftes fram var den fysiska aktivitetens betydelse för att förkovra intellektet som likaså 

påverkar kapaciteten i de andra ämnena och vikten av hälsokunskap var påtaglig (Meckbach 

& Söderström 2002). Nedan ska jag ägna några tankar kring ergonomiundervisning och ge en 

inblick i detta stora område som skulle kunna vara en uppsats i sig.  

 Ergonomi är läran om anpassning av arbetet och miljön till människans förutsättningar. 

Kursplanen i idrott och hälsa påpekar att eleven skall i slutet av det nionde skolåret: 

  
 – förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga 

sammanhang,  

 Kriterier för betyget Väl godkänd 

  – Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska aktiviteter 

(Skolverket 2000:24). 

 

Kursplanen visar klart och tydligt att eleverna ska kunna ha förståelse för den ergonomiska 

aspekten för att alstra god livsstil. Ergonomi är en tvärvetenskap där färdigheter från anatomi, 

fysiologi, psykologi och teknologi nyttjas för att anpassa arbetslivets villkor till oss 

människor. Att bete sig ergonomiskt riktigt på idrottstimmen är också viktigt och samtidigt få 

kopplingar till hur vi ska bete oss i vardagliga sammanhang. Den totala belastningen på 

kroppen är summan av hållning, arbetsställning och psykisk spänningsnivå där vi på idrotten 

kan hjälpa till för att träna och skona skelett, leder och muskler (Almvärn & Fäldt 2001). Idag 

har mer än hälften av de yrkesaktiva ett stillasittande arbete. Även skolungdomar sitter stora 

delar av dagen, i skolbänken, på bussen, framför TV:n, datorn eller stereon. Att vi fortfarande 

genetiskt är ”stenåldersmänniska i dataåldern” innebär flera komplikationer för vår hälsa. 

Många av oss lever med stora psykiska och sociala krav men lever i en tillvaro av låg fysisk 

aktivitet vilket leder till problem. Vår alltmer stillasittande tillvaro är kanske den viktigaste 

orsaken till alla ryggproblem i samhället och här har skolan en given roll i ett förebyggande 

arbete (Rydqvist & Winroth 2002).  

 Det är inte bara att vi sitter stilla som påverkar den destruktiva ryggtrenden utan även den 

negativa motionsutvecklingen hos ungdomar de senaste 20 åren åsyftar Wästlund (1999). 

Ryggsmärtor har krupit allt längre ner i åldrarna och i en undersökning av högstadieklasser 

visar att var femte elev kände någon form av ryggsmärta. Smärta i axlar är ett annat problem 

som många elever klagar på. Det är skolan som ska ge kunskap i att stress och dålig 
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muskelstyrka är de största bovarna i rygg- och axel problematiken. De goda vanorna ska 

grundläggas i unga år, då det är svårt att senare i livet ändra sedan länge intränade dåliga 

vanor om så skulle behövas. Därför bör idrottsläraren inta en funktion i detta viktiga arbete 

där hennes arena passar mycket bra för att skapa goda livskunskaper (Wästlund 1999). 

Konkreta undervisningstips skulle kunna vara: 

 
• Lyftteknik - t.ex. rak rygg bibehållen svank och böjda ben 

• Arbetsställningar och arbetsteknik 

• Motion som även ofta påverkar god hållning 

• Avspänningsteknik 

• Undvik tunga lyft och vridningar 

• Undvik att sitta i samma ställning under långa tider 

• Träna muskulaturen för styrka och smidighet 

• Visa på samband mellan idrottsutföranden och vardagliga problem 

• Skillnader på dynamisk och statiskt muskelarbete 

• Psykosociala problem kopplat till somatisk värk 

• Förebyggande arbete t.ex. skador 

• Ljud och bullers påverkan 

• Orsak och verkan (Lindén 1995) 

 

2.5.4 Bunkeflomodellen  

Ortopeden Per Gårdsell startade 1999 ett av de mest omnämnda projekten för hälsa i skolan. 

Projektet startade på en skola i Bunkeflostrand där de ville ge barnen en timme fysisk aktivitet 

varje skoldag. Projektet arbetar efter WHO:s grundtanke om en hälsofrämjande skola vilket 

innebär att skolans hela vardag ska genomsyras som en stödjande och hälsofrämjande miljö 

för fysisk, social och psykisk hälsa och lärande. Vidare är projektets mål även att stärka barn 

och ungdomars självförtroende, koncentrationsförmåga och deras sociala förmåga 

(www.bunkeflomodellen.com). 

 Bunkeflomodellen handlar om att stadga en ny livsstil, i synnerhet i skolor. Modellen 

innebär hälsa + kunskap och har sitt utgångsläge i Bunkefloprojektet, som idag har högsta 

ackreditering politiskt, idrottsligt och forskningsmässigt. Projektet är idag ett efterfrågat 

välfärdsprojekt i hela Sverige. Hälsa och kunskap är de två viktigaste utvecklingsfaktorerna 

för individen, skolan/företaget och samhället. Bunkeflomodellens vision är att generera olika 

utvägar för en hälsosam livsstil. Efter framgångarna med projektet har en modell för landets 

skolor skapats där alla som vill arbeta med en hälsofrämjande syn kan bli medlemmar i 
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Bunkeflomodellens nätverk. Modellens ideologi är enkel, vardaglig fysisk aktivitet 

möjliggörs genom att identifiera arenor för hälsofrämjande arbete. Det skapas ett samarbete 

mellan skolan, idrottsrörelsen och olika företag som aktivt arbetar med att skapa en hälsosam 

skola. Rektorn och respektive chefer är nyckelpersoner för att få hälsoarbetet att fungera, och 

finns viljan hos dem finns det inga begränsningar. Bunkeflomodellen är ett förslag hur vi kan 

skapa hälsomedvetenhet i undervisningen (www.bunkeflomodellen.com).  

 Det har visat sig att det finns många varianter på olika hälsoarbeten och hur 

hälsobegreppet framhållas i undervisningen är mycket tolkningsbart. Min avsikt är därför att 

undersöka vad begreppet hälsa innebär för ett antal lärare i idrott och hälsa samt hur deras 

undervisning i hälsa ser ut. Eftersom mitt intresse för hälsoarbete är stort hoppas jag att den 

teoretiska bearbetningen tillsammans med min intervjuundersökning kan leda till ett bredare 

perspektiv på hur jag och mina kommande idrottskollegor kan arbeta med hälsa i vår 

undervisning. 
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3 Metod 

En kvalitativ intervjustudie passade bäst för att få svar på mina frågeställningar. 

Undersökningen baseras på fem intervjuer med pedagoger i idrott och hälsa. I följande kapitel 

kommer jag utifrån både för- och nackdelar att diskutera den metod jag har valt med hänsyn 

till datainsamlingsmetod, genomförande, urval etc. 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Mina frågeställningar lämpade sig bäst för en kvalitativ analys och bearbetning, därför valde 

jag denna intervju som metod. Valet av tillvägagångssätt bestäms enligt Patel & Davidson 

(2003) beroende på vad som kan leda till bäst adekvata svar i förhållande till syftet, den tid 

och de resurser som jag har. Den kvalitativa intervjuns syfte är att tolka respondentens svar, i 

det här fallet idrottslärarnas tankar, idéer och värderingar kring hälsobegreppet i ämnet idrott 

och hälsa. Med detta menas att vi aldrig kan formulera svaret för respondenten eller avgöra 

vad som är det ”sanna” svaret på en fråga. På så vis är den kvalitativa intervjun riktad mot ett 

induktivt och abduktivt arbetssätt i undersökningen (Patel & Davidson 2003). Även Kvale 

(1997) menar att en kvalitativ intervju ger ökad förståelse hur respondenten reflekterar och 

resonerar från den intervjuades perspektiv. Intervjuaren kommer även att reflektera under den 

kvalitativa datainsamlingen som leder till att förståelsen för ämnet fördjupas och att med 

fördel nya idéer till undersökningen dyker upp (Patel & Davidson 2003). 

 Att mitt urval föll på kvalitativa intervjuer och inte exempelvis kvantitativa elevenkäter 

och/eller observationer har att göra med att jag i denna uppsats ville ha lärarens syn och 

tolkning i ämnet och kunna ge en djupare bild på det. Det negativa med en enkät är att svaren 

tenderar bli breda och ytliga och det går inte ställa följdfrågor om så behövs (Johansson & 

Svedner 2006). Observationer valde jag bort då jag fann att hälsa var något som förekom lite 

då och då i undervisningen. Detta gjorde att under de förhållanden som var och med min 

tidsram för denna undersökning, fanns det inte tid och möjlighet att observera lektioner för att 

se om verkligheten ser ut som respondenterna har svarat. För att åstadkomma detta och få 

adekvat information bör man enligt mig följa en lärare varje dag i minst en månad för att få 

tillförlitliga svar. Jag har därför utgått från att informatörernas svar är korrekta. 

 Den kvalitativa intervjun är ett komplext område och det finns många aspekter hur dessa 

intervjuer har relevans och kan utföras och tillämpas i ett forskningsarbete. En förklaring till 

detta är att kvalitativ forskning inte är en enhetlig företeelse (Patel & Davidson 2003). I mitt 
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arbete anser jag att denna form av intervju är relevant men att fler förklaringar till just min 

metod är betydelsefull.  

 

3.1.1 Grad av standardisering och strukturering 

Jag har valt en låg grad av standardisering som innebär att intervjuaren har möjlighet att 

formulera nya frågor under intervjun samt att respondenten ges utrymme att svara med egna 

ord. Den standardisering av hög grad ska inte innefatta några spontana följdfrågor vilket 

ibland kan bli problematiskt för förståelsen i en intervju, därför ansåg jag den inte lämplig 

(Patel & Davidson 2003). Vidare valde jag den halvstrukturerade formen av kvalitativ 

forskningsintervju vilket innebär att det är varken ett helt öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär. Dock följs intervjun av en intervjuguide med frågor som är 

relevanta men samtidigt finns möjlighet om så krävs att göra förändringar vad gäller frågornas 

form och ordningsföljd, för att följa upp svaren från respondenten och ge svaren mer kött på 

benen (Kvale 1997). Fortsättningsvis skrivs intervjun ut, och den citerade texten tillsammans 

med bandinspelningens material utgör den följande tolkningen av det sagda i min intervju, 

vilket Kvale är ett karaktäristiskt drag i en halvstrukturerad kvalitativ intervju.  

 Även Bryman (2002) belyser den halvstrukturerade formen som användbar men benämner 

den semistrukturerad. Han menar att den är en blandning av olika intervjuer där uttrycket 

kvalitativ intervju används. När jag intervjuade formulerade jag ibland om frågorna för att de 

skulle passa det muntliga samtalet samt att inte frågan skulle missuppfattas. Jag var också 

noga med att inte någon fråga glömdes bort. Ibland ställde jag följdfrågor som jag ansåg var 

viktiga för att utveckla resultatet eller tydliggöra något oklart, allt för att minska antalet 

felkällor som kan uppkomma. Detta är i linje med hur Bryman menar en semistrukturerad 

intervju ska implementeras. Eftersom svaren skulle kunna jämföras mellan de olika 

respondenterna var det motiverat att använda sig av ovan nämnda utförande (Patel & 

Davidson 2003).  

 

3.2 Urval 

Jag avgränsade min undersökning till att intervjua fem verksamma idrottslärare i ämnet idrott 

och hälsa, årskurs 7-9. De var från tre olika kommuner för att få en viss spridning i landet och 

alla var behöriga lärare i grundskolans senare år. Valet av lärare gjordes strategiskt utifrån att 

jag ville finna lärare med olika åldrar och kön samt finna lärare som arbetat både innan och 
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efter införandet av Lpo 94, eller enbart efter lanseringen av senaste läroplan. Orsaken till detta 

urval var att se om det fanns skillnader i deras syn på hälsa utifrån dessa aspekter eller om 

deras personliga inställning påverkar undervisningen. Jag menar att en människas erfarenhet 

och attityd kan inverka på kunskapsförmedlingen. Respondenterna som jag utsett, ska ge en 

bra bild av vad mitt syfte och frågeställningar önskar ge svar på (Kvale 1997). Jag är 

medveten om att fem intervjuer inte kan ses som en generalisering av mitt resultat för hela 

landets lärare men menar att mitt syfte var att få olika infallsvinklar av hur några idrottslärare 

ser på hälsa och hur vi kan arbeta med hälsa i skolan.  

   

3.3 Intervju och intervjuguide 

Intervjuerna utfördes på respondenternas hemmaarena för att de skulle känna sig trygga och 

vana med miljön. Intervjuerna genomfördes under vecka 48 - 2007 och varje intervju tog ca 

45 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på band. Jag valde att utforma frågor efter en mall, 

en intervjuguide (se bilaga) och att planerandet av undersökningen ska röra intervjuns vad, 

varför, och hur. Dessa nyckelfrågor är enligt Kvale (1997) bra att ha i åtanke när man planerar 

sin analys.  

• vad: när jag inskaffade kunskap om mitt ämne för att ha en förståelse och kunna ställa 

relevanta frågor. 

• varför: att förtydliga målet med undersökningen. 

• hur: har jag förvärvat kunskap om olika intervju- och analystekniker för att avgöra 

vilka som är adekvata för denna kontext (1997:91). 

Enligt Johansson & Svedner (2006) ska vi vara försiktiga med varför – frågor och abstrakta 

frågor då de inte alla gånger ger bra svar på frågan varför vi gör det ena eller på det andra 

sättet, varför vi har en viss åsikt. Det är enklare att svara på konkreta händelser och konkreta 

erfarenheter.  

 Jag har genom hela undersökningen försökt att hålla ett reflekterande förhållningssätt till 

materialet. Intervjuerna upplevdes naturliga för mig och jag försökte att dela med mig av den 

känslan till respondenterna, för att intervjusituationen inte skulle kännas konstlad. 

Respondenterna vill omedvetet gärna svara ”rätt” på frågorna de får. Både Kvale (1997) och 

Patel & Davidson (2003) anser att denna insikt måste intervjuaren ha i åtanke i analysen. De 

menar också att det är viktigt att vara neutral och inte påverka informanternas förhållande till 

frågorna. Vidare belyser Kvale att forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, där ett 

samtal förs mellan två personer om ett ämne av ömsesidigt intresse. En specificerad form av 
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interaktion där kunskap förkovras genom en dialog. Jag måste bygga upp en atmosfär där den 

intervjuade känner sig trygg att uttrycka fritt sina åsikter och upplevelser. Detta innebär en 

balans mellan det kognitiva kunskapssökandet och den mänskliga interaktionens etiska 

perspektiv, men vilket jag anser att jag till stor del lyckades med.    

 Alla intervjuer startade med en presentation av mig och mitt syfte och att alla uppgifter 

som de gav var konfidentiella. Sedan använde jag mig av några bakgrundsfrågor och fortsatte 

därefter med att ställa huvudfrågorna i undersökningen. Intervjun avslutades med deras 

uppfattning om elevers hälsa samt elevers mottaglighet för hälsoundervisning. Om det 

behövdes ställde jag följdfrågor och bad dem förtydliga sig. Jag bad även att få återkomma 

om jag behövde få svaren mer utvecklade, vilket inte var ett problem. Jag vill ändå 

understryka att mitt resultat är produkten av att respondenternas svar har blivit bearbetade och 

tolkade av mig. Innan jag startade intervjuresan bad jag handledaren att titta igenom 

intervjuguiden och ge mig feedback.  

  

3.4 Procedur och databearbetning 

Eftersom de flesta avsnitt går in i varandra har jag valt att gemensamt redovisa procedur och 

dataarbetning. (se även avsnitt 3.3 kring intervjusituationen).  

 Jag valde mina respondenter strategiskt utifrån att jag ville få spridning i ålder och kön. 

Jag tog kontakt med dem per telefon och presenterade mig och mitt syfte med intervjun. Jag 

upplevde att de var mycket tillmötesgående och ställde gärna upp. Vi bestämde lämplig tid 

och plats då jag kunde komma till deras respektive skola för intervjun. Jag intervjuade en i 

taget. Det enda de visste i förväg var att intervjun behandlade hälsa. Jag började vårt möte 

med att tydligare beskriva mitt ämne och syfte och sedan ställde jag några bakgrundsfrågor 

t.ex. ålder och utbildning och förklarade avsikten med den informationen. När jag startade 

frågorna i intervjuguiden spelades respondenterna in med en Mp3-spelare (med tillstånd av 

dem). Detta gjorde att jag på ett avslappnat sätt kunde vara delaktig i samtalet och inte 

behövde vara orolig för att jag missade något. En viss känsla av affektation hos vissa av de 

intervjuade uppkom när spelaren sattes på, men jag anser att svaren blev adekvata. Vidare 

skrev jag ordagrant ut intervjuerna till skriftlig diskurs, förutom det som inte var relevant för 

min analys och kunde sedan lätt ta ut essentiell information för analys och jämförelse 

(Johansson & Svedner 2006). Jag kunde hela tiden under mitt arbete spola tillbaka och lyssna 

igen då t.ex. pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga i sammanhanget. 

Det var bra att jag använde inspelning som metod för att minska feltolkning. Jag har enbart 
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redovisat den data som är betydelsefull för resultatet av denna undersöknings frågeställningar. 

Det övriga finns i författarens ägo. Utskriften är en återgivning enligt Kvale (1997) som är 

lämplig vid en närmre analys.  

 Ett problem med denna typ av intervju menar Kvale (1997) är att svaren kan variera, 

vilket kan leda till att det blir svårt att jämföra svaren med varandra. Även om lärarna 

resonerat om hälsa på många olika sätt har jag ändå kunnat hitta likheter och skillnader som 

jag anser vara användbara och intressanta.  

 Jag är medveten om att jag inte har kunnat göra en heltäckande granskning av vad tidigare 

forskare uttrycker kring ämnet hälsa. Men jag anser jag varit kritisk till det som framkommit 

och försökt hitta flera källor för att se likheter eller skillnader för att öka validiteten (Bryman 

2002).  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten av den forskning man gjort, frånvaro av fel som beror på 

slumpen. Undersökaren kan ha värderingar som inte ger ljus åt vissa aspekter av företeelsen 

d.v.s. stämmer det som kommit fram? (Kvale 1997) Jag försökte att vara neutral och inte 

lägga in egna värderingar och uppmuntrade informatörerna till självmant berättande, för att 

min reliabilitet skulle bli så hög som möjligt. Vidare menar Kvale att reliabiliteten handlar om 

att ifrågasätta eventuella felkällor och brister som kan finnas i undersökningen samt att min 

egen tolkning kan ha tagit för stor plats. I min studie anser jag pålitligheten är relativt god 

eftersom bl.a. informatörernas frivillighet och positiva agerande skapade djupa intervjuer och 

jag anser jag tolkat svaren rättvist. Jag bedömer att de varit öppna och ärliga men att 

nackdelar kan finnas som t.ex. att de svarar det de tror jag förväntar mig och att följdfrågorna 

varieras beroende på de svar respondenten ger. För att göra reliabiliteten starkare har jag gjort 

en omfattande teoretisk bearbetning, för att få ett pålitligt verktyg i min utvärdering av det 

insamlade stoffet.  

 Validitet innebär till vilken grad resultatet stämmer med verkligheten, ges en sann bild av 

det som undersökts (Kvale 1997). Jag belyser att det material jag fått gett god validitet när det 

gäller besvarandet av mina frågeställningar. Giltigheten väcker frågan om undersökningen 

kan generaliseras. Kvale belyser att det finns många kritiker till kvalitativa intervjuns 

sanningsvärde. Det betyder att vi inte kan generalisera intervjuresultaten eftersom det är för få 

respondenter och att resultaten bygger på subjektiva tolkningar. Min intention är inte att 

generalisera det resultat jag kommer fram till utan enbart få de utvalda lärarnas version av 
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verkligheten. Vidare menar jag att intervjuguiden var relevant, omfattande och genomtänkt 

för undersökningens ändamål. Däremot kan jag som ovan intervjuare ha påverkat 

undersökningen validitet t.ex. genom att inte ställa tillräckligt med följdfrågor. 

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

”Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar” (Johansson & Svedner 

2006:29). De menar att informatörerna ska tydligt underrättas om undersökningens syfte och 

om de vill medverka eller ej. De kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva oroa sig 

över negativa konsekvenser. Denna information gav jag vid vår telefonkontakt. 

Respondenterna ska därtill informeras om säkerheten att deras anonymitet skyddas, vilket jag 

i tidigt skede gjorde klart. Alla namn, skolor och identifierade drag har fingerats för att värna 

om respondenternas personliga integritet (Johansson & Svedner 2006).  

 Jag har i vissa beskrivningar varit tvungen att ändra på en del uppgifter för att inte skönja 

identitet eller skola. De uppgifter jag ändrat på har inte varit väsentliga för min 

problemanalys.  
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4 Resultat 

De resultat jag anser relevanta för mitt syfte redovisas i fem kategorier med utgångspunkt i 

mina frågeställningar, vilka är: Vad innebär hälsa i ämnet idrott och hälsa? Hur bedrivs 

hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa och vilka faktorer påverkar undervisningen? 

Förändrades undervisningen i idrott och hälsa av namnbytet och med införandet av Lpo 94 

och skiljer sig undervisningen i hälsa om läraren har en lärarexamen före eller efter 1994? 

Spelar samtidens syn på hälsa någon roll för undervisningen? Vad är lärarnas uppfattning om 

elevernas hälsotillstånd? 

  I intervjuanalysen är det min tolkning av respondenternas svar som är resultatet. Citat från 

idrottslärarnas svar används för att illustrera och förtydliga hur jag tolkat svaren. Resultatet 

delas upp i underrubriker för att underlätta för läsaren. Mina respondenter är enligt följande:  

 
Anna: Lärare 30+ och tog examen 2001. Undervisar 100 % i idrott och hälsa i årskurs 7-9. 

Lars: Lärare 50+ och tog examen 1982. Undervisar ca 85 % i idrott och hälsa i årskurs 7-9. 

Moa: Lärare 25+ och tog examen 2001. Undervisar 100 % i idrott och hälsa i årskurs 2-9. 

Anders: Lärare 35+ och tog examen 1994. Undervisar 100 % i idrott och hälsa i årskurs 7-9. 

Peter: Lärare 50+ och tog examen 1980. Undervisar 100 % i idrott och hälsa i årskurs 6-9. 

 

4.1 Hälsa 

Det är viktigt för undersökningen att först ta reda på vad lärarna menar med hälsa. Hur 

definierar de hälsa från en personlig synvinkel? Majoriteten av lärarna inringar begreppet 

hälsa i att må bra. Det stämmer bra överens med Rydqvist och Winroths (2002:16) definition; 

”hälsa är att må bra.” Fyra av fem menar att det är en helhetssyn med många delar som t.ex. 

att man psykiskt och fysiskt mår bra. 

 
 Peter: Att må bra på alla sätt och vis. En del har bra hälsa för de har bra kondition […]. Man kan ha bra 

hälsa fast man är handikappad, men så bra man kan i det tillståndet kroppen är då. 

  
 Anders: Ja hälsa för mig är ett väldigt stort begrepp och nu kanske jag svarar som du vill ha svaret men 

hälsa för mig är en total bild, dels att man psykiskt mår bra och fysiskt och en del är kopplat till dels miljön 

som är kopplat runt omkring och att det fungerar bra med familj och vänner och sådana saker. 

 
 Anna: Då tänker jag på att man har en helhetssyn på en bra kost, regelbunden motion och framförallt ett 

sunt tänkande och det gäller både fysiskt, psykiskt och socialt egentligen.  
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Moa menar dessutom att hälsa är när vi kan ta vara på oss själva och att det är ett stort område 

som är viktigt att det fungerar för att vi ska må bra. Den helhetssyn som finns beskriven hos 

flera av respondenterna finns också utmålad i både kursplanen för ämnet och i WHO:s 

grunddefinition. 

 Hur kommer då hälsosynen in i ämnet idrott och hälsa? Samtliga lärare betonar vikten av 

rörelse eller god kondition och att lektionstiden inte räcker till för alla delar som 

undervisningen ska besitta, och att det enligt vissa lärare kan bli hälsoundervisningen som 

kommer i skymundan. 

 
Lars: Ja, just hälsodelen är lite svårt men tanken är väl att vi skulle kunna integrera det här med 

hemkunskap och biologi och så lite mer än vi gör. Vi tycker vi som jobbar i hela kommunen att de här två 

tillfällena eleverna har i veckan är kanske för en del de enda tillfällena där pulsen går upp över 120 slag, och 

då vill vi inte dra ner på rörelseaktiviteten för mycket för dem utan vi skulle vilja öka den i stället. Så därför 

kommer ämnet hälsa i ämnet idrott och hälsa lite grann på undantag pga. att vi tycker rörelsen är så viktig. 

För att skapa en liten livsstil för dem också att veta att röra på sig och må bättre förebygga hjärt/kärl 

sjukdomar, benskörhet som är våra största folksjukdomar idag, framförallt benskörhet och fetma 

naturligtvis. 

 
Moa: […] att de får vanan att röra på sig, vi strävar emot att eleverna ska röra sig för att förstå att de inte 

mår bra när de blir äldre om de inte förebygger idag […]. Därför kan ett teoripass eller diskutera kring hälsa 

eller läsa den här texten eller visa på att det kan vara idrott, fast eleverna inte rör på sig. Det är ju båda 

delarna kan man säga. 

 

En annan lärare belyser samma grund men uttrycker: 

 
Anna: Det är framförallt att låta eleverna få en insikt i och förstå sambandet mellan god kost regelbunden 

motion – det är en god hälsa enligt läroplanen. […] att låta eleverna vara aktiva […]. Försöka få dem att 

förstå att det vi gör på idrotten i perspektiv till det som kommer att hända i livet senare. 

 
Nilsson & Norgren (2001) menar att elever ska ges tid för reflektion och att hälsoarbetet med 

fördel skall sättas i sitt sammanhang för att skapa en brygga till elevernas egen vardag.   

 
Anders: […] att eleverna känner till vad som påverkar välmående […] om livskunskap alltså lära för livet 

[…]. Jag försöker förmedla att det är viktigt att ha något att gå tillbaka på efter t.ex. en fotbollskarriär och att 

de känner vad det är jag trycker på vad som är viktigt. Jag som många andra som jobbar med ämnet idrott 

och hälsa så tror jag att vi är enade om att vi tycker eleverna har för lite tid med idrott […] elevernas 

rörelsetid är oerhört viktig […]. En annan del som också är viktig det är just det här att förmedla så de har 

kunskaper om varför man idrottar och varför hälsan är så viktig och många gånger måste man förmedla 

detta i form av någon teori. 
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Peter: Det handlar ju framförallt att lära känna sin kropp och förstå sin kropp och ta hand om sin kropp. Det 

handlar ju om både hygien, mat och röra sig. Det är det vi försöker men vi kan inte ha allt det går inte men 

det mesta handlar om den fysiska biten i hälsa. 

 

Att det är rörelsetiden som är viktigast och att eleverna ska få med sig kunskap för resten av 

livet gällande god livsstil, är mycket påtaglig. 

 

4.2 Hälsoundervisning 

Om vi tittar närmare på innehållet i hälsoundervisningen kan vi se flera olika perspektiv och 

vilka faktorer som kan påverka hur undervisningen konkret kommer till uttryck. Några lärare 

menar att hälsa ska integreras när tillfälle ges och andra anser att ren teoriundervisning är bra 

för att förtydliga hälsofrågor. Undersökningsresultatet visar att de flesta av lärarna anser att de 

ergonomiska aspekterna är en viktig handling i samband med hälsoåtgärder och att 

konditionsdelen är av stor betydelse. Dessa bitar är de som oftast kommer på tal. 

 
Lars: Rörelse tycker vi är viktigast och det är också hälsa, men ergonomi som ingår försöker vi väva in i 

ämnet, vi talar om för eleverna och visar dem hur t.ex. med rätt lyftteknik och det har vi även när vi tränar 

lite styrketräning, vi har en styrkelokal, hur man lyfter rätt. Hur man t.ex. delar isär en plint med olika delar 

hur man lyfter rätt nära kroppen och böjda ben och rak rygg istället för tvärtom. Man ser ofta de som gör 

helt fel […]. Vi tillrättar alltid elever som lyfter fel för att tala om för dem att de måste spara sina ryggar och 

lyfta rätt för att orka med. Lite grann pratar vi om idrottsskador i undervisningen som också är i det 

perspektivet, lite grann om isvett och vattenvett väver vi in […]. 

 

Vidare menar Lars att det optimala vore om man hade hälsobiten vid sidan om så att inte de 

två attraktiva tillfällena till rörelsetid förbrukades. Han menar även att det blir nästan 100 % 

praktik och inte 50/50 idrott/hälsa, men att han försöker väva in hälsobitar här och där när 

tillfälle ges. Även Moa menar att hon försöker diskutera hälsa i anknytning med övriga 

moment, innan eller efter lektionen. Hon trycker också på att hon ska ha mer teori för att få 

med hälsodelen men idag är det mest praktiskt på grund av lite tid. Moa poängterar: ”ämnet 

heter idrott och hälsa och hälsa ska egentligen vara lika stor del som att röra på sig […] hade 

vi haft mer tid till ämnet hade det nog sett annorlunda ut.” Andra delar som Moa arbetar med i 

sin undervisning är; förebyggande, vad vi gör för att inte bli sjukskriven och/eller skadad när 

eleverna blir äldre. Vidare pratar hon med eleverna om vad hälsa är och säger att deras 

uppfattningar varierar. 
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 Moa: […] hälsa är ju olika för alla egentligen men det finns ju lite riktlinjer såklart. Begreppet är diffust 

men det är intressant att diskutera tycker jag för många har ingen aning, de vet att hälsa är inte röka, snusa, 

dricka men vad är det mer? Vi har det i ämnet av en anledning. 

 

Det finns fler exempel på hur lärarna arbetar med sin hälsoundervisning.  

 
 Peter: Det är konditionsdelen alltså att fysiskt sköta sin kropp, förstå sin kropp och varför den reagerar som 

den gör och vad som händer i den. Det är ju något som man försöker prata om när vi en gång i veckan har 

kondition. Det är väl en av de viktigaste bitarna och det här att kunna samarbeta, att ta hänsyn till andra, 

känna empati, det är mycket viktigare än att skjuta skott hit och dit. Det är de bitarna som många har 

problem med. 

 

Återigen ser vi hos en av lärarna att det är den fysiska aktiviteten som är mest essentiell och 

som betonas som hälsoaspekten i undervisningen. Två av de lärare (de arbetade på samma 

skola) som jag intervjuade hade teman varje termin där hälsoperspektivet kom fram i deras 

undervisning.  

  
 Anders: I 7:an på hösten när de kommer pratar vi om rörelsens betydelse för hälsan och kommer då in på 

dagens samhälle och dagens ungdomar som går i skolan skiljer sig väldigt mycket om man bara går tillbaka 

30 40 år. Det finns så mycket som utmanar elevernas intresse idag så när man kommer hem idag så är det så 

att många sitter still. Sen på våren pratar vi om skador och sjukdomar kopplat till idrotten. I 8:an jobbar vi 

med kost och vi jobbar med träningslära, kondition mm. Och sen i 9:an har vi ergonomi och sen pratar vi 

om styrketräning och hur fysisk aktivitet påverkar människokroppen kan man säga. [min kursivering] 

 

Även Anna arbetade efter dessa teman men de skilde sig åt hur ämnena realiserades i 

undervisningen. Anna har minst en teoriuppgift per termin i det tema som är aktuellt. Anders 

brukar ha någon form av introduktion av temat eller en föreläsning. Ibland är det en del av ett 

fysiskt pass men emellanåt är ämnet så stort att han arbetar med den hela lektionen, en form 

av teoripass. Båda lärarna ger eleverna hemuppgifter där de förutom lektionerna ska läsa om 

t.ex. ergonomi och besvara några frågor som är kopplat till det. Anders mål är att ge eleverna 

fördjupade kunskaper inom hälsa och belyser vikten av att informationen ligger på deras nivå. 

Anna menar dessutom att: 

 
  Anna: Jag vill helst inte ta bort den aktiva delen i ämnet men minst en gång per termin minst så jobbar jag 

med ren teori i hallen och försöker varva teori och praktik. Jag anser att eleverna inte får tillräckligt även om 

jag försöker vara tydlig med mål och syfte så kan man nog inte bli för tydlig där vad gäller hälsa, då är det 

lätt att det blir idrottsdel för sig och hälsa kommer till sidan. 

 

Ett exempel på hur vi kan integrera teori med praktik visas nedan. 
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 Anders: Sen när eleverna redovisar de här hemuppgifterna så går vi igenom svaren för dem då och sen 

försöker vi så att man inte bara isolerar det här vid ett tillfälle utan man försöker dessutom repetera och se 

lite vad de kommer ihåg […]. Vi hade en konditionsbana och kondition läste de i åttan och nu är det ett 

halvår senare. Så innan nu vi började den här lektionen så ägnade jag mig ungefär 10 minuter åt att ha en 

dialog med eleverna om vad kondition egentligen är, många frågor som handlar om hur, varför, vad man ska 

göra osv.  

 

Alla lärare menar att ämnet ska vara ämnesövergripande och att de kan arbeta med 

hälsofrågor tillsammans med framförallt hemkunskap och biologi. Majoriteten av lärarna 

ansåg att det vore lämpligt med ett separat ämne där hälsoperspektivet uttrycktes men som 

berörde även andra delar som kärlek, relationer, droger etc. 

 
 Anna: Ämnesövergripande med biologi och hemkunskapen framförallt men vi kan ha huvudansvaret.  

Och det kan nog vara klokt att ha hälsa som ett ämne och idrott som ett ämne eftersom man inte vill ta bort 

rörelseaktiviteten. Många jobbar nog bara så att det blir idrott, och vi ska inte fostra några hockeyproffs 

heller… utan det handlar om aktiviteten i sig själv och rörelsemomentet. 

 

Lars och Peter menar dock att ett samarbete med andra ämnen är svårt, utan det blir vid 

speciella hälsoveckor eller hälsoprojekt. Lars anser att hälsoperspektivet även skulle kunna 

vara på speciella idrottsdagar. Vissa skolor har anammat ett koncept som betyder att hela 

skolan genomsyras av ett hälsoprojekt vilket merparten av lärarna anser positivt. Några av 

skolorna jag var på hade en form av hälsoprojekt. De mest dominerande delarna som lärarna 

tryckte på i sin undervisning för att nå god hälsa berörs nedan. 

 
 Moa: Jag trycker på det här med att vinna och förlora att ingen ska må dåligt. Det spelar ingen roll om ni 

vinner eller förlorar, viktigast att ni har roligt och trivs.  […] Rörelseglädje säger jag bara! 

 
 Anders: […] sådant som handlar om vanor pratar jag mer om, såsom kost, fysisk aktivitet, rörelse, sömn, 

droger. Sådana saker de kan påverka själv, det handlar om levnadsvanor […]. Man skulle vilja lära 

föräldrarna man ärver mer än vad man tror av sina föräldrar och syskon och de som finns i sin närmiljö. 

 
Peter: Det vi trycker mest på är kondition och pratar då om hjärta och lungor och allt vad det är, varför det 

blir som det blir. Det är det vi profilerar lite kan man säga, det är 33 procent av vår undervisning. Sen 

inflikar vi lite om kostlära och psykiskt välbefinnande som små teoripass kombinerat med det vi gör. 

 
Lars: Ergonomi och idrottsskador. Men rörelsens betydelse för hälsan är viktigast. 

 
Anna: […] att hälsa hänger ihop med kost och god motion […] men framförallt också att en del tror att man 

ska träna ihjäl sig, måttligt är bäst. Man måste ha vila också det är minst lika viktigt.  
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Konklusion punkt 4.1 och 4.2: Alla lärare visar på perspektiv där en helhetssyn på hälsa 

kommer fram såsom fysisk, psykisk och social. De menar att fungerar inte alla delar mår inte 

eleverna bra. ”Må bra” är en definition som återkommer. Flera anser hälsa är diffust och svårt 

att definiera vilket även forskare som t.ex. Thedin Jakobsson (2005) belyser. 

 De menar alla att det är den fysiska aktiviteten som dominerar ämnet och bör så göra. 

Majoriteten belyser vikten av mer tid till ämnet. Moa, Lars och Anders trycker på betydelsen 

av att förebygga sin hälsa för framtiden. Kost, motion och ergonomi är återkommande i 

hälsoarbetet. Peter lyser på en annorlunda aspekt när han menar att vi kan ha bra hälsa fast 

man är handikappad. Vidare menar han som en viktig bit förutom konditionsdelen att han 

pratar med eleverna hur vi lär oss att samarbeta och visa hänsyn som delar i 

hälsoundervisningen. Annerstedt (2001b) menar att idrott och hälsa har blivit ett verktyg för 

att öva samarbete och hänsynstagande. Han nämner ämnets tudelning dels att förmedla 

kunskap och dels alstra demokratiska elever som är i linje med läroplanens uppdrag. Lars 

nämner även att de väver in idrottsskador, isvett och vattenvett kopplat till hälsoarbetet. 

 En aspekt som skiljer sig åt framförallt hos de två äldsta lärarna är att de mer påtagligt 

förespråkar fysisk aktivitet och mindre av andra delar i hälsoperspektivet. Det kan ha att göra 

med deras ålder och att de började undervisa innan hälsohysterin kom och den inledande 

hälsofasen i ämnet uppkom. Intressant är att majoriteten kopplar hälsa till teorilektioner. 

Några menar dock att hälsa även ska inkluderas när tillfälle ges. Flera av lärarna ”ursäktar 

sig” att de inte har mer teoriundervisning kring hälsa. Även Thedin Jakobsson (2005) 

poängterar i sin studie att lärarna menar att hälsa är en teoretisk kunskap medan idrott är en 

praktisk färdighet, som inte integreras nämnvärt mycket. Alla arbetar vi med kroppen och där 

impliceras även själen och alla delar ska interagera för god hälsa (Annerstedt 1990). 

 

4.3 Lpo 94 

Jag ansåg det intressant att undersöka om hälsoundervisningen förändrades när Lpo 94 

infördes, eftersom det lades till ett tydligare perspektiv på just hälsa. Gav namnbytet någon 

genomkraft i ämnet? (Se även vad styrdokumenten visar under punkt 2.4.1) 

 
 Moa: Det är självklart och att hälsa ska stå med och vara en stor del av ämnet.  

 
Anders: Jag tror det har haft betydelse det är jag helt övertygad om men det har tagit tid. Jag tror det var så 

här att många idrottslärare när man gick in i Lpo 94 diskuterade man läroplanen och så men för många blev 

det en pappersprodukt, ja ha det är så här vi ska jobba och sen lade man den i skrivbordslådan. Sedan jobba 
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man på ungefär samma sätt som man gjorde tidigare. Jag tror det skett en förändring men det har nog varit 

väldigt olika på olika skolor, som är väldigt synd ur rättvisesynpunkt […]. 

  

Moa och Anders tror även de att undervisningen förändrades men kan endast gissa då de inte 

arbetade innan Lpo 94 infördes, och att det därtill tar tid att arbeta in en nyhet. Peter och Lars 

som har arbetet under både Lgr 80 och Lpo 94 menar att undervisningen förändrades på sätt 

och vis. 

 
 Lars: Ja det gjorde den i och för sig, det blev inte så konkret i den här nya läroplanen som det var i Lgr 80, 

där det var mer styrt omkring närvaro och prestation osv. […] Inte från början tyckte jag det blev någon 

förändring kring hälsobegreppet. Det var mer sen det, det tog några år att jobba in sig i nya Lpo 94 […]. Det 

var jätteluddigt och svårt, inte ens cheferna fattade det, inte ens idag […]. 

 
Peter: Nää, jo det gjorde det nog, -94 det är ju länge sen.  Jag tror det var i den vevan som vi införde en del 

av det här med kost, kondition, styrka, specialarbeten – men vi fick ta bort det för det finns inte plats, inte 

tid, inte möjligheter till att göra det. Det var i den vevan när det blev aktuellt vi plockade fram detta, så 

ambitionen fanns där men det visade sig att det inte höll. Samtidigt drog de ju ner på tid i idrott, vilket 

gjorde att det blev ännu knepigare.  

 

Lars och Peter belyser att ambitionen att införa mer hälsoarbete kom med Lpo 94 men tyvärr 

på grund av tidsbrist har den delen prioriterats bort. De båda anser att den lilla tid som finns 

behövs till fysisk rörelse. Lars anser också att det var svårt att veta vad hälsoundervisningen 

skulle innehålla och att det tagit tid att förändra.  

 Kan det vara av betydelse att läraren utbildade sig innan eller efter nya läroplanen ifråga 

om hälsoarbete? 

 
 Lars: Det är möjligt, att det är lättare att komma in i det när man har med sig den från start den nya 

läroplanen, än vi som har jobba med den gamla. Jag tycker vad jag kan minnas att vi inte fick mycket med 

oss av Lgr 80 och teori i utbildningen eller hälsoundervisning mer än själva humanbiologin.  

 
Lars tror att det kan ha varit av betydelse eftersom det inte var lika ”inne” med hälsa förr och 

troligen förlade inte utbildningen lika mycket fokus på det området. Vad tror de lärare som 

utbildade sig efter Lpo 94 eller enbart arbetat när Lpo 94 varit aktuell? 

 
 Anders: Jag tror det är av ringa betydelse ändå […] det har nog inte varit några större problem tror jag. 

 
Moa: Jag tror att så är det nog egentligen med de flesta lärare fast det är klart det blir bättre, men att äldre 

lärare har ju haft ett sätt hela tiden, de har kört efter sina grejer år ut och år in. Sen kommer en ny läroplan 

och de kanske inte tänker på att det står någonting annat, man kanske ska ändra om i sin undervisning.  
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 Jag tror nog att det är en skillnad med lärare som utbildade sig före -94. Det kanske inte fanns med i deras 

utbildning, det här med reflekterande sätt kring hälsa eftersom inte det stod med i Lgr 80 som det gör nu. 

  

Moa tror precis det Lars menar är fallet, att i tidigare utbildning fanns inte ett reflekterande 

sätt kring hälsa, vilket kan påverka ens personliga val av hälsoarbete. Anna tror det kan finnas 

både för och nackdelar med de olika utbildningarna. 

 
 Anna: Fördelarna kan vara att man har sett två sidor av verkligheten att man har provat på både den mer 

konkreta och den mer diffusa läroplanen där det är öppet för egna tolkningar. Samtidigt tror jag att har man 

inte varit med från början så tycker man det är inspirerande osv. det är lätt att man hamnar i gammalt tänk. 

Man lär sig varje dag, det viktiga är att man vill lära och vill utvecklas som lärare. För som det är idag 

förändras verksamheten ganska mycket. 

 
Som Anna påstår förändras verksamheten hela tiden och det gäller att vi lärare fortsätter att 

utvecklas. Har lärarna reviderat sin hälsoundervisning från den dag de började arbeta fram 

tills idag? 

 
 Anna: Ja det tycker jag. Sedan tror jag att vi lärare på skolan har jobbat för hälsobiten mer och mer känns 

det som. Det trycks ju mer och mer från kommunen också till det positiva.  

 
 Moa: Jo, jag tror man märker efter man har jobbat några år hur man ska bete sig själv som lärare för att 

eleverna ska må bra. Jag trycker mer på att det inte är farligt att misslyckas, det är många som inte klarar av 

det. Jag försöker medvetet göra det ibland och bjuda på mig själv […]. 

 
Alla tre männen anser också att de utvecklats genom åren på olika vis. 

 
 Anders: Tankarna kanske är någorlunda lika men utförandet skiljer sig ganska mycket […]. Förr var man 

fast lite i det här gamla, i det eleverna presterade på lektionerna vägde mer […] idag är det också det 

teoretiska och de djupkunskaper man har i hälsa som väger mycket jämnare i bedömningen. 

 
 Lars: Ja det har jag, det är klart jag gjort. 

 
 Peter: Ja på sätt och vis har man väl gjort det men när jag började jobba hade jag stora möjligheter, betydligt 

större än idag […]. Det är klart man förändras, jag blir äldre kanske förståndigare. 

 

Vidare säger Peter att de förutsättningar som finns där du arbetar har en betydande roll i den 

undervisning du kan bedriva. Därför arbetade han mer med hälsa förr, då han tjänstgjorde på 

en skola med stora möjligheter. Alla lärare anser att Lpo 94 är tolkningsbar. Hur tolkar de att 

innehållet hälsa ska utövas i undervisningen? 
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 Peter: Det är en väldig stor skillnad hur vi tolkar den om vi är norrlänningar som säkert t.ex. är ute mycket 

mer i naturen än exempel en skola neri Malmö […]. Vi försöker ju ha så mycket hälsa som möjligt efter 

förutsättningarna som finns, men det är svårt.   

 
 Lars: Mycket tolkningsbar, det är väldigt luddigt […]. Det är svårt att få tiden att räcka till, till allt. Vi 

försöker vara ute så mycket som möjligt som en del i hälsan, men är då begränsade av miljön. Vi har kört ett 

projekt i fyra år där vi är ute fram tills vecka 44. Jag tycker ungarna är inne för mycket, i skolan, hemma, det 

är datorer, tv, spel och fan och hans moster. Att klä sig rätt för olika årstider, det är mycket hälsa i det […]. 

 

De tolkar läroplanen efter vad de anser viktigast i förhållande till den tid de har. Lars antyder 

det negativa med det stora informationsflödet som idag finns omkring eleverna och menar att 

det är mer betydelsefullt än tidigare att vara ute och att röra på sig. Rydqvist & Winroth 

(2002) belyser den stillasittande aspekten bland skolungdomar genom att vi fortfarande 

genetiskt är ”stenåldersmänniska i dataåldern” och att detta innebär komplikationer för vår 

hälsa.  

 
Moa: När man kollar i målen så egentligen det som står, om man bara ser till kriterierna för godkänt så är de 

det att man ska förstå sambandet mellan mat motion och hälsa. Och sen om det ska fungera så tror jag för att 

eleverna ska komma till idrotten, det här med att de känner sig trygga i gruppen, kunna delta på idrotten. 

Allt hör ju ihop, för att trivs de inte, mår de inte bra och då vill de inte gå. Allt hör ihop och jag försöker 

trycka på det även om det i år inte är någon teoriundervisning än. Men det hör ju ihop med hemkunskapen, 

kroppen och biologi, det kommer in på olika delar […]. 

 

De belyser alla det diffusa med läroplanen och de når inte fram till något konkret som 

undervisningen ska innehålla utifrån Lpo 94. Anna och Anders håller med men visar på en 

liten annan aspekt. 

 
 Anna: Tyvärr är det väldigt vida mål egentligen, och varje lärare tolkar hälsa på sitt sätt, vi tolkar väldigt 

olika. Ibland skulle man önska att läroplanen var mer konkret. Byter elever skola är risken att det blir väldigt 

stor skillnad på undervisningen […]. 

 
 Anders: Man trycker ganska hårt på hälsobegreppet i kursplaner som finns och i betyg och bedömning. Det 

som står är att eleverna ska känna till vilka faktorer som påverkar hälsan och att deras livsstil har väldigt stor 

betydelse för och utgången för hur man mår. Jag trycker mycket mer på det idag än när jag började jobba 

och att jag förtydligar för eleverna att när man kommer in på bedömning är det skillnad att ha ytkunskap om 

saker och ting mot att ha djupare kunskaper när det gäller den här typen av frågor.  

 

Anders uttrycker sig lite tydligare om vad kursplanen menar ämnet ska innehålla men vad är 

det för faktorer eleverna ska känna till för att nå en bra livsstil. Det är just dessa faktorer som 

ska tydliggöras för eleverna så att inte hälsa enbart blir ett begrepp utan innebörd. 
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 Eftersom alla respondenter menade att Lpo 94 är flummig och oklar, frågade jag dem om 

de ändå är nöjda med den eller om den skulle behöva arbetas om. 

 
 Anna: Skönt tycker jag ändå att det är att man kan tolka den på vissa sätt men det är viktigt att vi tolkar den 

någorlunda lika även om vi undervisar på olika sätt men ändå eleverna uppnår målen […]. Det gäller att 

vara uppdaterad men det får inte bli att man byter fram och tillbaka för det blir för hattigt. För det tar ett tag 

innan ett system och ett styrdokument och en läroplan fungerar innan man vet hur man ska arbeta fram det. 

Ett flerstegs betygssystem vore bra, för som det är idag så är G ofantligt stort […]. 

 
Lars: Det är klart att den är lite luddig mellan varven så man skulle vilja ha den mer konkret på vissa grejer. 

Det står att eleverna ska få inblick i friluftslivets historia samt lära känna olika former av lekar danser och 

idrottsformer i olika kulturer, men när ska man få tid med det och tala om hur man dansar i t.ex. Turkiet 

kontra Sverige. Det handlar om att låta eleverna prova på så många olika idrottsgrejer som möjligt under sin 

tid i skolan så att när man slutar skolan ska man hitta någon nisch att motionera med och må bra med. 

 

Lars menar att läroplanen uttrycker en orimlig nivå på undervisningen och påstår istället att 

det är viktigare att hitta en livslång motionsform för eleverna för att behålla hälsan livet ut. 

Speciellt väsentligt är att ”hitta något åt de här hösäckarna istället, det är de man vill åt” 

(Lars). Peter poängterar liknande åsikter men ur ett annat perspektiv. 

 
 Peter: Den är lite flummig och brett alltså, men det kanske den ska vara så vi kan jobba på olika sätt och vis, 

på olika regioner och på olika platser och så vidare. Lgr 80 eller Lpo 94 det kvittar, har man jobbat ett tag så 

vet man ungefär vad man ska hålla på med. Samtidigt så är det inte bra att bli styrd jämt. Jag tror vi kan 

klara av det här utan någon läroplan […]. Men visst vi tolkar den lite som vi vill men det blir ju så p.g.a. 

förutsättningarna skolan har. Finns det inte badhus exempel så vad gör man, sen får det inte kosta något. Det 

är ett bra styrmoment för dem som börjar, det är klart det är […]. 

  
Peter poängterar att det är bra att inte vara så styrd som han var i Lgr 80 och att han vet hur 

han ska arbeta utan läroplan. Med detta menar han att med viss ålder och erfarenhet lär vi oss 

hur vi ska arbeta men att styrdokumenten är bra för nya idrottslärare. Vidare menar Anders att 

problemet med dagens kursplan är att vi måste skriva om den så den förstås av alla. 

 
 Anders: Det är viktigt för ska det vara ett levande redskap måste alla inblandande parter förstå vad den 

innebär. Nu har det varit regeringsskifte och man pratar om att få fler betygssteg och få betyg tidigare. Vad 

gäller det förstnämnda så kan jag sakna det lite grann […] och med flera steg så skulle man kunna göra det 

lite mer rättvist. För det känns ändå så idag att betyget godkänt i mitt ämne är ganska stort, så skulle man 

kunna dela upp det i nått mer steg just i det blocket så skulle jag tycka det vore lättare att sätta betyg. Vi får 

se om det är på gång. 
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Konklusion punkt 4.3: Alla respondenter ansåg att hälsoundervisningen förändrades när Lpo 

94 infördes men att det tar tid att föra in nya synsätt. De äldre respondenterna menar att det 

var svårt och luddigt att veta vad som krävdes av dem när Lpo 94 kom men att ambitionen var 

stor. Peter menar dock att den stora ambitionen med hälsoarbetet inte höll, på grund av bl.a. 

tidsbrist och att de då gick tillbaka i gamla hjulspår. De anser också att hälsoperspektivet i 

läroplanen är diffus men att kursplanen ändå trycker hårt på hälsa. Majoriteten menar också 

att Lpo 94 ska finnas kvar men att den behöver formuleras tydligare och rimligare för de 

förutsättningar som idag finns på skolorna. Fler betygssteg vore också att föredra. Thedin 

Jakobsson (2005) belyser att trots ämnets nya namn och tydliga hälsoinviter är det endast 

simning, orientering, dans och friluftsliv som är specifikt uppräknat. Skolverkets intentioner 

är att de lokala arbetsplanerna ska ge uttryckligare riktningar i hälsa för varje kommun och 

skola men att lärarna inte finner stöd i detta.  

 Skolans förutsättningar har även en avgörande roll för hälsoarbete menar majoriteten av 

lärarna. Flera av lärarna menar att det har spelat en viss betydelse när man har gjort sin 

utbildning, eftersom samtidens syn på hälsa har en avgörande roll. Nilsson & Norgren (2001) 

stödjer Annas åsikt att en idrottslärare kan främja olika kunskaper av hälsa utifrån sina egna 

tolkningar, och att det skapar skillnader i undervisningen mellan lärare hur eleverna ska 

utveckla en sund livsstil. Informatörerna menar att idrottsämnet dock har blivit ett tydligare 

hälsoämne, men med sitt fundament i fysisk aktivitet.  

 

4.4 Dåtid och samtid 

Inget skolämne har förändrats så mycket under 1900-talet och framförallt de senaste åren som 

idrottsämnet menar Annerstedt (2001b) och hävdar att ämnet helt bytt karaktär. Jag ansåg det 

intressant att ta reda på hur respondenterna ser på hälsans utveckling kopplat till samtidens 

syn på hälsans betydelse i undervisningen.  

 
 Anders: Historiskt om man tittar på ämnet så var det prestationsförmågan som styrde hela ämnet […]. Sen 

hälsobegreppet […] tittar man i dagens samhälle så är det antingen för mycket eller ingenting alls. För vissa 

går det nästan till överdrift och man påverkas enormt mycket idag av Tv, It och vi matas av all denna 

information och bilder av kropps- och skönhetsideal hur vi ska se ut. Jag skulle vilja ha någon form av 

balans i det här. Det ena hållet har ingen känsla utan håller på att rasa under och på andra sidan hittar vi 

massa anorektiker […] man kan fundera hur man ska leva idag för att leva ett sunt liv och ta hand om sig 

själv […]. 

 

Moa uttrycker nästan samma sak. 
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 Moa: Allt som har hänt och händer har betydelse för vad som händer på skolan. Man blir påverkad av 

allting och det som händer nu påverkar det som händer sedan. Hälsa är en fluga nu, men den visar inte alltid 

en sund bild i tidningar och reklam och sådant. 

 

Både Anders och Moa visar på olika information- och kommunikationstekniker som påverkar 

skolungdomarna negativt ifråga om hälsoaspekten idag. Quennerstedt (2006) belyser 

hälsoperspektivet ur en historisk synvinkel där begreppet varit av orealistisk karaktär och har 

visat ett idealtillstånd eller ett sätt för hur man bör leva. Idag anser han att det finns en stark 

kropps- och utseendefixering i samhället som i många avseenden inte är hälsosamt och som 

påverkar barn och ungdomarna negativt. 

 Anna belyser sin syn av hur dåtid och samtid berört undervisningen och att det är viktigare 

idag att eleverna får röra på sig i skolan eftersom vi numera inte naturligt arbetar med kroppen 

på samma vis. Hon menar likt Rydqvist & Winroth (2002) att vårt rörelsebehov inte har 

minskat bara för att vårt liv idag är mer stillasittande och bekvämt. Anna anser att det inte 

finns någon sund balansgång i hur mycket man tränar och äter, det är antingen eller. Hon 

uttrycker att hälsoperspektivet har fått en större funktion i undervisningen då hälsa blivit lite 

”inne” men också utifrån samhällets syn på god hälsa, vilket är att t.ex. vara muskulös eller 

trådsmal. Idrottsläraren har enligt Anna en viktig funktion att ge eleverna ett sunt tänkande.  

 
 Anna: Jag tror det är tufft att växa upp som barn och som ungdom i dagens samhälle. Du är aldrig god nog, 

och med det här skönhetsidealet att det ska vara plastikoperationer hit och dit – där har vi lärare en viktig 

roll. 

 

Peter och Lars visar på ytterligare aspekter i frågan. 

 
 Peter: Samtiden och samhället spelar roll man snappar upp saker och ting som händer och man försöker 

vara lite aktuell och med. Tyvärr går det inte alltid, ex. yogabiten är omöjlig för då måste lokaliteterna 

byggas om för lugn och ro och vi få utbildning. Men däremot som inte fanns innan Lpo 94 är ju 

musikprogrammen […] det gjorde man inte på samma sätt förut. Det är en trend som kommit[…].  

 
Lars: Ja jag tror att eftersom hälsa är ett ”modeord” så har det lättare kommit in i undervisningen. Det är ett 

väldigt tryck utifrån idag, se på alla företag det är ingen som anställer någon som inte har hälsan med sig i 

bagaget. Ämnet idrott och hälsa är ett väldigt populärt ämne i skolan idag. Ta t.ex. på 80-talet, då satt t.ex. 

de här tjejerna som alltid hade mens på läktaren, de är med idag. Statusmässigt så har ämnet på den här 

skolan blivit jättepopulärt, och hälsa är det när alla vill vara med. 

 

Konklusion punkt 4.4: Historien har haft betydelse menar majoriteten av lärarna men att det 

framförallt är samtidens syn i samhället som präglar hälsoundervisningen. Lärarna använder 

uttryck som ”modeord”, ”en fluga” och att det är lite ”inne” med hälsa. Detta har sedan 
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påverkat att hälsoperspektivet växt i idrottsämnet. De flesta av lärarna nämnde någon gång 

under intervjun kopplingen mellan hälsa och olika snedvinklade kropps- och skönhetsideal, 

och att det är bl.a. idrottsläraren som har en viktig roll att skapa ett sunt och balanserat 

perspektiv för eleverna. Lars menar att hälsan bland eleverna blivit bättre idag eftersom i stort 

sett alla är delaktiga i undervisningen. Anna och Anders belyser att antingen är vi jättesunda 

eller jätteohälsosamma.    

 

4.5 Elevernas hälsotillstånd 

Vi får ofta höra att barn och ungdomars hälsotillstånd försämras och att bl.a. övervikt bland 

dem blir mer och mer vanligt. Därför undrar jag vad respondenternas uppfattning är i den 

frågan. Jag ville även veta om de kunde se någon skillnad i elevernas tillstånd inom den 

fysiska, psykiska och sociala hälsan, om det var någon av dessa som dominerade. Enligt 

kursplanen ska ämnet idrott och hälsa sträva efter att utveckla den fysiska, psykiska och 

sociala förmågan hos eleverna, för den egna livsstilens betydelse. Ett redskap för att nå en 

holistisk hälsoundervisning blir att göra undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull 

för eleverna (KASAM). Quennerstedt (2006) anser att detta redskap är betydelsefullt i skolan 

där elevernas behov varierar stort. 

 

4.5.1 Fysiska hälsan 

Majoriteten anser att den fysiska hälsan är förhållandevis bra men att konditionen hos 

eleverna har försämrats något. 

 
 Anders: Fysiskt så känner jag att det går sämre under de år man jobbat, rent status konditionsmässigt […]. 

Det är säkert så att 40 % av eleverna inte klarar att jogga 2,5 km utan måste stanna och gå. 

 
 Peter: Vi har en ganska bra fysisk status på våra elever p.g.a. att vi har det här konditionsprojektet, hade vi 

inte det vet jag inte hur det hade varit. Men jämför man med de eleverna för tio år sedan ungefär, så tror jag 

de idag hade legat i lä. Det har blivit lite passiviserat med data telefoner och allt som tar tid. 

 
Anders och Peter anser att den fysiska statusen minskat genom åren av orsaker som t.ex. att 

eleverna blir sittande för mycket framför datorn. Lars och Moa menar att eleverna överlag har 

ganska bra fysik, och Lars framhåller att alla är med på idrotten och tycker det är roligt att 

röra på sig vilket leder till bättre fysik. 
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 Anna: Det fysiska tillståndet är väldigt olika, det där ingenmanslandet som fanns det är borta. Det är 

ingenting eller jättebra, så känns det som. 

 

Anna belyser på nytt att många elever inte har en sund syn på hälsa. De är antingen hysteriskt 

aktiva eller så struntar de i allt. 

 

4.5.2 Psykiska hälsan 

Resultatet inom den psykiska hälsan visar hos eleverna en viss spridning från informatörerna. 

Lars tror att hans elever mår tämligen bra, och Anna uttrycker att det finns både och. Det är 

framförallt att eleverna har det svårt socialt som gör att de mår psykiskt dåligt enligt Anna. 

Peter uttalar liknande uppfattning. 

 
 Peter: Det är väldigt stor spridning, många mår väldigt bra och många mår skitdåligt. Svart eller vitt. Och 

det är många sociala bitar som spelar in, det mesta som stör tror jag är de sociala bitarna faktiskt. 

 

De två andra lärarna visar på en annan åsikt. 

 
 Moa: Det finns många elever som har dåligt självförtroende och sådant och mår dåligt psykiskt […]. För 

tjejer är det så viktigt det här att vara smala och fina och det här med reklam, men det handlar inte om att 

vara smal utan vara normal liksom. De tror att hälsa ofta handlar om ett smalt kroppsideal men jag försöker 

få bort dem från den tanken för de personerna kanske mår skit dåligt, som aldrig får äta något. En del tror att 

för att må bra ska man vara smal, men det försöker jag få bort […].  

 
 Anders: När det gäller psykiskt så kan jag känna olika bitar, tar vi stress – så p.g.a. informationssamhället 

och krav från många olika så tror jag att det är många elever idag som går omkring och känner sig stressade, 

kanske känner sig oroade för framtiden, mer än vad det var förr. Deras självbild utav ungefär samma 

anledning tror jag inte är så självklar att det är en positiv självbild, att man tycker man är okej som jag är. 

Det är samhället vi lever i där man pratar om att man kan göra skönhetsoperationer och se mycket bättre ut, 

och då få framgång.  

 

De båda menar att det många gånger inte är en positiv bild som yttras i elevernas självbild och 

att samhället påverkar dem negativt. Anders framhåller ändå att det bevisar vad viktigt det är 

det vi idrottslärare gör för att vägleda eleverna. 
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4.5.3 Sociala hälsan 

Det sociala hälsotillståndet är den faktor som dominerar mest av hälsoaspekterna och tyvärr 

ofta i negativ riktning. Moa och Peter har varit inne på det tidigare att det är det sociala 

förhållandet som orsakar ohälsa. Peter belyser även en synvinkel ur den sociala miljön. 

 
 Peter: De är ju jättesociala ungarna idag, nästan för sociala med varandra, vilket gör att de inte har tid att 

kunna göra annat än vara social. För är man inte social och en i gänget då är man utanför. Eller så är man 

väldigt duktig och är accepterad för det. Men det bör finnas en gråzon någonstans emellan. 

 

Han menar att ungdomarna skulle må bättre av att inte alltid behöva ”hänga på” det som 

händer runt omkring dem, utan kunna känna ett lugn i att vara accepterad fast man gör något 

bara för sig själv. Det finna alldeles för många krav idag som de ska följa (Peter). De övriga 

respondenterna visar på liknande resultat, att eleverna idag lever i en tuff social miljö. 

 
 Anders: Den sociala biten känner man att det är ett ganska hårt klimat och växa upp och vara tonåring idag. 

Tuffa krav i grupperna och tufft informationsflöde. Det är inte lika stabilt i hemmen heller idag, de vuxna 

jobbar mycket mer, och i en klass så är det säkert 30 till 40 procent som lever i separerade förhållanden när 

det gäller eleverna.  

 
 Anna: De som inte är med på idrotten är de som har tufft socialt, och det är många som har tufft socialt 

generellt […]. Då kanske inte idrotten är det viktigaste först och främst, för det är nog jobbigt ändå. 

 

Moa vill att alla elever ska trivas och känna sig trygga i undervisningen och strävar efter att 

förebygga social oro, t.ex. genom att dämpa tävlingsmomentet. Det viktigaste är att alla är 

delaktiga. Enligt Rønholt (2001a) är det en utmaning att individualisera undervisningen så att 

den också passar de elever som känner olust i samband med idrottslektion. Hon menar även 

att det skapas en positiv utveckling gällande hälsa om eleverna kan känna trivsel och trygghet.  

Alla lärare utom Lars visar ett explicit intryck av att många av deras elever har det ganska 

svårt socialt. En orsak till det kan vara att Lars skolas geografiska läge är i ett välbärgat 

område med ganska hög samhällsklass. Dock visar han på andra aspekter som eleverna 

påverkas av från samhället i stort, vilket kommer att belysas nedan.  

 

4.5.4 Övervikt eller ej – media som bov? 

Att många ungdomar idag är överviktiga eller t.o.m. feta är allmänt känt från larmrapporter i 

tv och tidningar etc. Ser verkligheten ut så? Hur påverkas eleverna av medias vinklingar av 

hur vi ska se ut? Min undersökning belyser dessa åsikter.   
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 Lars: Man pratar mycket om överviktiga ungdomar idag men det tycker jag inte jag ser så mycket. Det är 

några enstaka per ålderskull som kanske är lite överviktiga […]. Det är inne idag att vara någorlunda fräsch i 

kroppen, det är tryck ifrån hela samhället, hela världen att du ska röra på dig och må bra […]. 

 

En annan lärare har en helt annan åsikt. 

 
 Moa: Vissa barn är väldigt kraftiga, speciellt yngre och de kommer inte att bli mindre. Det finns för många 

mot vad det varit förut. Det är ett känsligt ämne och de få minuterna två gånger i veckan räcker inte […]. 

 
Anna säger inte uttryckligen att övervikt är ett problem utan menar att den onyttiga kost som 

många ungdomar äter och det allt mer stillasittande liv de lever, påverkar hälsan negativt med 

övervikt som konsekvens. Hon belyser även föräldrarnas påverkan. 

 
 Anna: […] vi har hemska kostvanor, mamma och pappa kanske inte finns hemma, det finns ingen frukost 

och de slarvar med maten. Det föräldrarna köper in det äter eleverna, så det är ju inte bara deras fel och det 

är ju en väldigt känslig bit om det är någon som är överviktig […]. 

 

Peter menar likt Lars att det inte finns många överviktiga elever på skolan. Vidare anser alla 

respondenterna att största problemet inte är övervikt utan den skeva kroppsuppfattning 

eleverna får från samhälle och media - hur de ska se ut. Detta kan leda till negativa 

konsekvenser såsom fysisk och mental ohälsa samt anorexi. Nedan visar jag på en av de 

många ståndpunkter lärarna haft i detta ämne (se även tidigare exempel). 

 
 Lars: Man kan ha synpunkter på det här med skönhetsideal och sådant där som jag är väldigt motståndare 

till […] det är viktigare att måla ögonen än att äta frukost för eleverna […]. Vi har haft många anorektiska 

tjejer, det är någon/några varje år. Det är en för mycket och det beror på snedvridna ideal som dessa jävla 

modeller visar överallt; trådsmala, inga finnar och stora bröst. Finns ingen som ser ut så. Det är för jävligt.  

 

Informatörerna belyser svårigheten med att möta samhällets ”felaktiga” budskap till att istället 

försöka skapa en sund syn på kroppen, vilket kan leda till en hälsosammare livsstil för 

eleverna. 

 Konklusion punkt 4.5: Idrottslärarnas åsikter skiljer sig en aning angående elevernas 

hälsotillstånd. Det är dock inte några stora skillnader utan elevernas hälsa är förhållandevis 

bra men att det finns ett antal elever som mår dåligt. Den största avvikelsen fanns hos Moa 

och Lars där de stod på varsin sida i frågan om eleverna idag är överviktiga eller ej. 

Majoriteten menar ändå att de inte upplever det larmrapporterna propagerar om barn och 

ungdomars överviktsproblematik. Den sociala hälsan är den som påverkar eleverna mest och 

lärarna är eniga om att ungdomar idag har det mer komplicerat socialt med alla krav som 

ställs på dem, och att många har ostabila hemförhållanden.  
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 Vidare anser idrottslärarna att det är en helhet mellan fysisk, psykisk och social hälsa, att 

allt hänger ihop för att vi ska fungera bra. Jag avslutar med ett citat som genomsyrar alla 

respondenternas syn på hälsoperspektivet i ämnet. 

 
 Anna: Jag tror det är viktigt att genomsyra att man har ett helhetstänk att hela samhället genomsyras av det. 

Hälsa blir en naturlig del i deras tillvaro […]. Grunderna läggs i grundskolan och framförallt på högstadiet, 

och bryr du dig inte då så känns det som det kan vara lite sent att starta upp. Även om du kan få en annan 

syn på livet längre fram så känns det som tanken måste finnas med redan från mellanstadiet.   

  
Annerstedt (2001b) belyser också helhetssynen med ämnet och menar att om målet är att 

upprätthålla en god hälsa kan inte hälsoperspektivet avgränsas till fysisk hälsa, utan måste 

inkludera psykisk trivsel och goda kamratrelationer. 
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5 Diskussion 

”Det är inte själen och inte kroppen vi övar – det är en människa och den bör inte delas i två 

delar.” Rabelais formulerade dessa visdomsord redan för flera hundra år sedan, och jag föll 

för dem i samband med att min uppsats började gestalta sig. Samtidens syn på ämnet idrott 

och hälsa ska sträva efter en helhetssyn på vår kropp och själ och med Lpo 94 tillkom ett 

tydligare hälsoperspektiv i idrottsämnet. Hälsa skulle betonas och den prestationsinriktning 

som tidigare var tydlig skulle dämpas. Blev det på detta vis eller har de gamla hjulen bara 

fortsatt att rulla?  

 Under min utbildning till lärare i ämnet idrott och hälsa har mitt intresse för hälsoaspekten 

i ämnet förstärkts. Min erfarenhet var att hälsans roll var liten eller ingen alls i 

idrottsundervisningen och jag beslutade att titta närmare på hur verkligheten såg ut. Under 

min resa har jag fått ny kunskap men det har också väckts frågor. Inför denna undersökning 

har jag strävat efter att vara objektiv och inte spegla mina åsikter, utan gå in med öppna ögon 

om vad just mina fem respondenter anser om styrdokumentens mål och innehåll, hälsa och 

hälsoundervisning. Jag kommer att utgå utifrån mina frågeställningar i den turordning som de 

presenterades i resultatdelen.  

* 
Vad innebär hälsa och hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa, och vilka faktorer kan 

påverka undervisningen?  

 Hälsa är ett utbrett och diffust begrepp. Det fick jag även erfara från mina respondenter. 

Jag menar att hälsa står att finna i hela människan, dennes vardag och samtid. Vi kan inte 

skilja hälsa från idrott lika lite som vi kan skilja själen från kroppen men vi kan hantera 

hälsokunskapen på olika vis. Begreppet är mer brukat och missbrukat än någonsin tidigare, på 

både gott och ont. För att få kunskap i denna stora begreppsvärld och dess tolkningar har jag 

utgått från tidigare erkända definitioner t.ex. WHO:s originaldefinition från 1948, 

Antonovskys KASAM-teori och Rydqvists & Winroths (2002) moderna syn på hälsa i vår 

samtid. Majoriteten av lärarna definierar hälsa likt Rydqvist & Winroth att hälsa är när vi mår 

bra. Flera av lärarna påstår även att hälsa måste innefatta en helhetssyn kring elevens fysiska, 

psykiska och sociala tillstånd. Resultatet visar att vi måste se hela individens välmående och 

inte bara den fysiska. Det är dock den fysiska aktiviteten som oftast kopplas samman som den 

viktigaste hälsoaspekten i ämnet. Rønholt (2001a) menar att när låg fysisk aktivitet är mer 

vanligt än de klassiska riskfaktorerna som t.ex. rökning och övervikt, framhålls den fysiska 
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aktiviteten tydligare i skolans undervisning. Hon menar att en bra åtgärd för att förbättra 

folkhälsan är att öka den fysiska aktivitetsnivån. 

 I skolan ska vi utveckla hela individen och det betyder att kroppen måste vårdas inifrån 

och ut. Människan är en enhet av kropp och själ där kroppen är själens fysiska utlopp, alla 

delar ska växelverka för god hälsa enligt Annerstedt (1990) vars åsikt stämmer överens med 

Rabelais gamla ståndpunkt. Den själsliga träningen bör integreras i den fysiska träningen och 

inte ses som ett eget mål. Kan vi nå både själslig och fysisk god hälsa skapas goda resultat 

inom idrottsundervisningen och de övriga ämnena (Annerstedt 1990). Undersökningen visar 

att den holistiska synen på hälsa är till stor fördel när vi samarbetar och undervisar människor 

men att även som Ewles & Simnett (2005) antyder ska vi inte skapa konstlade gränser utan 

visa eleverna att alla aspekter hänger samman. Peter menar även att hälsa kan se olika ut för 

alla och att en handikappad också kan ha god hälsa. Ewles & Simnett (2005) betonar att hälsa 

innebär olika saker för olika individer. De pekar också på att en person kan vara fysiskt sjuk 

men på samma gång må bra, likväl som någon annan inte visar symptom på sjukdom men 

ändå mår dåligt. 

 Flera av de intervjuade belyser att hälsans diffusa aspekt kan vara både positiv och 

negativ. Positivt i den bemärkelsen att de inte är så styrda i deras arbete utan kan tolka vad 

hälsa ska innebära för just dem och hur de ska introducera det i sin undervisning. Negativt 

kan det bli om de tolkar sina styrdokument individuellt så att hälsoundervisningen blir för 

olika på olika skolor och mellan lärare. En reflektion på detta är att det blir svårt att veta vad 

vi ska undervisa i hälsa och är det enbart ämnet idrott och hälsa som ska stå för 

undervisningen i dessa frågor? Då min analys pekar på att alla lärare anser att det är för lite tid 

till ämnet och att de anser att tiden till största del då bör användas till fysisk aktivitet, menar 

jag att det kanske inte bara ska vara idrottsämnet som bär ansvaret för hälsoarbetet. Även om 

lärarna gör så gott de kan efter sina förutsättningar och tolkningar samt att rörelse också är 

hälsa, kanske vi bör skapa ett nytt ämne. Jag tolkar det som att hälsoundervisningen i många 

fall kommer i kläm eller blir ”inkastat” i undervisningen eftersom styrdokumenten uttalar att 

det ska finnas med i ämnet. Respondenterna anser att ett samarbete med hemkunskap och 

biologi är positivt men att det hos de flesta lärarna endast förekommer vid speciella 

hälsoprojekt. Utvecklar vi detta vidare skulle vi kanske istället kunna döpa hemkunskap till 

hälsokunskap där det viktiga ämnet hälsa får tillräckligt med plats. Ämnet skulle kunna 

innehålla t.ex. kost, psykologi, hygien, relationer, självkänsla, social påverkan, skador, 

sjukdomar och ergonomi. Innehållet bör vara naturligt kopplat till idrotten och jag menar att 

det fortfarande ska vara idrottsläraren som undervisar i hennes ansvarsområden i ämnet 
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hälsokunskap eller i samarbete med hemkunskapsläraren. Vinsten som görs med ett nytt 

upplägg är att idrottsämnet utan stress kan ägnas åt exempelvis fysisk aktivitet, rörelsens 

betydelse, träningslära och styrketräning på sina ordinarie idrottstimmar. I och med detta 

menar jag inte att ta bort betydelsen av helhetssynen på människokroppen utan enbart försöka 

skapa mer kvalitativ tid till hälsoundervisning. Alla respondenter anser att tiden styr deras val 

av undervisning och då eleverna blir alltmer stillasittande blir de få timmar de har idrott 

viktigt för just rörelse. Kan idrottsläraren då planera sin undervisning i dessa former och 

koppla helheten till hälsa vore det enligt min åsikt mycket bra. Flera forskare har belyst vikten 

av rörelse när skolungdomar idag sitter stilla stora delar av dagen, vilket innebär flera 

komplikationer för vår hälsa när vi genetiskt inte är formade för det stillasittande liv vi skapat.     

 En annan viktig aspekt som lärarna belyser är att eleverna ska få med sig goda 

livskunskaper för resten av livet angående idrott och hälsa. Anders anser att teoripass är 

ibland att föredra för att förmedla denna kunskap. Hälsoarbetet skall med fördel sträva efter 

att sättas i sin kontext för att skapa en brygga till elevernas egen vardag (Nilsson & Norgren 

2001). Hälsa förknippas ofta med teoriundervisning enligt mitt resultat. Jag ställde mig frågan 

varför det är så. Hälsa innebär ju allt, hela individens tillvaro och då borde vi inte behöva 

särskilja det till teorilektioner utan undervisa om hälsa spontant när tillfälle ges. Men efter att 

jag har undersökt saken inser jag att det kan finnas behov av konkreta teoripass för att vi ska 

kunna få med alla delar som hälsa innebär. Det är inte säkert att alltid ”tillfälle ges” och det 

blir olika undervisning för olika klasser och skolor. Ekberg & Erberth (2000) ställer sig emot 

enskilda teoripass och menar att hälsoundervisning blir bäst när teorin knyts samman med det 

praktiska momentet under samma lektion exempelvis om kroppens funktioner, kost och 

motion.  

 Även lärarna i Thedin Jakobssons (2004) undersökning anser att hälsa är något som 

symboliserar ett teoretisk vetande till skillnad från idrott som de ser som en praktisk 

kompetens. Någon anser emellertid att syftet är att vara fysiskt aktiv för hälsans skull. Det är 

just det jag menar, att fysisk aktivitet är hälsa men att även andra viktiga delar måste vävas in 

på bästa vis. Vore det då inte bra att som både Lars och Anna explicit påpekar att hälsa som är 

ett angeläget ämne bör finnas även som ett eget ämne, för att inte rörelsetiden ska förbrukas. 

Moa menar dessutom att vore det fler timmar i ämnet skulle hälsoundervisningen se 

annorlunda ut i positiv mening. Jag tolkar mina respondenter som att hade det funnits fler 

lektionstimmar i idrott och hälsa skulle hälsoundervisningen enklare integreras med den 

fysiska aktiviteten. Lars poängterar att idrottsämnet idag har hög status men att hälsodelen 

kommer lite i skymundan av ovan nämnda orsaker. Eriksson m.fl. (2003) påstår att 
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lektionernas innehåll kan bero på pedagogernas egen attityd till vad som är viktigt att eleverna 

lär sig under arbetspassen. Han fann därtill att hälsa inte har fått någon status i ämnet och att i 

verkligheten innebär det att hälsa blir som ett utomliggande ”eget ämne” i undervisningen. 

Det är precis det som mitt resultat visar. Är det då inte bättre att vi får två ämnen med hög 

status men som ändå integrerar med varandra? 

 De perspektiv förutom den fysiska aktiviteten som lärarna försöker belysa i sitt 

hälsoarbete är bl.a. att eleverna ska känna rörelseglädje, bra kosthållning, vikten av sömn, 

ergonomi, idrottsskador och goda levnadsvanor. Det sista menar Anders föräldrarna har stor 

del i och han anser det viktigt att lära föräldrarna bra vanor eftersom eleverna ärver mer än 

vad man tror av sina närstående. En tanke jag får i samband med detta är att 

hälsoundervisning skulle vi kunna ha en gång per termin tillsammans med elever och 

föräldrar för att skapa förståelse och samband kring det vi gör. 

 Undersökningen visar ett positivare resultat än vad min tidigare uppfattning var kring 

hälsans roll i idrottsundervisningen. Även om resultatet visar att det är rörelsens betydelse för 

hälsan som är mest väsentlig, har jag skådat en del andra goda exempel hos flera av lärarna 

jag intervjuade. Det är framförallt hos de yngre lärarna som jag ser stora försök till att få med 

hälsodelen i ämnet. De äldre lärarna har mer fallit tillbaka till gamla vanor eftersom tiden inte 

räcker till. Kan det även bero på att de genomförde sin utbildning innan Lpo 94 och även 

arbetat med den mer strukturerade och konkreta Lgr 80? Lars menar att det kan vara på det 

viset, att det är svårare att arbeta efter den nya läroplanen när vi har den gamla i huvudet. Det 

tar tid att förändra och han menar att under hans utbildning existerade inte hälsa i lika stor 

omfattning. Moa tror det var på detta vis men Anders menar att det var säkert inga problem att 

byta läroplan. Orsaker som lärarens egen inställning eller skolans förutsättningar tror jag kan 

påverka om det blir en förändring eller ej. Med bakgrund till vad respondenterna har uppgett 

och vad tidigare forskare skrivit menar jag att det är individuellt hur lärarna tar till sig nya 

direktiv. Det går inte att dra en generell slutsats att det handlar om t.ex. kön eller ålder i denna 

fråga. Det enda jag kan poängtera är att de äldre något mer förespråkade den fysiska 

aktiviteten framför annan hälsoundervisning. 

* 
Upplevde lärarna att undervisningen förändrades när Lpo 94 infördes och när ämnets namn 

ändrades till idrott och hälsa? 

  Majoriteten av lärarna menar att en viss förändring blev det men det tog tid. Anders och 

Moa belyser att han tror att för många blev det enbart en pappersprodukt och de arbetade 

vidare ungefär som vanligt. Peter lyfter fram det paradoxala i den nya situation som han 
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hamnade i när Lpo 94 infördes. Det lades till fler moment till ämnet men samtidigt togs det 

bort lektionstimmar. Därför höll inte hans ambition med ett brett perspektiv på hälsa och han 

återgick till det han ansåg som centralast i ämnet, den fysiska aktiviteten. Lars belyser också 

svårigheten med att hinna med allt och att det inte var enkelt att tolka vad läroplan och 

kursplan menade hälsa konkret skulle innebära i idrottsämnet. Enligt Lars växte hälsoaspekten 

fram i ämnet när hälsa blev mer modernt. De centrala direktiv och anvisningar som tidigare 

funnits är idag borta och lokala arbetsplaner ska upprättas. Utifrån denna synvinkel är det lätt 

att förstå att en viss osäkerhet bland lärarna breder ut sig (Annerstedt 2001b). Undersökningen 

visar att ska vi kunna bedriva ett komplett hälsoarbete i ämnet måste det till fler timmar. 

Dessutom anser jag det har en viss betydelse om läraren började arbeta med Lpo 94 eller om 

de arbetat tidigare under andra förutsättningar. Har de enbart arbetat med Lpo 94 vet de inget 

annat än det man nu är ålagd att göra och då tror jag det känns lättare att acceptera nya villkor. 

Människan är en vanemänniska, det kan vi inte komma ifrån.  

 Den osäkerhet hos lärarna som t.ex. Annerstedt (2001) och Thedin Jakobsson (2005) 

belyst, visar inte min undersökning. Hälsa som begrepp är visserligen diffust och det som 

styrdokumenten visar är tolkningsbart men majoriteten av lärarna ger ett säkert intryck av vad 

hälsa innebär men att svårigheten är att skapa tid till det i undervisningen. Utifrån analysen är 

min uppfattning att namnbytet inte gav någon genomslagskraft. Namnbytet hänvisar mer till 

den fas som samhället i stort representerar, inte att ämnet nödvändigtvis utövar mer hälsa än 

tidigare. 

 Eftersom styrdokumenten är tolkningsbara och vaga vill lärarna ha dem mer konkreta men 

med viss självständighet. Lars ser även problematiken i att inte ens cheferna förstår 

dokumenten. Min reflektion är att det inte blir enkelt för idrottslärarna att veta vad deras 

uppdrag är, när inte ens skolledningen vet. Det blir ytterligare ett problem. Peter poängterar 

även att skolans förutsättningar har en avgörande roll i tolkningen av styrdokumenten. De 

flesta lärarna menar att förutsättningarna som råder måste tyvärr få styra en del av innehållet. 

Jag anser att när det finns en läroplan som förespråkar vissa direktiv, måste skolorna få hjälp 

att klara av det de ska uträtta för att det inte ska bli variationer över landet. Följs inte 

läroplanen är det väl ingen idé att ha en någon? Eller så får läroplanen göras ytterligare mer 

abstrakt och fler valmöjligheter efter skolans premisser. Hälsa förekommer frekvent i 

kursplanen men frågan är hur vi ska arbeta och frambringa hälsoaspekten till eleverna. Det 

kanske är så att de lokala arbetsplanerna ska få styra ämnet och att vi lägger för stor vikt i att 

se en rättviseaspekt. Jag tror ändå att stat och kommun måste samarbeta för en mer enhetlig 

och konkret fungerande läroplan.  
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 Medförde Lpo 94 ett större hälsoperspektiv i verkligheten och hanterar lärarna sitt 

uppdrag när det gäller målet att nå god hälsa? Resultatet visar att det ser bättre ut än vad jag 

trodde men att det finns brister som jag antar skulle kunna förändras med mer lektionstid, ny 

inspiration eller ett tydligare samarbete med ett ämne som hälsokunskap. Jag menar även att 

det är viktigt att vi som nyblivna idrottslärare vågar ta diskussioner om förändringar, vågar 

utmana det ”gamla” som kanske alltid funnits på skolan vi kommer till. Vi måste tro på oss 

själva. Jag anser att en ny lärare med ny energi kan se saker ur ett annat perspektiv än de 

lärare som kan ha blivit förblindade i sitt arbetssätt och helt naturligt tappat lite av energin till 

förändringar. Nya tankar och idéer behövs för att inte ämnet ska stagnera när samhället 

utvecklas. Den bästa verkan nås när den erfarne läraren och den nyblivna pedagogen 

samarbetar för att nå bästa resultat för eleverna och för dem själva. Ofta tenderar det dock att 

enbart bli att vi hänger på det mönster som de tidigare lärarna har på den skola vi får en tjänst. 

 Vidare belyser Anders att en läroplan som är ett redskap för alla inblandande parter som 

t.ex. elever och föräldrar, måste vara ett mer lättförståeligt verktyg. När regeringsskiftet 

genomfördes för drygt ett år sedan har skolan kommit mer i fokus och det diskuteras om att 

en ny läroplan ska införas. Det återstår att se vad som händer i framtiden med ämnet idrott 

och hälsa och om de senaste förändringarna för ämnet varit de rätta, eller om en ny läroplan 

har nya direktiv som vi ska rätta oss efter. 

* 
Har samtidens syn på hälsa spelat någon roll för den utveckling ämnet fått?  

 Majoriteten av respondenterna påstår att historien och samtidens syn hela tiden har 

påverkat ämnets struktur. Anders uttrycker att förr var det prestationsförmågan som styrde 

idrottsämnet och senare blev det hälsobegreppet. Flera av lärarna menar att hälsa har blivit ett 

”modeord” generellt i samhället, därför är det enklare att förespråka det i ämnet. Vidare anser 

Thedin Jakobsson (2005) att det ökande intresset för hälsa kan förenas med ökat intresse för 

kroppen som en del av identitetsskapande. Tyvärr menar alla lärarna att god hälsa ofta 

förknippas med en smal och vältränad kropp samt att vi enkelt kan påverka den genom att 

förändra oss med plastikoperationer. De menar att det snedvridna kropps- och skönhetsideal 

som samhället och media bygger upp gör att vi lärare har en viktig roll när det gäller att 

påverka eleverna i rätt riktning för ett sunt tänkande. Anders uttrycker att vi måste hitta en 

balansgång för de elever som antingen bryr sig för mycket eller inte bryr sig alls om sin 

kropp. Hälsa handlar enligt Anna om måttlighet mellan motion och kost. Det är inte lätt för 

ungdomar idag att växa upp med alla krav som ställs på dem och där idrottsämnet kan vara 

ångestladdat eftersom elevernas kroppar uppvisas i olika positioner och är ett uttrycksmedel 



Madeleine Wiker  2008-01-21 

 - 59 - 

på det sätt ämnet praktiseras. Jag tror det är väsentligt att inte hälsa framhålls överdrivet 

mycket eftersom hälsa för många associeras med en snedvriden syn på kroppen. Thedin 

Jakobsson (2005) anser att vi lärare måste hitta en sund balans när vi förmedlar vårt budskap 

eftersom även hon menar att kroppsidealet lätt får en felaktig aspekt från t.ex. reklam. Vi 

lärare kanske ska dämpa hälsoaspekten istället för att inte uppvigla den ännu mer om vi inte 

kan eller har tid till att genomföra en adekvat diskussion kring hälsa. Jag vet att jag motsäger 

det jag tidigare sagt men jag menar enbart att vid vissa tillfällen kanske det är bättre att vara 

försiktigare i sin betoning kring hälsa då t.ex. media målar ut god hälsa lika med ett visst 

skönhetsideal. Det är som med det mesta, att lagom är bäst och att lärarens funktion är mycket 

väsentlig för att inte skapa olust och en negativ självbild hos eleverna. 

* 
Vad är lärarnas uppfattning om elevernas hälsotillstånd?  

 Undersökningen visar att eleverna mår relativt bra men att det finns vissa skillnader bland 

lärarnas svar. Det förekommer dock en röd tråd i deras uppfattningar. De flesta anser att det är 

en stor spridning, antingen mår eleverna väldigt bra eller så mår de mycket dåligt inom den 

fysiska, psykiska och/eller sociala hälsan. De menar att vi måste ha en holistisk aspekt på 

ämnet. Den fysiska hälsan menar de är förhållandevis bra men att konditionen har förändrats 

till det sämre de senaste åren. Alla är överens om att orsaken till detta är den livsstil som 

eleverna idag lever. De sitter i större mängd framför t.ex. datorn och tv:n och det leder 

ofrivilligt till sämre fysisk hälsa. Den pysiska hälsan är den som är sämst enligt majoriteten av 

lärarna. Enligt bl.a. Moa och Peter beror det till största del på svåra sociala förhållanden som 

orsak till att de mår mentalt dåligt. De sociala problemen kan vara av mycket olika slag och 

ge uttryck på flera sätt. Det kan vara otillräckliga hemförhållanden, stress och samhällets 

negativa påverkan. Jag menar att de krav som idag finns i större utsträckning är mycket 

stressande för ungdomar. Media och reklam har också stor skuld till den bild ungdomar får 

om hur en sund kropp ska vara. Anorexi har blivit ett mer påtagligt problem menar Lars och 

han anser det beror på de trådsmala modeller som visas upp utan att belysa deras verkliga 

hälsotillstånd. Återigen är detta ett ämne vi idrottslärare måste kämpa mot för att inte eleverna 

ska må dåligt. Vi måste även tänka på att leva som vi lär och visa på goda exempel, vara en 

bra förebild.  

 Anna belyser att de som inte orkar komma till idrottslektionen är framförallt de som har 

det tufft socialt. Den psykiska och sociala hälsan hänger oftast ihop enligt resultatet och 

påverkar såklart den fysiska orken i många avseenden. Jag som lärare måste finna en 

helhetspedagogik i undervisningen för att ge eleverna en start till ett hälsosamt liv. 
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Kursplanen menar att ämnet idrott och hälsa ska ”sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild” (Skolverket 2007). Jag 

anser att det är ett för stort arbete för enbart idrottsläraren, dessa tre bitar måste ske i 

samarbete med hela skolan eller som tidigare nämnts i ett nytt ämne. Fler timmar bör också 

vara ett alternativ. 

 Undersökningen visade att det inte är ett stort problem med många överviktiga elever, 

vilket de larmrapporter som vi kan se och höra påvisar. Det är ett positivt besked eftersom 

svaren ändå visat att allt fler ungdomar är inaktiva. Lars som tydligast poängterade detta är 

också han som belyser en ökning av anorexi i skolan. Eftersom påverkan av en felvinklad syn 

på hälsa kan ge dåliga resultat, hoppas jag inte att den ena negativa sidan har bytt riktning åt 

ett annat negativt håll.  

 

5.1 Avslutande diskussion 

Jag är överraskad över att de flesta lärare svarade någorlunda lika och glatt förvånad över att 

hälsofrågor involverades hos flertalet av lärarna, men ser gärna att hälsodelen ytterligare 

konkretiseras. Min undersökning har lämnat svar på uppsatsens syfte och tillsammans med 

tidigare forskning, intervjuer och diskussioner gett mig förståelse om hälsans komplexitet och 

vad som är hälsa i ämnet idrott och hälsa. Jag har även mött exempel på hur lärarna 

implementerar hälsa i sin undervisning. Majoriteten av lärarna ser ämnet ur ett holistiskt 

perspektiv men framhåller paradoxalt att hälsa i högre grad är teoriundervisning medan idrott 

tillhör den praktiska delen. På grund av få timmar i ämnet prioriteras fysisk aktivitet av 

lärarna, vilket jag kan förstå då många elever enbart rör sig på skolans idrottstimmar. Det som 

styrdokumenten formulerar harmonierar till viss del med verkligheten på en del av skolorna. 

Ett nytt upplägg eller fler timmar behövs för att kunna tillgodose hälsoundervisningen en 

rättvis position för att inte behöva skilja begreppen idrott och hälsa åt. Människans kropp och 

själ är en helhet och med rätt villkor kan vi skapa den helhetssyn som behövs för att eleverna 

ska må bra. 

 Jag anser att jag har utvecklats och lärt mig mycket om de frågor jag hade kring 

hälsoarbete och att det finns många aspekter som jag är motiverad till att försöka förverkliga 

när jag kommer ut som nyexaminerad lärare i idrott och hälsa. Min vision är att våga stå på 

mig och ta plats när jag börjar arbeta. Jag vill utmana ämnets nuvarande roll och söka skapa 

mer tid och nya arenor för framtidens idrottsämne i ett hälsofrämjande perspektiv. Annerstedt 
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(2001b) betonar att ämnet idrott och hälsa kommer ha en fortsatt essentiell roll i framtidens 

skola, men vilka de centrala begreppen blir inom ämnet återstår att se.  

 

5.2 Förslag på framtida forskning 

Det vore intressant att fortsätta bedriva forskning kring hälsa men med andra utgångspunkter. 

Det går alltid att analysera och undersöka från andra infallsvinklar för att uttömma mer 

information på den uppsats jag gjort. Under hela undersökningen har jag upptäckt nya 

intressanta frågeställningar och uppslag till vidare studier. Förslag till fortsatt forskning skulle 

kunna vara att på djupet undersöka hur det ser ut bland eleverna angående övervikt. En annan 

vinkling vore att analysera vilken betydande roll samhället och media har i ungdomars 

uppfattning om sin egen kroppsbild. Jag skulle även vilja utveckla den studie jag gjort men 

utifrån elevernas synvinkel, intervjua elever men också använda elevenkäter för att få ett 

större spann för analysen. Vidare skulle jag vilja undersöka om möjligheten finns att skapa ett 

nytt ämne som hälsokunskap och hur ett konkret upplägg skulle kunna se ut. Finns intresset 

hos skolledning, lärare, kommun och regering till en sådan utveckling? 
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Bilaga 

Intervjuguide 

A. Presentation 

Presentation av mig själv, vad jag vill undersöka, mitt syfte med arbetet etc. Alla 

uppgifter som lämnas är konfidentiella.  

 

B. Förberedande frågor 

Namn (konfidentiellt)  

Ålder 

Vilken utbildning (ettämnes/flerämnes etc.) 

Examensår 

Timantal i veckan till idrott och hälsa samt vilka årskurser undervisar du? 

Har du arbetat i ämnet både innan och efter införandet av Lpo 94? 

 

C. Idrott och hälsa i skolan 

1. Hur definierar du hälsa? 

2. Vad innebär hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

3. Vad anser du är viktigast i ämnet idrott och hälsa? 

4. Hur arbetar du med hälsoperspektivet i ämnet idrott och hälsa och vilka faktorer 

påverkar din undervisning? 

5. Anser du att det är ämnet idrott och hälsa som ska bära ansvaret för hälsoarbetet i 

skolan och i så fall på vilket sätt? 

6. Finns det några dominerande delar som du trycker på i din undervisning för att nå 

god hälsa? 

7. Om det fanns ett drömscenario för att arbeta med hälsofrågor, hur skulle det se ut? 

8. Anser du att hälsoarbete ska vara ämnesövergripande eller eget separat ämne? 

9. Hur tolkar du Läroplanen (Lpo 94), vilket innehåll ska hälsa bestå av i 

undervisningen? 

10. Upplevde du att undervisningen förändrades med införandet av Lpo 94 och fick 

namnbytet någon betydelsekraft? På vilket sätt?  
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11. Tror du att det är av betydelse om idrottsläraren utbildade sig innan eller efter 

1994 ifråga om hälsoarbetet i undervisningen, vad för skillnader kan finnas? 

12. Har du förändrat ditt arbetssätt inom hälsoperspektivet från när du började arbeta 

fram tills idag? 

13. Vad ur ett historiskt perspektiv tror du kan ha påverkat hälsoarbetets utformning i 

ämnet och spelar samtidens/samhällets syn på hälsa någon roll i undervisningen? 

14. Finns det någon lokal arbetsplan och med konkreta betygskriterier för momentet 

hälsa och betygssätts det? 

15. Känner du behov av fortbildning i kring hälsoperspektivet för att känna dig 

tillfredställd eller har du den kunskap som behövs? 

16. Är du nöjd med Lpo 94 eller behövs den utvecklas åt något håll, hur? 

17. Vad är din uppfattning om elevernas tillstånd inom den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan?  

18. Anser du att eleverna är mottagliga för hälsoundervisning, att de kan se vikten med 

god hälsa och vad hälsa konkret innebär?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


