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Abstract 

The aim of this qualitative study was to study high school PE teachers´ experience of health in 

high school and how they work with health in their physical education. This was examined by 

interviewing five high PE school teachers. The results show that all teachers were in the 

category humanistic approach. They saw health as more than only absence of sickness. The 

methods for using health in their physical education were divided into three different 

categories; physical health, improve the individual and theoretical health. In these categories, 

different specific methods to work with health, appeared, for example letting the students 

keeping a diet- and exercise journal, fitness exercises and talking about mental health.  

The results of the research has increase the comprehension for teachers’ perspectives on 

health and which methods they are working with. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa 

upplever hälsa och hur de arbetar med hälsa i sin undervisning. Detta undersöktes genom att 

intervjua fem stycken lärare i idrott och hälsa. Resultaten visade att samtliga lärare hade ett 

humanistiskt synsätt på hälsa, vilket var den kategori som framkom. De såg hälsa som mer än 

frånvaro av sjukdom. Vad gäller metoder för hälsa i idrott- och hälsoundervisningen delades 

dessa in i tre olika kategorier; fysisk hälsa, stärka individen och teoretisk hälsa. I dessa 

kategorier framkom olika specifika metoder för arbetet med hälsa, exempelvis kost- och 

träningsdagbok, konditionsövningar och prata om mental hälsa. Undersökningens resultat har 

ökat förståelsen för lärares perspektiv på hälsa och vilka metoder de arbetar med.  
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1. Inledning 

Genom åren har flera olika kursplaner varit aktuella för idrottsämnet vilket leder till att 

läroplanen ofta är i förändring. När Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet) tillträdde, bytte idrottsämnet namn från idrott till idrott 

och hälsa (Annerstedt, Peitersen & Rönholt, 2001; Skolverket, 2006). Detta var en markering 

att ämnet tog ett steg ifrån idrotten inom föreningsidrotten. När Lgr 11 (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) 2011 började gälla blev idrottsämnet ett 

kunskapsämne och hälsobegreppet fick än större betydelse i ämnet idrott och hälsa 

(Skolverket, 2011). Sett till Lgr 11 så står det bland annat följande i syftet; 

 

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

fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även 

ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk 

aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande (Skolverket, 2011, sid 51). 

 

Detta betyder att idrottslärare på grundskolor i Sverige idag ska ge eleverna möjligheter och 

kunskaper om hur de kan påverka sin hälsa genom hela livet. Det är bland annat 

idrottslärarens uppdrag att få eleverna uppmärksamma på hälsan och vikten av att leva ett 

hälsosamt liv för att öka möjligheterna för eleverna att må bra. 

 Mycket av det som idag står i Lgr 11 stod även i Lpo 94 och jag minns från min egen 

skolgång att hälsoarbetet under idrottsundervisningen var en liten del, i stort sett obefintlig. 

Under hela grundskole- och gymnasietiden var det få moment med hälsoinriktning. De 

moment som arbetades med bestod till mestadels av ett par test där det var kryssfrågor som 

skulle kryssas i. Lärde jag mig något om hälsa under denna tid? Inte så mycket som jag skulle 

vilja ha gjort. Jag tycker att lärarna hade för lite hälsoinriktad undervisning. Mot bakgrund av 

detta är syftet med föreliggande uppsats att studera hur idrott- och hälsalärare, som idag är 

aktiva under Lgr 11 arbetar med och upplever hälsa i ämnet idrott- och hälsa på högstadiet. 

Undersökningen är viktig då det är ett aktuellt ämne med hälsa. Anledningen till hälsa är 

aktuellt i dagens samhälle kan vara för att det är stort fokus på god hälsa i olika medier, som i 

reklam, tv, radio och samhällsdebatter. Eftersom media lägger fokus på att individer ska må 

bra, dels genom olika dieter och träningsmetoder, kan detta speglas av på samhällets 

medborgare, vilket gör att hälsa är ett aktuellt ämne. En annan anledning till att det är aktuellt 

med hälsa kan vara att vi människor i nuläget är i större grad medvetna och har större kunskap 

om vad hälsa är och vad för nytta vi får av en god hälsa. Undersökningen är också viktig för 

att en god hälsa hos individer kan bidra till att denne mår bra, både för stunden och genom 
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hela livet. Jag vill undersöka vad idrott- och hälsalärare anser om hälsa och ifall dagens 

idrottslärare arbetar utifrån ett hälsoperspektiv i idrott- och hälsoundervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka idrottslärares synsätt till hälsa och hälsobegreppet samt 

hur de arbetar med hälsa i sin undervisning.  

 

Frågeställningar 

 Vad är hälsa för lärare i idrott och hälsa på högstadiet? 

 Hur arbetar högstadielärare i idrott och hälsa med hälsa i sin undervisning? 
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3. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten börjar med ett historiskt perspektiv på ämnet idrott och hälsa. Detta följs 

upp av ett avsnitt om hälsa och olika inriktningar. Efter detta kommer ett avsnitt om 

hälsofrämjande miljö, vidare läroplanen och vad den säger om hälsa för att sedan avslutas 

med ett teoretiskt ramverk. 

 

3.1 Historiskt perspektiv 

För att få förståelse för varför idrott och hälsa ser ut som det gör idag inleds här med en 

historisk tillbakablick om ämnets utveckling fram till idag. Annerstedt et al (2001) har delat 

upp skolgymnastikens utveckling i sju olika faser som kommer att tas upp i detta delkapitel. 

Andra forskare beskriver också dessa faser och därför kommer innehållet i vissa faser att 

hänvisas till dem. Ordet skolgymnastik är det traditionella namnet på idrott och hälsa, som har 

ändrat namn flera gånger genom åren. År 1842 tog staten det yttersta ansvaret för alla 

medborgares uppfostran i och med att det blev allmän folkskola (Richardsson, 2004). Redan 

innan detta beslut togs hade den första fasen i gymnastikämnets utveckling tagit fart, 

nämligen etableringsfasen (Annerstedt, et al., 2001).  

 – Etableringsfasen, 1813-1860: Denna period kännetecknades av små medel i form av 

dåliga eller inga gymnastiklokaler, dåligt utbildade lärare samt svagt intresse från politiker 

och allmänheten (Annerstedt, et al., 2001). Linggymnastiken var den form av gymnastik som 

genomfördes och den skapades av Per Henrik Ling, som var en svensk gymnastikpedagog 

(Yttergren, 2006). 

 – Militära fasen, 1860-1890: Under denna epok startades det gymnastiska intresset på 

bred front och den pedagogiska och militära gymnastiken fick stor uppmärksamhet (Lindroth, 

2011). Under period tog ämnet fart inom både folk- och realskola, lärarkåren organiserade sig 

fackligt, det startades en egen facktidning och det började produceras metodiklitteratur. Detta 

ledde till att pedagogisk gymnastik fick ett ökat intresse under denna period (Annerstedt, et 

al., 2001). 

 – Stabiliseringsfasen, 1890-1912: Stabiliseringsfasen bidrog till att de materiella 

villkoren blev bättre och Gymnastiska centralinstitutets skyldighet att inspektera 

gymnastikundervisningen bidrog till att undervisningen fick ett meningsfullt innehåll. I och 

med de Olympiska spelen i Stockholm 1912 infördes mer idrottsliga ämnesinslag och de 

militära inslagen minskades ytterligare. Det var under stabiliseringsfasen som flickornas 

gymnastik mer och mer började komma igång (Annerstedt, et al., 2001).  
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 – Brytningsfasen, 1912-1950: År 1919 bytte ämnet namn till gymnastik med lek och 

idrott i folkskolorna och detsamma skedde i läroverken 1928. Precis som det låter så 

introducerades mer lek och idrott i ämnet under brytningsfasen, dock skulle merparten av 

undervisningen fortfarande bestå av gymnastik (Lindroth, 2011). 

 – Fysiologiska fasen, 1950-1970: I den fysiologiska fasen gick ämnet från ett kollektivt, 

disciplinerande och hårt styrd gymnastikundervisning till mera av lek och idrott i friare former 

där det precisa utförandet inte söktes i lika hög grad som tidigare. Syftet med denna fas var till 

stor grad att få eleverna att svettas och att konditionen skulle byggas upp hos eleverna 

(Annerstedt, et al., 2001). 

 – Osäkerhetsfasen, 1970-1994: Under denna epok bytte ämnet namn från gymnastik till 

idrott. Målsättningen med ämnet syftades nu till elevernas fysiska, psykiska, sociala och 

etiska utveckling. Ämnesinnehållet breddades stort under denna period och omfattades nu av 

alltifrån färdigheter i idrott till ekologiska samband. Samundervisning mellan pojkar och 

flickor infördes under denna period. Allt detta kombinerat med att det var färre centrala 

instruktioner och riktlinjer gjorde att lärarna i idrott blev allt mer splittrade och osäkra på 

ämnets målsättning och innehåll, därav namnet på denna fas (Annerstedt, et al., 2001). 

 – Hälsofasen, 1994-nutid: Idrott bytte under denna fas namn till idrott och hälsa. Ämnet 

tog nu fäste i att inrikta sig mot ett hälsoperspektiv. Lpo 94 presenterade ett mer humanistiskt 

perspektiv (se kapitel 3.2.2) på hälsa, där samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och 

livskvalitet framhålls och elevens egna funderingar och tankar i hälsofrågor arbetas med. 

Under denna fas har den lokala friheten ökat betydligt vilket gör att ämnesutformningen kan 

variera kraftigt mellan olika skolor (Annerstedt, et al., 2001). 

 

3.2 Hälsa 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa fastslogs år 1948 och löd enligt 

följande; "Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom" (WHO, 1948). Denna definition har sedan dess varit densamma 

hela tiden. Kostenius och Lindqvist (2006) menar på att ordvalet "fullkomligt" från WHO:s 

definition är mer av ett visionstänkande än en verklighet. De menar på att det inte är något fel 

med visioner, då det kan vara en hjälp att veta vad som strävas mot, men att verkligheten 

sällan kan jämföras med en vision. Enligt Larsson och Meckbach (2007) ses hälsa mer som en 

resurs än som ett ändamål i sig och att det är ett begrepp som betonar sociala och personliga 

förutsättningar. Vidare skriver de att från att ha talat om faktorer som bestämmer hälsa har det 

skett en förskjutning mot större fokus på vilka åtgärder som kan bidra till en positiv 
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hälsoutveckling. Nordenfelt (1991) menar att hälsa inte bara är ett beskrivande utan i lika hög 

grad ett värderande begrepp.  

Enligt WHO definieras psykisk hälsa som ett tillstånd av välmående i vilken alla 

individer inser hens egen potential, kan hantera de vanliga stressfaktorerna i livet, kan arbeta 

produktivt och givande, och är kapabel till att bidra till samhället. Alexanderson och Medin 

(2000) skriver att mental hälsa, enligt Tengland, innebär att ha en förmåga till olika saker. Det 

är dels att ha en fungerande kognitiv kapacitet, minne, uppfattningsförmåga av verkligheten, 

att kunna lösa problem, att vara flexibel och kreativ; att uppfatta känslor och intryck och 

kunna ha empati, att förstå sig själv osv. En viktig omständighet är att psyket, framförallt dess 

kognitiva och emotionella del, identifieras med en människas personlighet. Om psyket är ur 

balans är också ofta, menar forskning, människans personlighet ur balans, i extrema fall hela 

hennes förmåga att uppfylla sina medborgerliga plikter (Nordenfelt, 1991).  

Hälsa och synen på hälsa kan delas in i två olika kategorier. Dessa olika grupper är det 

biomedicinska synsättet på hälsa och det humanistiska synsättet på hälsa (Alexanderson & 

Medin, 2000). 

 

3.2.1 Biomedicinsk inriktning inom hälsa 

Om hälsa är synonymt med motsatsen till sjukdom är det den biomedicinska inriktningen som 

menas. Utifrån det biomedicinska synsättet används begreppen ohälsa och sjukdom synonymt 

tillskillnad från den humanistiska inriktningen (Alexanderson & Medin, 2000). Den 

biomedicinska inriktningen är reduktionistisk, alltså att helheten minskas och bryts upp i 

mindre delar. Detta kan till exempel vara hur kroppens olika organsystem ses som enskilda 

istället för kroppen som en helhet. Fokus är på kroppen och inte på människans natur som så 

hur vida hon är god, ond, fri eller förutbestämd. Den biomedicinska kategorin kan delas upp i 

två olika underrubriker, den atomistisk-biologiska/mekaniska ansatsen och den biostatiska 

ansatsen (Alexanderson & Medin, 2000). 

 – Atomistisk-biologiska/mekaniska ansatsen: Dessa ansatser är väldigt lika och går 

därför under samma rubrik och kategori. Grundtanken för dessa ansatser är att kroppen är ett 

mekaniskt system där alla livsbetydande funktioner ska förstås som ett maskineri i arbete 

(Alexanderson & Medin, 2000). 

 – Biostatiska ansatsen: Enligt den biostatiska ansatsen är grundtanken den att ifall en 

person avviker från det som är statistiskt normalt så är denne sjuk eller defekt. Den människa 

som däremot faller inom ramen för det statistiskt normala betraktas då som frisk 



7 
 

(Alexanderson & Medin, 2000). 

 

3.2.2 Humanistisk inriktning inom hälsa 

Inom den humanistiska inriktningen ses hälsa som något mer, eller rättare sagt, något annat än 

frånvaro av sjukdom. Om sjukdom är det centrala i den biomedicinska inriktningen så är hälsa 

den centrala utgångspunkten i den humanistiska inriktningen. Även inom den humanistiska 

inriktningen finns här flera olika kategorier och undergrupper. Gemensamt för dessa är att 

inom alla undergrupper ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom. Människan ses som 

aktiv och skapande och som en del i ett samspel mellan individen och det sammanhanget hon 

verkar i. Den humanistiska inriktningen består av undergrupperna holistisk ansats, 

psykosomatiska ansatsen, ekologiska ansatsen, behavioristiska ansatsen, homeostatiska 

ansatsen, teleologiska ansatsen och den salutogena ansatsen (Alexanderson & Medin, 2000). 

 – Holistisk ansats: Kärnan i det holistiska synsättet är att en människas hälsa, helt eller 

devis, består i att personen har en potential eller förmåga att utföra vissa handlingar och 

förverkliga vissa mål (Nordenfelt, 1995). Ewles och Simnett (2001) menar att alla aspekter på 

hälsa hänger samman med och är beroende av varandra i det holistiska synsättet på hälsa.  

 – Psykosomatisk ansats: Hälsa är frånvaro av psykosomatiska sjukdomar där individen 

ses i sitt sammanhang, alltså att omgivningen påverkar individen (Thedin Jakobsson, 2005). 

 – Ekologisk ansats: Denna grundtanke utgår från hälsa och vad som upprätthåller 

hälsan, både fysiskt och psykiskt (Alexanderson & Medin, 2000). 

 – Behavioristisk ansats: Hälsa ses som att en individs beteende är format av yttre 

stimuli, antingen positivt eller negativt. Om detta stimuli förstärker individens beteende är det 

underkategorin behavioristisk ansats som refereras till (Alexanderson & Medin, 2000). 

 – Homeostatisk ansats: Enligt denna syn på hälsa är det den funktionella balansen i 

kroppen, interaktiva mellan alla system, så som organ, kropp - själ, individen i sin 

sociokulturella kontext och så vidare, som allt inverkar på personens hälsa (Alexanderson & 

Medin, 2000). 

 – Teleologisk ansats: Hälsa är en process och rörelse som uppstår ur motsatser samt hör 

samman med människan som en symbios av kropp, själ och ande (Thedin Jakobsson, 2005). 

 – Salutogen ansats: Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang 

(KASAM) (Alexanderson & Medin, 2000). Aaron Antonovsky (1991) har tagit fram 

begreppet KASAM. I KASAM finns det tre centrala beståndsdelar: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet är den väldefinierade, uttalade kärnan i den ursprungliga 

definitionen. Begripligheten syftar på i vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som 
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är förnuftsmässigt konkreta. Detta kan vara information som är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig snarare än som motsatsen, det vill säga, kaotisk, oordnad, 

slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Den andra komponenten är hanterbarhet som betyder i 

vilken grad individen upplever sig ha tillgängliga resurser för att möta de krav som krävs i 

vardagen. Den tredje och sista komponenten inkluderar meningsfullhet, 

motivationskomponenten i KASAM och är den del som gör att människan känner sig delaktig 

i de dagliga erfarenheterna. 

 Eriksson och Lindström (2006) har i sin rapport kommit fram till att KASAM är starkt 

relaterad till upplevd hälsa, framförallt psykisk hälsa. Ju starkare KASAM människan har 

desto bättre upplevd hälsa i allmänhet. Det visades även i rapporten att sjukdomssymtom 

minskar med ökad KASAM samt att under stress har människor med hög KASAM lättare att 

återhämta sig än människor med låg känsla av sammanhang. 

 

3.3 Hälsofrämjande arbete och miljö 

Arbetet med hälsa brukar delas in i två grenar, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. 

Sjukdomsförebyggande arbete betyder hur patienter ska förändra ohälsosamma levnadsvanor 

genom förändring av framförallt: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet 

och ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2012). Med hälsofrämjande arbete menas att 

personlig och social utveckling genom att tillhandahålla sådan information, hälsoutbildning 

och kunskap, som ökar individens möjlighet att bemästra tillvaron på olika strukturella nivåer 

(Alexanderson & Medin, 2000). Begreppet hälsofrämjande myntades 1986 vid WHO:s 

konferens I Ottawa; 

 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, 

an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, 

and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for 

everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social 

and personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not 

just the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-

being (World Health Organization, 2009, s.1). 

 

Hälsofrämjande definieras som en process som möjliggör för människor att öka kontrollen 

över samt förbättra deras hälsa. Vidare inkluderar definitionen att för att kunna nå ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste individens behov identifieras 

och tillgodoses. År 2005 hölls en ny konferens av WHO, denna gång i Bangkok, där 

begreppet hälsofrämjande diskuterades och sedermera ändrades: 
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Health promotion is based on this critical human right and offers a positive and inclusive 

concept of health as a determinant of the quality of life and encompassing mental and 

spirutal wellbeing. Health promotion is the process of enabling people to increase control 

over their health and its determinants, and thereby improve their health. It is a core 

function of public health and contributes to the work of tackling communicable and 

noncommunicable diseases and other threats to health (World Health Orginization, 2009, 

s.24-25). 

 

Denna senare definition liknar den från Ottawa konferensen 1986 men skiljer sig på vissa 

punkter. Den säger oss att hälsofrämjande är den process som möjliggör för människan att öka 

kontrollen över sin hälsa och dess faktorer, och därigenom förbättra sin hälsa. Under åren har 

begreppet utvecklats och förändrats för att leda fram till den definition som WHO har givit 

hälsofrämjandet idag. Sett till ett historiskt perspektiv har synen på hälsofrämjande arbetet 

ändrats från ett individperspektiv med människans livsstil som ett viktigt område att påverka 

och förändra, till att även se till den omgivande miljön och det sociala sammanhangets 

betydelse (Hanson, 2004). 

 Alexandersson och Medin (2000) skriver att WHO 1986 i Ottawa konferensen menade 

att hälsofrämjande arbete består av fem grundprinciper; - Hälsofrämjande arbete... 

 

1.  inriktar sig på hela befolkningen och inte i första hand enskilda individer, som löper 

risk att drabbas av vissa sjukdomar. 

2.  inriktar sig på de åtgärder som är avgörande för och bidrar till hälsa. 

3.  kombinerar olika metoder, sätt, såväl samhälleliga som lokala insatser för att nå hälsa. 

4.  syftar särskilt till att förstärka befolkningens aktiva medverkan i hälsoarbetet. 

5.  Även om hälsofrämjande är en aktivitet inom den sociala sektorn och inte inom 

medicinsk vård så har hälso- och sjukvårdspersonalen, särskilt inom primärvården, en 

mycket viktig uppgift i detta arbete (Alexanderson & Medin, 2000, s. 120-121). 

 

En aspekt som alltmer lyfts fram för hälsa är betydelsen av att skapa en stödjande miljö för 

individen så att hon själv ska kunna ta ansvar över de faktorer som är avgörande för hennes 

hälsa. Stödjande miljö är något som kan beskrivas som den miljö som de fysiska och sociala 

aspekterna av vår omgivning tar rum, exempelvis en väl fungerade skolmiljö. Begreppet tar 

sin utgångspunkt från en helhetssyn på människan där även andra faktorer än de fysiska 

inverkar på hennes hälsa. I sådana miljöer finns utrymme för individen att ta ansvar och 



10 
 

försöka uppfylla de vitala mål hon har. Hon ges på så sätt möjlighet att ta beslut som främjar 

hennes hälsa. Detta kan även kallas för hälsofrämjande arenor. Ett par exempel på 

hälsofrämjande arenor är skolor, arbetsplatser, bostadsområden med mera. För att en plats ska 

kunna ses som en hälsofrämjande arena krävs att människan ges handlingsutrymme och har 

hälsa som en naturlig del av verksamheten. En hälsofrämjande plats har som utgångspunkt att 

skapa en miljö där individen har ett stort inflytande. Syftet är att förstärka vardagsmakt och 

självförtroende samtidigt som det är en utgångspunkt för att minska riskfaktorer i både den 

psykosociala som den fysiska miljön (Alexanderson & Medin, 2000). 

 

3.4 Hälsofrämjande arbete i idrottsundervisningen 

Förebyggande arbete om hälsa som handlar om barn riktar sig till olika målgrupper beroende 

på problemet. Framför allt är det beslutsfattare, personal inom barnhälsovård och barnomsorg, 

föräldrar och barnen själva (Lööf - Johanson, 1989). Detta betyder att skolan har en viktig roll 

när det gäller hälsoarbete med barn och ungdomar.  

 Befolkningens hälsa har under mycket lång tid betraktats som en samhällelig 

angelägenhet och samhället har genom olika former av åtgärder försökt att skapa så god hälsa 

som möjligt hos befolkningen. Detta hälsoinriktade arbete har haft många olika angreppssätt. 

Dels har det varit att inrikta sig på den omgivande miljön och dels har det varit att reglera 

kroppens och själens funktioner och aktiviteter. Den sistnämnda handlar om att med olika 

åtgärder civilisera, träna, disciplinera och socialisera människan och hennes kropp så att hon 

fungerar i ett samhälleligt sammanhang. Dels i denna process och även andra perspektiv av 

människors hälsa, har idrott och hälsa ämnet alltid haft en nyckelroll (Annerstedt, et al., 

2001).  

 För att barn med tiden ska ges möjlighet att kunna ta till vara på sig själva, aktivt kunna 

välja livsstil, så ska de ges möjlighet att lära sig uppleva och handla i en social miljö, och ett 

intressant bildningsinnehåll måste väljas så att innehållet uppfattas som meningsfullt ur 

barnens perspektiv (Annerstedt, et al., 2001). Idrott och hälsa kan därför inte begränsas till att 

bara innehålla fysisk aktivitet och inlärning av färdigheter i olika idrotter, utan bör vara en 

utforskning av kroppsliga intryck och uttryck, reaktioner, möjligheter och begränsningar. 

Tack vare idrottsundervisningen kan elever få kunskap om kroppen samt upplevelser av det 

egna jaget, egna attityder, känslor, sociala relationer och intressen i fråga om idrott. 

Erfarenheter som dessa kan barnen ta med sig genom hela livet och ha användning av i alla 

lärandeprocesser. Det är erfarenheter som kan få betydelse för den enskildes uppfattning av 

sig själv och relationer till andra människor. Detta kan i sin tur leda till möjligheter till god 
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hälsa (Annerstedt, et al., 2001). Quitérios (2012) menar att idrottslektionerna är en viktig plats 

och en viktig strategi för att främja hälsan hos barnen och eleverna eftersom att de aktivt får 

möjlighet att röra på sig under idrottslektionerna.  

 

3.4.1 Idrottslärares syn på hälsa 

Hälsa betyder olika för alla människor. I en studie av Larsson och Meckbach (2007) visade 

resultatet att många idrottslärare kände en osäkerhet kring vad hälsa är och hur det tas upp i 

undervisningen. Resultatet visade fyra kategorier ur lärarnas resonemang om hälsa i ämnet; 

 

1.  Hälsa är något teoretiskt som förknippas med traditionell klassrumsundervisning, där 

begreppet diskuteras. Undervisningen kan exempelvis handla om träning eller 

förebyggande av skador. Detta kan bedömas genom att antingen ha läxor eller prov i 

ämnet. 

2.  Hälsa är något som genomförs enligt förmedlingspedagogiken. Läraren undervisar om 

varför träning är viktigt och på vilket sätt olika övningar är nyttiga i samband med att 

de genomförs. 

3.  Hälsa hanteras i andra ämnen, till exempel i hemkunskap där det undervisas om kost 

eller i naturkunskap där moment som främst handlar om kroppen ingår. Dessa ämnen 

skulle kunna integreras med idrott och hälsa i form av temadagar, men det 

förekommer inte så ofta. 

4.  Hälsa kan vara de aktiviteter som genomförs i ämnet. Genom att vara fysisk aktiv 

främjas hälsa (Larsson & Meckbach, 2007, s. 179). 

 

En annan syn på hälsa, som lärare i Milano hade, var att hälsa i största grad beskrivs som 

frånvaro av sjukdom (Celata, Miglioretti, Vecchio & Velasco, 2012). Många av dessa lärare 

ser med andra ord på hälsa ur ett biomedicinskt synsätt.  

 Enligt en studie om faktorer som påverkar lärares syn på hälsa och hälsoutbildning i 15 

länder av Berger, Carvalho, Jourdan och Pironom (2012) har de kommit fram till att kvinnor, 

äldre lärare, de med lång universitetsutbildning, grundskolelärare (jämfört med 

gymnasielärare) och språklärare (jämfört med biologilärare) är de lärare som är mest positivt 

inställda till hälsa och hälsoutbildning. Studien visar även att det inte spelar någon större roll 

vilken religion lärare hade i jämförelse med vilken syn lärarna hade på hälsa. Det som 

däremot spelade roll var vilket land läraren kom ifrån. Lärare från länder i norr, som Finland, 

Estland och Ungern var i en högre grad positiva inställda till hälsa än övriga länder (Berger, et 
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al, 2012). Lärare från länder i norr var mer positivt inställda till hälsa än övriga länder och det 

kan även ses i studien från Milano där lärare från Italien som är ett sydeuropeiskt land såg 

hälsa som frånvaro av sjukdom och inte som en helhet. Detta skulle med andra ord kunna vara 

kulturellt betingat.   

 

3.4.2 Arbete med hälsa i idrottsundervisningen 

Det finns flera olika arbetssätt att arbeta med hälsa i idrottsundervisningen. I Larsson och 

Meckbach (2007) beskrivs ett exempel från idrottsundervisningen där eleverna har delats in i 

fyra grupper där varje grupp har fått fem bollar av olika slag. Gruppernas uppgifter är sedan 

att hitta på så många olika sätt som möjligt att röra sig tillsammans och ha alla bollar igång 

samtidigt. Syftet med övningen är att elevgrupperna tillsammans ska skapa nya spel. Detta är 

ett exempel på hur hälsa i ämnet idrott och hälsa kan arbetas med, med andra ord hur hälsa 

kan arbetas med i undervisningen. Detta exempel pekar på den mångfacetterade innebörd som 

hälsa kan ha, där fysiska, psykiska och sociala faktorer samspelar. Exemplet visar även på att 

hälsa kan ses som resurs för lärande och bidra till en hälsofrämjande utveckling (Larsson & 

Meckbach, 2007). 

 För att lärare ska kunna utforma ämnet till ett ämne i hälsans tecken är det viktigt att 

arbeta med själva begreppet hälsa. Vidare behöver det funderas över vad hälsa som 

kunskapsämne är, alltså vad som ska läras om hälsa i ämnet samt vad som kan definieras som 

hälsosam undervisning. Hur hälsa tar sin form i undervisningen bör, oavsett hur ämnet ses på, 

funderas på (Larsson & Meckbach, 2007).  

 

3.5 Hälsa, samhället och läroplaner 

Skolan har genom åren haft flera olika läroplaner och med att tiden gått framåt och 

läroplanerna förnyats har även innehållet i dem gjorts så. Mer och mer av innehållet i 

läroplanerna har fokuserats på hälsa i ämnet, precis som hela samhället har gjort. Hultgren 

(2002) beskriver hur skolans verksamhet präglas av hur samhället ser på skolan och skolans 

betydelse i samhällsutvecklingen. Ett exempel på detta är idrott och hälsa där det går att följa 

en intressant utveckling ur ett läroplansperspektiv, men även en tydlig folkhälsoinriktning, 

kan ses. Eriksson och Palmblad (1995) skriver att det ses som en spegling av den allmänna 

trenden inom hälsotänkandet, där psykosociala förhållanden kommit att definieras som viktiga 

hälsofaktorer, tillsammans med livsstil och övriga miljöförhållanden, fysiska och ekologiska 

med hur arbetet i skolan ser ut.  
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 På grund av samhällets utveckling med hälsoarbete kom Skolverket (2005) fram till att 

ämnet är ett tydligt hälsoämne som har sin bas i fysisk aktivitet. 

 I och med den nya läroplanen har detta förstärks och det är utifrån den som detta stycke 

kommer att handla om. Det finns tre tydliga huvudmål om idrott och hälsa i Lgr 11. 

Huvudmålen är rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse (Skolverket, 2011). 

Detta betyder att hälsa och livsstil har en stor del i undervisningen och att skolverket tydligt 

vill att lärare i idrott och hälsa ska arbeta med hälsa och livsstil. Det som står i kunskapsmålen 

för årskurs 9 i kategorin hälsa och livsstil är följande; 

 
• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter 

och träningsformer. 

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande 

av skador, genom till exempel allsidig träning. 

 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler 

som reglerar detta. 

• Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

• Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 

till exempel av kön (Skolverket, 2011, sid 53). 

 

Man kan tydligt se att många av kunskapsmålen som eleverna ska behärska när de slutar 

årskurs 9 är inriktade mot hälsa och livsstil. Givetvis går det att tolka det som så att hälsa 

skulle kunna finnas i huvudmomenten rörelse samt friluftsliv & utevistelser också men i detta 

arbete läggs fokus på det som berör kategorin hälsa & livsstil. 

 Syftet med ämnet är flera och det finns många olika ändamål med ämnet. De som främst 

berör hälsa och livsstil följer nedan; 

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

fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även 

ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk 

aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Eleverna ska genom 

undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter 

och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och 

säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer 

(Skolverket, 2011, sid 51). 

 

Detta är en översikt av syftena som ämnet idrott och hälsa innehåller som berör hälsa och 

livsstil. 

 

3.6 Teoretiska utgångspunkter 
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I arbetet tar jag delvis stöd i begreppen hälsa, biomedicinsk inriktning, humanistisk inriktning, 

KASAM och psykisk hälsa. De begrepp som tas del av mest är hälsa, humanistisk inriktning 

och psykisk hälsa. Alla dessa begrepp är definierade i litteraturgenomgången och det är 

utifrån dessa begrepp arbetet tar sin teoretiska utgångspunkt från. 
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4. Metod 

Under metoddelen kommer det att tas upp hur undersökningen planerades och utfördes. 

Metodvalen för undersökningen kommer även att motiveras och tillförlitligheten samt 

validiteten kommer att diskuteras. 

 

4.1 Design 

Undersökningsmetoden för studien är kvalitativ intervju med halvstrukturerade frågor. 

Målsättningen med en kvalitativ analys är att identifiera okända eller icke-tillfredsställda 

kända företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin & Svensson, 1994). Graneheim och 

Lundman (2004) menar att ett karaktäristiskt kännetecken för kvalitativa analyser är att 

metoden främst är inriktad på ämnet och sammanhanget och betonar skillnader och likheter 

inom koder och kategorier. Metodvalet är kvalitativt eftersom lärares perspektiv på hälsa och 

hur det arbetar med hälsa i undervisningen ville fångas upp. 

 

4.2 Urval 

Deltagarna i undersökningsgruppen bestod av fem (två kvinnor och tre män) utvalda lärare, på 

två olika skolor i Värmland. Urvalet var icke-slumpmässigt eftersom de tillfrågade lärarna var 

lärare som undersökaren kände sedan tidigare. Ingen av de tillfrågade tackade nej till att delta 

i undersökningen. 

  

4.3 Intervjuguide 

Till undersökningen konstruerades en intervjuguide (bilaga 1.) Under intervjuerna har det 

ställts följdfrågor utifrån respondentens svar. Detta kan leda till djupa svar på frågorna som 

ställs och på ämnet som helhet. Innan och under intervjuerna hade undertecknad lagt stort 

fokus på att vara en bra lyssnare, att få respondenten att känna att svaren är viktiga. Det har 

förstärkts genom att nicka instämmande, söka ögonkontakt, våga vänta på svaret, summera 

det respondenten berättar samt ge signaler som uppmanar till att berätta mer (Häger, 2007). 

Intervjuguiden var likadan i alla intervjuerna men om det kom upp något intressant i någon 

intervju ombads respondenten att utveckla detta. 

 

4.4 Genomförande 

För att kontakta respondenter så skickades ett mejl ut med informationsbrevet (bilaga 2.) till 

de påtänkta intervjupersonerna för att se ifall det fanns något intresse från deras sida. 
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Gensvaret var positivt från alla fem som mailades och alla var villiga att ställa upp på en 

intervju. Tid för intervjuerna bestämdes med var och en av respondenterna. Vid tidpunkten för 

intervjuerna fick deltagarna skriva på ett samtyckesformulär (bilaga 3.). Intervjuerna 

genomfördes i ett tomt klassrum ute på skolorna och spelades med respondenternas 

godkännande in på en ljudfil. Varje intervju inleddes med en avstämning att de godkände 

ljudupptagningen. Information om syftet med undersökningen och om etiken runt omkring 

berättades en gång till innan intervjuerna startade. I slutet på intervjun tillfrågades 

respondenterna ifall de hade några övriga frågor eller funderingar innan intervjun avslutades. 

Intervjuguiden följdes för alla intervjuer men ett par olika följdfrågor förekom, detta beroende 

på vad respondenterna gav för svar. Intervjuerna varierade lite i tid men varade i allt från 25 

minuter upp till en timme. 

 

4.5 Databearbetning 

När intervjuerna var gjorda transkriberades alla ljudinspelningar av undertecknad. Alla 

detaljer från ljudinspelningen, så som "ööh", "mm" och "felsägningar”. Datamaterialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundsman (2004). I ett 

första steg lästes transkriberingarna igenom flera gånger för att få en helhetsbild av 

datamaterialet. I det andra steget togs meningsbärande enheter fram från transkriberingarna. 

Detta är exempelvis urplockade citat från intervjuerna. I steg tre kondenserades de 

meningsbärande enheterna, alltså att kontentan lyftes fram tydligare. I det fjärde steget togs 

koder fram, vilket är ett ord eller kort mening som sammanfattar kärnan av de 

meningsbärande enheterna. I det femte steget sorterades koderna till kategorier, som kan ses 

som underrubriker till frågeställningarna. Dessa lyftes sedan fram till ett tema som är 

frågeställningarna. Tabell 1 visar exempel på hur analysen gick till.  
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Tabell 1. Exempel på hur kategorier togs fram. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Kod  Kategori  Tema 

Vi pratar ganska 

mycket om hur 

man påverkar sig 

själv med att 

lyckas eller 

misslyckas, hur 

det blir 

självuppfyllande. 

De pratar om 

självuppfyllande 

profetior med att 

lyckas eller 

misslyckas. 

Självuppfyllande 

profetior. 

Stärka 

individen 

Metoder för hälsa i 

idrott- och 

hälsoundervisningen. 

Jag försöker att 

knyta kontakter 

och ha en bra 

dialog med 

eleverna i hälsa 

och att vi gör 

saker så att 

eleverna 

utvecklas och får 

en utmaning.  

Det är viktigt att 

knyta kontakter 

med eleverna och 

ha en bra relation 

tillsammans.  

Knyta kontakter. 

              

 

Till temat ”Syn på hälsa” framkom endast en kategori: humanistiskt synsätt. Till temat 

”Metoder för hälsa i idrott- och hälsoundervisningen” framkom det tre kategorier: fysisk 

hälsa, stärka individen och teoretisk hälsa. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas hur hög ett instruments tillförlitlighet är, i denna studie är instrumentet 

de kvalitativa intervjuerna. För att en studie ska anses ha hög reliabilitet skall resultatet kunna 

återges i en ny studie med liknande resultat (Patel & Davidsson, 1994). För att stärka 

trovärdigheten har intervjuerna spelats in och sedan transkriberats ordagrant. Reliabiliteten 
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beror också på intervjuarens förmåga att uppträda på ett sådant sätt under intervjun att 

respondenterna förstår vad som förväntas av dem. 

 Validitet handlar om forskarens förmåga att undersöka det som studiens syfte har som 

avsikt att undersöka (Patel & Davidsson, 1994).  

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Intervjuerna följde riktlinjerna för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2002) genom att följa 

de fyra huvudkraven, nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet har följts genom att samtliga respondenter innan 

intervjun blev informerade om syftet med undersökningen, att det var frivilligt att deltaga och 

att de kunde avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet 

har följts genom att samtliga respondenter har skrivit på ett samtyckesformulär har även 

samtyckeskravet följts. Konfidentialitetskravet följs genom att respondenternas identiteter är 

dolda från alla förutom intervjuaren och det är enbart denne som tar del av transkriberingarna. 

Nyttjandekravet upprätthålls genom att informationen som respondenterna ger undersökaren 

enbart används till denna undersökning. 
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5. Resultat 

Resultatet kommer presenteras med hjälp av rubriker som är satta utifrån studiens 

frågeställningar. De kategorier som framkom under resultatdelen var; humanistiskt synsätt, 

fysisk hälsa, stärka individen och teoretisk hälsa. Vid citat betecknas dessa med (I1), (I2), 

(I3), (I4) och (I5), detta visar vilken lärare som säger vilket citat. (I1) betyder att det är från 

intervju 1 och så vidare.  

 

5.1 Vad är hälsa? 

Kategorin humanistiskt synsätt innefattade; helhet, välbefinnande, njuta av livet och må bra. 

Alla respondenter är överens om att hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom och att det är 

flera aspekter som måste fungera hos individen för att man ska kunna upprätthålla en god 

hälsa. Det framkom att det både är fysiska och psykiska aspekter som måste fungera för att 

man ska må bra. En lärare uttrycker sig följande på frågan om vad hälsa är;  

 

Hälsa för mig är en helhet av att man mår bra både fysiskt och psykiskt. Det innefattar då 

både sömn, kost, träning, stress, familjesituationer, ja allting som påverkar utifrån och 

som man själv kan påverka (I1). 

 
En annan lärare svarar följande; 
 

Hälsa är som välbefinnande, att man mår bra både fysiskt och psykiskt, inte bara att man 

inte är sjuk utan att man ska må bra. Inte ur ett läkartänk med andra ord. Jag menar, även 

om man har en liten skavank eller är skadad så kan man fortfarande ha hälsa. Många 

säger ju att frånvaro av sjukdom är hälsa, men så ser inte jag på hälsa. Jag tycker att man 

kan ha en bra hälsa även om man är sjuk då hälsa är välbefinnande över en längre tid för 

mig (I5). 

 

En annan av deltagarna menar också att hälsa är synonymt med att man ska orka med livet, 

även efter arbete och skola, att man ska kunna njuta av livet. Att man förutom de tidigare 

nämnda faktorerna, även tar hand om miljön och för sitt arv vidare samt tar ansvar för naturen 

är hälsa för en av de intervjuade pedagogerna.  

En annan av lärarna säger följande om vad hälsa är för hen; ”Att vara ute och röra på sig och 

samtidigt ha en bra kosthållning, att man ska må bra helt enkelt” (I4). 

– Sammanfattande analys: De intervjuade lärarna anser att hälsa är mer än frånvaro av 

sjukdom samt att både fysiska, psykiska och sociala aspekter behöver samspela för att en god 

hälsa ska kunna upprätthållas. De intervjuade lärarna ser på hälsa på det sätt som beskrivs 

som det humanistiska synsättet i litteraturbearbetningen.  
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5.2 Metoder för hälsa i idrott- och hälsoundervisningen 

Nedan beskrivs de olika kategorierna samtidigt som även koderna som tog fram kategorierna 

kommer att beskrivas. 

 

5.2.1 Fysisk hälsa 

Kategorin fysisk hälsa innefattar; olika träningsformer, olika konditionsövningar, extra fysisk 

aktivitet och rent träningspass. Att arbeta med varierande träningsformer för att stärka hälsan 

hos eleverna är en metod som används av lärarna. En lärare säger följande om arbetet med 

olika träningsformer;  

Vi har mycket olika former av olika slags träning, både crossfit, cirkelträning och 

bodypump bland annat. Anledningen till detta är för att man ska lära känna sin kropp och 

hitta "nya" muskler, få bättre koordination och även att man kan hitta någon annorlunda 

träningsform att hålla fast vid i framtiden (I1). 

 

Läraren menar på att det är viktigt att låta eleverna få prova på flera olika träningsmetoder för 

att framförallt hälsan ska främjas på lång sikt. Detta görs det främst genom att eleverna kan få 

upp intresse för lite annorlunda träningsmetoder och kanske fortsätter med den aktiviteten 

framöver.  

Ett annat sätt att arbeta med hälsa i undervisningen är för lärarna att arbeta med olika 

konditionsövningar, då främst med beep-test och med hinderbanor. Lärarna arbetar med detta 

som så att de har en liten teorigenomgång om hur hjärtat fungerar, hur pulsen fungerar och 

vad som är vilopuls och maxpuls. Sedan låter lärarna eleverna springa beep-test eller 

hinderbanan för att sedan ta pulsen på sig själva. En lärare menar på att detta görs för att 

eleverna ska få en förståelse om hur deras kondition ligger till med hjälp av hur trötta de blir 

och hur snabbt de får ner pulsen till vilopuls igen.  

Ytterligare en metod som används bland lärarna är att de på eget initiativ har lagt till en 

extra idrottstimme varannan fredag innan skolan där de eleverna själva får välja vad de vill 

aktivera sig med. Efter träningspasset får alla eleverna en rejäl frukost och alla elever som vill 

är välkomna att delta på detta. En lärare säger såhär om detta initiativ; "Det märks att det 

uppskattas hos eleverna för det är mellan 20-30 som dyker upp varje tillfälle, vilket är väldigt 

roligt" (I4). Samme lärare säger även att det oftast inte är de eleverna som är mest ambitiösa i 

skolan som kommer till detta tillfälle, vilket hen tycker är väldigt roligt. Denna extra 

idrottstimme görs för att ge eleverna möjlighet att aktivera sig i ett extrapass varannan vecka, 

vilket kan leda till en ökad hälsa hos eleverna. 
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En annan sak som nämndes med arbetet om hälsa var att de skulle vilja ha något 

utomstående pass för varje klass, som har med träning eller fysisk aktivitet att göra, och då 

istället i idrott och hälsa undervisningen kunna ha ännu mer fokus på hälsan där. En lärare 

beskriver detta enligt följande; 

 

Jag skulle framförallt vilja ha ett rent träningspass där träningen är individuell. 

Det kan vara gång, jogging, eller aerobicpass för att nämna några. Jag tror att 

sådana pass som man kan göra individuellt eller i grupp skulle göra väldigt stor 

nytta för de som inte rör sig på fritiden (I5). 

 

 – Sammanfattande analys: Inom kategorin fysisk hälsa innefattas olika träningsformer, 

olika konditionsövningar, extra fysisk aktivitet och rena träningspass. Vissa av dessa 

träningsformer kommer att diskuteras mer djupgående i resultatdiskussionen. 

 

5.2.2 Stärka individen 

Kategorin stärka individen innefattar koderna; individuell pushning, självuppfyllande 

profetior, knyta kontakter och avslappning. Lärarna arbetar dels med målbilder och pushning 

under sina lektioner i idrott och hälsa för att stärka individen. En av lärarna beskriver arbetet 

med positiva målbilder på följande sätt; 

 

Jag pratar mer individuellt med eleverna om psykisk hälsa under lektionerna. Det kan ofta 

vara precis när de lyckats med något så man kan fånga de i nuet och fråga hur de tänkte 

och hur de gjorde för att lyckas med det som de precis lyckades med. Jag tror att eleverna 

behöver känna känslan av att lyckas för att kunna förstå vad det är jag menar när jag ber 

dem tänka efter hur de tänkte för att lyckas med det som de precis lyckades med (I5). 

 

En annan lärare säger följande om arbetet med att stärka individen; "Vi pratar ganska mycket 

om hur man påverkar sig själv med att lyckas eller misslyckas, hur det blir självuppfyllande" 

(I3). Lärarna menar också att de arbetar en del med avslappning när de arbetar med att mental 

hälsa och stärka individen. Detta görs för att de ska lära sig att slappna av och kunna 

återhämta sig från vardagens sysslor och måsten menar de på. En av lärarna uttrycker sig på 

följande sätt om avslappning;  

 

Vi försöker lära eleverna olika sätt att slappna av på, t.ex. släcka ner och sätta på lugn 

musik. Vi har även pratat om att slappna av och spänna muskler och andas djupt och att 

de kan göra det i stort sett överallt (I2). 
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En annan metod som används är att de arbetar med hälsa i undervisningen genom att knyta 

goda kontakter med eleverna. Läraren menar att varje tillfälle med eleverna bygger på sådant 

begrepp att eleven ska må bra så att mötet med mellan lärare och elev blir positivt, och om 

eleven mår bra och är glad speglas detta av sig på läraren. Läraren säger även följande om hur 

hen arbetar med hälsa i undervisningen;  

Jag försöker att knyta kontakter och ha en bra dialog med eleverna i hälsa och att vi gör 

saker så att eleverna utvecklas och får en utmaning. Om man kan så ytterligare ringar på 

vattnet genom att prata tillsammans om hälsa med mat, sömn, träning, kost så når man ett 

steg längre ändå (I3). 

 

Det läraren menar är att hen vill knyta kontakter med eleverna för att kunna bygga upp bra 

relationer mellan eleverna sinsemellan och även mellan eleverna och sig själv som lärare. 

Läraren berättar vidare att om man får en god stämning är det lättare att prata om och 

diskutera hälsa och hälsobegreppet tillsammans i gruppen.  

 – Sammanfattande analys: Inom kategorin stärka individen innefattas individuell 

pushning, självuppfyllande profetior, knyta kontakter och avslappning. Ett par av dessa 

metoder för att arbeta med hälsan i undervisningen kommer att diskuteras i 

resultatdiskussionen.  

 

5.2.3 Teoretisk hälsa 

Kategorin teoretisk hälsa innefattar; kost- och träningsdagbok, insikt hur kost och träning 

hänger ihop, lärorika diskussioner och teorilektioner om hälsa. Respondenterna arbetar med 

en kost- och träningsdagbok. En av lärarna säger följande om kost- och träningsdagboken;  

 
Vi har kost- och träningsdagbok och där kan jag kommentera och diskutera det som de 

har skrivit i böckerna så att vi kan få en öppen dialog om kost och träning, dels enskilt 

med även på gruppnivå (I5). 

 

En annan lärare beskriver arbetet med kost- och träningsdagboken som så att eleverna får 

sätta upp ett mål för kost och ett mål med rörelse eller träning som de vill förbättra och sen 

arbetar de utifrån dessa mål ett par veckor. Om dessa mål säger läraren följande;  

 
De är väldigt individuella mål. Det kan vara allt till att gå en kvart om dagen till någon 

speciell träningsmetod för att stärka vissa muskler till att börja äta frukost eller dra ner på 

sötsaker under veckorna (I1). 
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Läraren säger att eleverna måste ha en plan på hur de ska klara sina mål och att syftet med 

arbetet är att de förhoppningsvis ska hitta någonting som de kan förbättra för att deras hälsa 

ska bli bättre samt att de ska förstå att alla bitar är viktiga för att en god hälsa ska kunna 

upprätthållas. Samme lärare säger följande om vad både läraren själv och vad eleverna tjänar 

på arbetet med kost- och träningsdagboken; " Om de får med sig en liten bit om något tycker 

jag det är värt det och det är mycket vunnit om de får insikten om hur allt hänger ihop"(I1). 

Samme lärare beskriver elevernas upplevelser om kost- och träningsdagbok på följande sätt; 

"Först är det lite motstånd till att göra något skriftlig i idrott och hälsa men sen när de 

verkligen förstått syftet så brukar de vara positivt inställda till det" (I1).  

En annan metod som framkommer under intervjuerna är att de arbetar med ett häfte om 

träningslära för att öka förståelsen om hälsa hos eleverna. Detta träningslärohäfte använder 

lärarna främst i årskurs 9 och det innehåller delar som skador, ergonomi, kost och 

träningslära. Eleverna får hos lärarna i uppgift att läsa på om innehållet och sedan skriva fem 

frågor utifrån häftet. Detta bearbetas sedan genom att eleverna under vissa lektioner får sitta i 

storgrupp och svara på de egenskrivna frågorna. En av lärarna säger följande om arbetet med 

detta; 

 
När vi läser träningslära och eleverna har fått skriva egna frågor utifrån häftet så brukar vi 

komma in på bra diskussioner som är väldigt lärorika. Detta brukar bli ett bra område 

med arbetet om hälsa (I2). 
 

De intervjuade lärarna har emellanåt kortare teorigenomgångar, eller rena teoripass. En lärare 

som emellanåt har rena teoripass säger följande om det;  

 
Man kör ju sina teorilektioner och pass om hälsa och sen har man en utvärdering där de 

får skriva ett prov. Jag tycker det fungerar bra för att man kan få bra diskussioner då och 

sen kan jag kolla av vad de kan och har lärt sig med hjälp av ett prov (I4). 

 

 – Sammanfattande analys: Inom kategorin teoretisk hälsa innefattas kost- och 

träningsdagbok, insikt hur kost och träning hänger ihop, lärorika diskussioner och 

teorilektioner om hälsa. Vissa av dessa metoder för att främja hälsan hos eleverna kommer att 

diskuteras i resultatdiskussionen.  

 

5.3 Resultatsammanfattning 

För att svara på min första frågeställning som var "Vad är hälsa för lärare i idrott och hälsa på 

högstadiet?" så anser de intervjuade lärarna att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och att 

flera olika aspekter behöver samspela för att en god hälsa ska kunna upprätthållas. Det går att 
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se tydliga linjer mellan de intervjuade lärarnas synsätt på hälsa och den humanistiska 

inriktningen på hälsa.  

 För att svara på min andra frågeställning som var "Hur arbetar högstadielärare i idrott 

och hälsa med hälsa i sin undervisning?" så går det tydligt att se att de intervjuade lärarna 

arbetar relativt mycket med hälsa i deras undervisning. Det är bland annat med hjälp av att 

knyta kontakter, kost- och träningsdagbok, träningslärohäftet, varierade träningsformer, 

konditionsövningar, extra idrottstimme, teorilektioner samt med hjälp av psykisk hälsa som 

lärarna arbetar med hälsa i idrott- och hälsoundervisningen. Alla dessa punkter ingår under de 

framtagna kategorierna fysisk hälsa, stärka individen och teoretisk hälsa.  
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6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet kommer inledas med en metoddiskussion följt av resultatdiskussionen 

för att avsluta med framtida forskning och slutsatser.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Undersökningen genomfördes med kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Styrkor med detta 

metodval var att tydliga svar på hur respondenterna upplevde hälsa och ingående exempel på 

hur de arbetade med hälsa undervisningen framgick. Eftersom intervjuerna blev 

transkriberade ordagrant och att citat används i undersökningen så blir svaren sanningsenliga.  

 Då detta är en kvalitativ intervjustudie kan resultaten inte generaliseras till andra 

sammanhang. De slutsatser vi kan dra av undersökningen är vad just dessa intervjuade lärare 

anser om hälsa och hur de arbetar och använder det i deras undervisning. 

 Ett annat sätt att genomföra denna studie hade kunnat vara att blanda intervjuer med 

exempelvis observationer för att se ifall det som lärarna sade i intervjuerna överensstämmer 

med det som sker. Dock skulle det ha krävt flertalet observationer för att kunna se hur lärarna 

arbetar med hälsa då det under intervjuerna framkommit att det inte är säkert att alla arbetar 

med hälsa varje lektion. Det hade varit önskvärt att intervjua fler lärare men på grund av för få 

resurser och för liten tid gick inte detta. Resultaten hade förmodligen blivit liknande även fast 

fler lärare intervjuats, men det skulle förmodligen ha dykt upp fler metoder som används för 

arbete med hälsa i idrott- och hälsoundervisningen.  

 För att analysera datamaterialet användes en innehållsanalys med utgångspunkt från 

Graneheim och Lundmans (2004) artikel. Fördelarna med att använda en innehållsanalys är 

att det är en öppen metod. Detta gör att det går lätt att beskriva genomförandet av 

undersökningen, närmare bestämt hur man gjort sitt urval och hur man tagit fram 

kategorierna. Detta stärker validiteten i undersökningen. 

 Sett till hela metodvalet och genomförandet anser jag att kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer var det optimala metodvalet för att genomföra denna undersökning.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visade att de intervjuade lärarna ser hälsa som en helhet där det både handlar om 

att må bra fysiskt och psykiskt för att ha god hälsa. De intervjuade lärarna är även eniga om 

att hälsa är mer än frånvara av sjukdom. Detta betyder att respondenterna hamnar under 

kategorin humanistiskt synsätt och att alla inser att hälsa har flera olika komponenter som den 
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beror på. Det går tydligt att se att respondenterna ser på hälsa på liknande sätt som WHO 

(1948) definierade hälsa, vilket betyder att de har goda kunskaper om vad hälsa är och vilka 

komponenter som behöver bearbetas för att hälsa ska uppnås. I Larsson och Meckbach (2007) 

undersökning om vad hälsa var för idrottslärare uppkom fyra olika kategorier om hälsa i 

ämnet. De fyra kategorierna var i sin korthet; Hälsa är något teoretiskt som förknippas med 

klassrumsundervisning, hälsa genomförs enligt förmedlingspedagogiken, hälsa hanteras i 

andra ämnen och kan integreras med idrott och hälsa och hälsa kan vara de aktiviteter som 

genomförs i ämnet. Respondenterna i denna undersökning är väldigt utspridda i dessa 

kategorier, de flesta av de intervjuade ser hälsa som delar av alla dessa kategorier men att de 

är mer eller mindre inriktade till vissa av kategorierna. Det går tydligt att se att det är utifrån 

dessa punkter som även lärarna i denna undersökning resonerar om hälsa i ämnet. Lärare i 

Milano beskrev hälsa som i största grad frånvaro av sjukdom (Celata, et al., 2012). Denna syn 

har ingen av respondenterna i denna undersökning. Enligt Berger, et al (2012) har lärare i 

länder i norr en mer positiv syn på hälsa jämfört med länder i söder, vilket skulle kunna vara 

kulturellt betingat. Det kan vara av denna anledning som respondenterna i denna studie ser 

hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom tillskillnad från respondenterna i 

undersökningen från Milano. Min åsikt när det gäller vad som är hälsa överensstämmer med 

undersökningsgruppens åsikter, nämligen att hälsa beror på flera komponenter, både fysiskt 

och psykiskt.  

 Respondenterna i denna uppsats arbetar med metoder som delas upp i tre kategorier, 

dessa är; fysisk hälsa, stärka individen och teoretisk hälsa och ett par av dem kommer i 

följande stycke diskuteras och jämföras med litteraturbearbetningen.  

 Att arbeta med konditionsträning för att förbättra hälsan är en metod som 

respondenterna arbetar systematiskt med för att arbeta med hälsan för eleverna. Denna metod 

går under kategorin fysisk hälsa. Konditionsövningar görs i samband med att eleverna får ta 

pulsen och se hur snabbt deras puls går tillbaka till vilopuls efter konditionsträningen. I Lgr 

11 (Skolverket, 2011) står det i kunskapsmålen att mål för fysisk aktivitet ska sättas upp, till 

exempel förbättring av konditionen. Dessa konditionspass är ett tydligt sätt som lärarna 

arbetar mot detta kunskapsmål. Det kan vara bra ifall man som lärare i idrott och hälsa låter 

eleverna ta pulsen och prata om hjärtat och lungorna i samband med rena konditionsövningar. 

Detta gör att eleverna ser syftet med den rena konditionsträningen och inte bara ser det som 

ett nödvändigt ont.  

 I syftet för idrott och hälsa i Lgr 11 (Skolverket, 2011), står det bland annat följande; 

"...Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskap 
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om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande..." (Skolverket, 

2011, s.51). Detta går bland annat att koppla till att respondenterna arbetar med stärka 

individen, vilket är en av kategorierna. Lärarna arbetar med att stärka individen, dels genom 

att ge eleverna målbilder och rätt pushning i ögonblicket när eleverna behöver det eller genom 

att lära dem avslappning. Detta går att återspegla i meningen om att eleverna ska ges kunskap 

om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande eftersom att rita 

upp målbilder om att lyckas i fysisk aktivitet kan ge ett större lugn och välbefinnande hos 

individen. Att få lära sig att slappna av kan bidra till ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Det kan vara bra att arbeta med att stärka individen i undervisningen i idrott och hälsa. Det 

behöver inte vara några revolutionerande metoder man behöver arbeta med utan det kan räcka 

med avslappning, målbilder och pushning exempelvis. Metoder som beskriver arbetet kring 

psykisk hälsa presenteras på ett bra sätt av de intervjuande lärarna. 

 De intervjuade lärarna arbetar även med ett träningslärohäfte och med en kost- och 

träningsdagbok i sin undervisning, som går under kategorin teoretisk hälsa. Med 

träningslärohäftet handlar det om att eleverna får i läxa att läsa på ett häfte om skador, 

ergonomi, kost och träningslära för att sedan skriva egna frågor om innehållet. Sedan 

bearbetas frågorna under lektionerna där alla elever får svara på några av de skrivna frågorna. 

Vad gäller kost- och träningsdagboken så fungerar det som så att eleverna får sätta upp ett mål 

för kosten och ett mål för träningen som de ska arbeta mot under en period och att det kan bli 

väldigt bra diskussioner om träning och kost i gruppen. Båda dessa metoder går att koppla 

mot Lgr 11 (Skolverket, 2011). Det är kunskapskravet som handlar om arbetsställningar och 

belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel 

allsidig träning och även kunskapskravet som handlar om olika definitioner av hälsa, samband 

mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

Om man ser till dessa kunskapsmål så är det så att flera av dessa punkter tas upp när lärarna 

arbetar med träningslärohäftet och kost- och träningsdagboken. Detta gör att lärarna har hittat 

bra och intressanta metoder för att arbeta med dessa mål som är uppsatta i Lgr 11 (Skolverket, 

2011). Det är intressanta metoder att arbeta med antingen någon form av träningslärohäfte 

eller någon form av kost- och träningsdagbok. Det gör att eleverna får arbeta med dels något 

praktiskt men även med något nytt, som de förmodligen aldrig arbetat med tidigare. Eleverna 

får även en helhetsbild av antingen kroppen eller om hur mycket de faktiskt tränar eller vad de 

egentligen äter under dagarna. Förutom att det är bra för eleverna att lära sig detta och få den 

insikten är det likaså bra för läraren då hen kan se vad eleverna kan och förstår när det gäller 

den teoretiska biten om hälsa. Kost- och träningsdagbok användes under min egen skoltid 



28 
 

likaså och jag minns att det gav perspektiv på hur mycket man tränade och vad man åt under 

dagarna. Detta gör att jag vet att arbetet med kost- och träningsdagbok kan göra att elever får 

ett större intresse för kost och träning samt en större medvetenhet kring dessa aspekter.  

 Det finns likheter mellan vad tidigare forskning (Alexanderson & Medin, 2000; 

Annerstedt, et al., 2001; Larsson & Meckbach, 2007) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) tar upp 

om hälsa och vad respondenterna har svarat. Detta gäller både i fallet om vad hälsa är för 

något och om vad för metoder som finns att arbeta med om hälsa i undervisningen. Det går att 

dra slutsatsen att de intervjuade lärarna vet vad hälsa är och de har överlag bra metoder för att 

kunna arbeta med hälsa i sin undervisning. 

 De som läser denna uppsats, inklusive undertecknad, kan få stor nytta i sin framtida 

lärarprofession när det gäller synsätt på hälsa samt metoder för att arbeta med hälsa i 

undervisningen. Man skulle exempelvis kunna få idéer om olika metoder som sedan kan 

överföras till den egna undervisningen samt få förnyade insikter om vad hälsa är och börjar se 

på hälsa på ett nytt sätt.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Resultaten i denna undersökning visar på hur lärare i idrott och hälsa ser på hälsa och hur de 

arbetar med i hälsa i sin undervisning. I framtiden skulle det vara intressant att göra en mer 

omfattande studie där dels antalet lärare var fler och intervjuer kunde kombineras med 

observationer för att se om det lärarna berättar i intervjuerna överensstämmer med hur de 

arbetar i praktiken. Om detta skulle vara genomförbart skulle studien behöva en utökad 

tidsram för att fler intervjuer samt observationer skulle hinnas med. Studien skulle även kunna 

ge svar på likheter och skillnader mellan skolor, distrikt eller städer exempelvis. Detta skulle 

vara intressant att jämföra för att se ifall hälsa ses på olika sätt och arbetas med på olika sätt 

på olika skolor och kanske framförallt i olika kommuner. Det skulle även vara intressant att 

intervju elever då de resultaten skulle kunna jämföras med lärarnas resultat med avseende på 

hälsobegreppet samt hur de uppfattar hälsoarbetet i idrott och hälsaundervisningen. 

 

6.4 Slutsatser 

I denna undersökning har det framkommit att de intervjuade lärarna har ett humanistiskt 

synsätt på hälsa och de har goda kunskaper om vad hälsa är för något. Lärarna använder sig 

av flera olika metoder för att arbeta med hälsa i undervisningen och de går att dela upp i tre 

olika kategorier, fysisk hälsa, stärka individen och teoretisk hälsa. 
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Undersökningen bidrar till ökad förståelse för lärares perspektiv om hälsa och vilka 

metoder de arbetar med vilket kan leda till ökade kunskaper hos idrott- och hälsalärare kring 

hur andra lärare tänker om hälsa och vilka metoder som finns att arbeta med. Detta kan bidra 

till att andra lärare i idrott- och hälsa börjar arbeta med nya metoder för att främja hälsan hos 

eleverna. Detta i sin tur kan leda till hälsosammare ungdomar vilket gör att samhället kommer 

att må bättre.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Syftet är att undersöka lärares upplevelser av och arbete med delmomentet hälsa i idrott och 

hälsa samt deras egna syn på hälsa. 

 

 Hälsa respondenten välkommen och skapa en trevlig miljö. 

 

 Informera om syftet samt be dem skriva på samtyckesavtalet. 

 

 Informera om etiken utifrån informationsbrevet. 

 

Frågor 

Inledningsfrågor: 

1. Vad heter du och vad arbetar du med? 

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

3. När utbildade du dig till idrottslärare? 

 

Huvudfrågor: 

1. Vad är hälsa för dig? 

2. Hur upplever du "Hälsoaspekten" i idrott- och hälsoämnet? 

- Hur ser du att hälsa integreras i undervisningen? 

- Hur upplever du den nya läroplanen utifrån hälsoaspekten? 

3. Hur arbetar du själv med hälsa i undervisningen? 

- Finns det några metoder du använder? 

- Om du hade fria tyglar att lägga upp ditt arbete om hälsa som du ville, hur skulle du göra då? 

4. Anser du att du har tillräckligt med utbildning inom hälsa för att kunna arbeta med det i din 

undervisning? 

5. Hur upplever du att eleverna upplever arbete kring hälsa? 



 
 

6. tycker du att hälsa borde vara utspritt på flera ämnen, vara ett eget ämne eller som det är 

idag? 

Avslutningsfrågor: 

1. Har du några frågor/funderingar kring det vi pratat om? Har du något du vill tillägga? Är 

det något som du vill prata om som vi inte tagit upp? 

Tacka respondenten för deltagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 
 

Information om intervjuer med idrottslärare vid högstadieskolor i Värmland 

Härmed inbjuds du till att delta i en intervjustudie som syftar till att undersöka din upplevelse 

om; ämnet hälsa i idrott- och hälsa ämnet samt hur idrottslärare förhåller sig till hälsa och hur 

de arbetar med det. Intervjuerna är del i mitt examensarbete vid idrottslärarprogrammet på 

Karlstads universitet. 

 

Att delta i studien är helt frivillig och det är fritt att avbryta intervjun när som helst. Resultatet 

kommer endast att användas i mitt examensarbete. Svaren kommer att behandlas så att 

enskilda individers svar inte identifieras.  

Med din tillåtelse kommer intervjun att spelas in på en diktafon. Intervjun beräknas att ta 

maximalt en timme. Inspelningen kommer efter transkribering att förstöras. Materialet 

kommer att förvaras inlåst och det är bara jag och min handledare som kommer ha tillgång till 

det materialet.  

 

Ni är välkomna att kontakta mig, Mattias Brandt, om ni har frågor eller funderingar om 

intervjuerna, antingen via telefon eller e-post. 

För att boka in en tid för intervju, vänligen ring eller e-posta mig om ett datum och 

tidpunkt som passar er bäst. Om ni väljer att inte deltaga vill jag gärna att ni meddelar 

detta. Om jag inte fått något svar från er försöker jag kontakta er igen om några dagar. 

 

Med vänliga hälsningar 

Examensskrivare: Mattias Brandt     Handledare: Linda Beckman 

Mattias_brandt_14@hotmail.com     Linda.beckman@kau.se 

073 069 17 38       054-700 16 23     

         Universitetsadjunkt 

 

  

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

Samtyckesformulär gällande studie i Hälsa i ämnet idrott och hälsa 

 

Jag har informerats om studien och fått tillfälle att ställa frågor som besvarats. 

Härmed samtycker jag till att delta i intervjun. 

 

 

 

Namn & datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


