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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats utforskar sex idrottslärares tolkningar av begreppen hälsa och livsstil. 

Syftet är att undersöka hur lärare inom ämnet idrott och hälsa tolkar samt arbetar med hälsa 

och livsstil i undervisningen. En del av syftet är också att granska vilken av delarna fysisk, 

psykisk och social hälsa som dominerar undervisningen i idrott och hälsa. För att nå studiens 

syfte har en kvalitativ metod valts med semistrukturerade intervjuer och intervjuerna 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  

För att besvara syftet är studien uppbyggd av tre forskningsfrågor, två av frågorna behandlar 

hur idrottslärare tolkar hälsa och livsstil samt livsstilens betydelse för hälsan. Den sista frågan 

berör vilken av delarna fysisk, psykisk och social hälsa som idrottslärarna lägger mest vikt vid 

under lektionstid. 

Efter bearbetning av materialet från intervjuerna skapades följande kategorier: Två 

svårtolkade begrepp, Fysisk aktivitet ger hälsa, Hälsans dimensioner, Hälsan hamnar i 

skuggan av tiden och Investering för framtiden. Studiens resultat visar att livsstil och hälsa är 

två svårtolkade begrepp som tolkas olika, vilket kan resultera i det varierande arbetssättet 

kring begreppen som uppkom under intervjuerna. En slutsats från resultatet visar att den 

fysiska hälsan klart dominerar undervisningen, men lärarna är medvetna om att ingen av 

delarna i begreppet kan tas bort om god hälsa ska uppnås.  

Nyckelord: Hälsoaspekter, idrott & hälsa, idrottslärare, livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This paper explores six physical education teachers interpretations of the concepts health and 

lifestyle. The purpose is to investigate how physical education teachers interprets and works 

with health and lifestyle in their teaching. One part of the purpose is also to investigate which 

of the parts physical, mental and social health that dominates the teaching of physical 

education and health. A qualitative method with semi-structured interviews was chosen in 

order to achieve the purpose of the study and the interviews were analyzed with a qualitative 

content analysis. 

The paper is structured by tree questions in order to answer the purpose, two of the questions 

are about how physical education teachers interpret health and lifestyle, and the lifestyles 

impact on health. The last question concern which part of the physical, mental and social 

health that the teachers put most weight on during lesson time. 

The following categories were created after processing the material from the interviews: Two 

hard concepts to interpret, Physical activity brings health, Health dimensions, The time 

pushes away health and investment for the future. The studies result shows that lifestyle and 

health are two difficult concepts to interpret which interprets differently, which can result in 

the varying way of working with the concepts that arose during the interviews. One 

conclusion from the result shows that the physical health clearly dominates the education, but 

the teachers are aware that none of the parts in the concept can be removed in order to achieve 

good health.   

Key words: Health aspects, physical education & health, physical education teachers, 

lifestyle 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Studien är en avslutande del i idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3, området har valts 

av eget intresse men också av skäl till min framtida lärarroll. Studien berör idrottslärares 

tolkningar av begreppen hälsa och livsstil, den kunskap som studien gett kommer hjälpa mig 

som idrottslärare. Arbetet med uppsatsen har lett till en fördjupad och breddad syn på 

begreppen hälsa och livsstil, vilket är två relevanta begrepp för mig som blivande lärare inom 

idrott och hälsa.  

Jag vill rikta ett stort tack till idrottslärarna som medverkat i undersökningen som genom 

intervjuer öppnat upp sig och bidragit med sina personliga tankar och åsikter. Utan er hade 

studien inte varit möjlig att genomföra. Samtliga intervjuer var intressanta och alla bidrog till 

studiens resultat men även till mig personligen som fick fördjupad kunskap i området. Jag vill 

även tacka min handledare Helene Hjalmarson som gett råd och vägledning under arbetets 

gång med studien.   
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1. Introduktionskapitel 

Inledning 

Hälsobegreppet är ett komplext begrepp som kan tolkas på ett flertal varierande sätt. Eriksson 

(1989) anser att hälsa kommer vara ett evighetsproblem där en begriplig och accepterad 

tolkning av begreppet troligtvis aldrig kommer uppnås. Därmed är det relevant att genomföra 

en undersökning som berör hur synen på hälsa samt livsstil varierar mellan verksamma lärare 

inom idrott och hälsa. Tolkningen av dessa begrepp styr hälsoundervisningen och på så sätt 

elevernas syn om vad som är hälsa och livsstil.  

Ett centralt innehåll för idrott och hälsa 1 är: "Den fysiska aktivitetens och livsstilens 

betydelse för kroppslig förmåga och hälsa" (Skolverket, 2011). Studien fokuserar på 

begreppen hälsa och livsstil som kan tolkas på flera olika sätt samt livstilens betydelse för 

hälsan eftersom det är ett intressant område att undersöka. Om elever inte får med sig vikten 

av den psykiska och sociala hälsan drabbas de negativt i skolan och även senare i livet. Hälsa 

är mer än att bara träna och äta rätt vilket är viktigt för eleverna och samhället att förstå för att 

må bra (Quennerstedt, 2007). Enligt O’Sullivan (2004) så har fokus bytt riktning från att 

främja fysisk aktivitet och hälsa till att mestadels fokusera på sjukdom och vikt. Bremberg 

(2004) anser att psykisk hälsa undanträngs av fysisk hälsa i skolsammanhang. Undervisning 

om exempelvis stress och depression är relativt outvecklad enligt honom.   

Det finns mycket forskning om vad som anses vara hälsa och livsstil men inte så mycket 

forskning om idrottslärares tolkning av båda begreppen, i synnerhet inte efter att Gy-11 

(Skolverket, 2011) kom. En klar majoritet av studierna som behandlar den frågan fokuserar på 

grundskolans elever och lärare. Fokus för föreliggande studie är på verksamma idrottslärare 

som är utbildade i idrott och hälsa för gymnasiet.  
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Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa tolkar samt arbetar med 

hälsobegreppet och därtill även livsstilens betydelse för hälsan. Dessutom utforskars vilken av 

delarna fysisk, psykisk och social hälsa som de lägger mest vikt vid i sin undervisning.  

Frågeställningarna lyder så här: 

 Hur tolkar idrottslärare begreppet hälsa?  

 Hur tolkar idrottslärare livsstil och dess betydelse för hälsan?  

 Hur beskrivs de dominerande aspekterna av hälsobegrepp i idrottsundervisningen?  
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2. Definitioner av hälsa och andra centrala begrepp 

Begreppet hälsa är relevant att definiera för uppsatsen eftersom föreställningen av vad hälsa är 

för någonting påverkar vårt bemötande av begreppet (Brulde & Tengland, 2003). 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity. (WHO, 1948)  

Så lyder världshälsoorganisationens definition av hälsa från år 1948. Enligt dem består hälsa 

utav tre delar, nämligen fysisk, psykisk och social hälsa. Nordenfelt (2004, s. 84) har också 

gjort en definition av begreppet hälsa. 

Hälsa: P har full hälsa, om och endast om P har förmågan att, givet 

standardomständigheter, förverkliga sina vitala mål. 

Ohälsa: P har någon grad av ohälsa, om och endast om P, givet standardomständigheter, 

inte kan förverkliga alla sina vitala mål eller endast delvis kan förverkliga dem. 

Förutom att enbart peka på vad som anses vara hälsa beskriver Nordenfelt även vad som anses 

vara ohälsa. Hälsa är enligt Nordenfelt ett tillstånd där människan är kapabel till att uppnå 

sina mål. Ytterligare definition av hälsa görs av Brulde och Tengland (2003, s. 53).  

Hur god en persons hälsa är, är en funktion av (a) hur gott hennes kliniska status är, (b) 

hur stor hennes prestationsförmåga är, (c) i vilken grad hon innehar de relevanta basala 

förmågorna, (d) vilket hennes hälsorelaterade stämningsläge är, och (e) hur behagliga 

eller obehagliga hennes hälsorelaterade kroppsupplevelser och emotioner är. 

En persons hälsa är enligt författarna en produkt av flera olika faktorer. Winroth och Rydqvist 

(2008, s. 18) har också tolkat hälsobegreppet och kom fram till följande definition: ”Hälsa är 

att må bra- och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav – och för att 

kunna förverkliga sina personliga mål.” De beskriver hälsa likt Nordenfelt (2004) som ett 

tillstånd där människan ska ha förmågan att uppnå sina mål, förutom detta ska människan 

även kunna klara av vardagens utmaningar.  

De olika definitionerna tyder på svårigheten av att tolka begreppet hälsa. Ingen definition är 

den andra helt lik, men vissa likheter och skillnader går att urskilja från de olika 

definitionerna. Något som särskiljer WHO:s (1948) och Nordenfelts (2004) definition från 

resten är att de hävdar att god hälsa är något ändligt. Att den är ändlig betyder i detta fall att 

hälsa är ett tillstånd med två graderingar, antingen har du god hälsa eller så har du inte god 
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hälsa. Enligt WHO (1948) nås god hälsa först när en person når fullständigt välbefinnande 

fysiskt, psykiskt och socialt sätt. God hälsa enligt Nordenfelt (2004) nås när en person kan 

uppnå alla sina mål, att inte kunna uppnå alla sina mål anses vara ohälsa. Brulde och 

Tengland (2003) samt Winroth och Rydqvist (2008) definierar hälsa som en produkt där flera 

faktorer spelar roll. Till skillnad från de tidigare definitionerna kan människan nå olika grader 

av god hälsa enligt Brulde och Tengland (2003). Även Winroth och Rydqvist (2008) anser att 

människan ska kunna uppnå sina mål för att ha en god hälsa. De skiljer sig från WHO (1948) 

och Nordenfelt (2004) eftersom de inte nämner att alla personliga mål måste uppfyllas för att 

undvika ohälsa. 

Centrala begrepp 

Nedan preciseras andra centrala begrepp som är relevanta för studien, och som är vanligt 

förekommande vid studier om hälsa. Eriksson (1989) redovisar tre olika sorters dimensioner 

av hälsa som tillsammans utgör hela hälsobegreppet, de är: den fysiska, psykologiska och 

sociala hälsan. 

Fysisk hälsa 

Den här typen av hälsa fokuserar på de fysiska faktorer som har en stor innebörd för att klara 

av vår vardag, koordination, kondition, rörlighet och styrka är exempel på fysiska faktorer 

(Winroth & Rydqvist, 2008). Författarna hävdar att den fysiska hälsan är basen till den 

psykiska hälsan. Beroende på hur väl en individ sköter sin kropp fysisk påverkar det ens 

välbefinnande. Eriksson (1989) belyser arbetskraften, prestationsförmågan samt 

effektivitetsnivån som viktiga faktorer för den fysiska hälsan. Enligt henne är den fysiska 

hälsan till stor del är beroende av den psykiska hälsan, vilket är tvärtemot Winroth och 

Rydqvists (2008) syn som hävdar att den psykiska är beroende av den fysiska. Ytterliggare en 

syn på den fysiska hälsan kan kort sagt beskrivas som en individs prestationsförmåga samt 

fysiska funktionsförmåga anser Brulde och Tengland (2003). ”God fysisk hälsa handlar då till 

viss del om att ha ork (god kondition), om att vara stark, uthållig, pigg, vital, energisk, eller 

liknande” (Brulde & Tengland, s. 213. 2003). Författarna nämner skillnaden till den psykiska 

hälsan som innebär att det räcker att en individ känner sig till exempel stark och vital för att 

uppnå god psykisk hälsa. Nordenfelts (2004) beskrivning av ”den vanliga människans” 

uppfattning av begreppet frisk och dess innebörd stämmer överens med betydelsen av fysisk 

hälsa. Han förklarar att vara frisk innebär att kunna utföra sitt arbete och hantera sitt 

vardagliga liv, vilket i hög grad liknar innebörden av fysisk hälsa.  
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Psykisk hälsa  

Begreppet handlar enligt Winroth och Rydqvist (2008) i huvudsak om inre balans och kan 

beskrivas av hur individen mår känslomässigt. Författarna beskriver självbildens betydelse för 

den psykiska hälsan, en positiv självbild generarar en bättre psykisk hälsa än en negativ 

självbild (Winroth & Rydqvist, 2008). Bremberg (2004) tolkar begreppet psykisk hälsa som 

avsaknad av tydliga psykiska bekymmer, medan Frankl (2006) anser att psykisk hälsa kräver 

spänning. Frankl (2006) förklarar att spänningen ska bestå av vad individen uppnått och vad 

individen fortfarande vill uppnå, det är klyftan mellan dessa två områden som utgör 

spänningen. Det går att jämföra den klyftan som Frankl (2006) nämner med den inre balansen 

som Winroth och Rydqvist (2008) beskriver. Den inre balansen som ska råda kan bestå av 

klyftan mellan vad en individ har uppnått och vad den fortfarande vill uppnå. Maslow (2010) 

hävdar att en individs vilja är starkt kopplad den psykiska hälsan. En persons vilja kan 

jämföras med psykisk hälsa enligt honom. Om individen har en stark vilja samt ser att ens liv 

fyller ett syfte har hen god psykisk hälsa. Bremberg (2004) är den enda av de nämnda 

författarna som hävdar att en person inte kan ha psykiska bekymmer om hen vill uppnå 

psykisk hälsa. Ingen annan av de nämnda författarna tar upp begreppet psykiskt bekymmer i 

deras förklaring av vad psykisk hälsa är. Thedin Jakobsson (2012) förklarar att när elever 

stöter på motgångar, medgångar, glädje och frustration under idrottslektionerna utvecklas den 

psykiska förmågan. På så vis hävdar hon att elever kan främja den psykiska hälsan under 

idrottslektioner.   

Social hälsa 

Begreppet handlar i stora drag om hur samspelet med andra individer fungerar (Winroth & 

Rydqvist, 2008). Nyckelbegreppen inom kategorin är trygghet, trivsel och interaktion anser 

författarna. Trygghet handlar både om en inre samt yttre trygghet. Den inre handlar om 

självtillit och självförtroende samtidigt som den yttre kan handla om uppväxtförhållande. 

Författarna delar in trivsel i två delar, trivsel med sig själv samt med omgivningen, interaktion 

står för mänskligt samspel i det här sammanhanget. Brulde och Tengland (2003) anser likt 

Winroth och Rydqvist att social hälsa belyser kommunikation och samspel med andra 

människor. Thedin Jakobsson (2012) tar upp ett exempel på när social hälsa utövas i skolan, 

genom samarbetsövningar tränar eleverna upp sin sociala förmåga och därmed ett sätt att 

främja social hälsa. Eriksson (1989) hävdar att den fysiska och psykiska hälsan utgör grunden 

för den sociala hälsan eftersom den sociala hälsan är beroende av den fysiska och psykiska 

hälsan.  
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Livsstil 

Begreppet dokumenterades för första gången av psykologen Alfred Adler 1920. Begreppet 

syftade till individens förhållningssätt åt sitt liv (Svensson & Hallberg, 2010). Giddens (2005) 

nämner att begreppet livsstil kom till innan Adler formade det år 1920. Det första steget till 

begreppet livsstil kom till av Max Weber från ordet Stände som så småningom blev livsstil i 

vardagligt bruk. Heidegren (2007) visar dock att uppkomsten av begreppet livsstil skedde 

1900 av Georg Simmel, han kallade det för livets stil. I hans mening påstår Heidegren (2007) 

att livsstil är en beroende variabel till den oberoende variabeln som i detta fall är storstaden 

och penningekonomin. Med andra ord hävdade han att storstaden och penningekonomin 

bestämmer medborgarnas livsstil. Heidegren (2007) förklarar att Weber med största 

sannolikhet fick inspiration av Simmel när han beskrev begreppet Stände.      

Spridningen av begreppet livsstil kom först i mitten av 1900-talet i samband med den 

ekonomiska högkonjunktur som rådde i västvärlden. Som resultat av det öppnades fler 

möjligheter att välja leva sitt liv. En livsstil baserades främst av kläder, frisyrer samt musik 

(Svensson & Hallberg, 2010). Begreppet livsstil kan ses utifrån två olika synsätt. ”Livsstilen 

kan beskrivas endera som oberoende variabel och orsak till vårt beteende eller som beroende 

variabel orsakad av samhälleliga förhållanden” (Svensson & Hallberg, 2010, s. 42). 

Författarna förklarar att hälsa antingen ses som något individuellt som individen själv styr 

över eller något som samhället styr över. Heidegren (2007) trycker på svårigheten i att tolka 

begreppet livsstil och att tolkningarna av begreppet är många, men det går att urskilja de två 

generella sätt att se på det. Heidegren (2007. s. 47) förklarar de två olika synsätten på livsstil.  

Livsstil (1): Samhället och kulturen sätter sin prägel på människor även med avseende på 

det sätt varpå dessa lever sina vardagliga liv […] Livsstil (2): Här ligger betoningen på en 

medveten avsiktlig stiliseringsaktivitet. 

På liknande sätt som Svensson och Hallberg (2010) beskriver Heidegren (2007) att livsstil 

antingen är något som samhället bestämmer eller något som individen själv styr över. Utifrån 

vilket val av synsätt på livsstil som författarna beskriver läggs antingen ansvaret och 

förtroendet att själv välja hur livet ska levas, eller så har inte individen ansvaret att själv välja 

utan samhället styr valen i ens liv. Utifrån vilket synsätt en individ har kan ens livsstil 

antingen vara en direkt produkt av samhället där samhället bestämmer invånarnas livsstil, 

eller så bestäms livsstilen oberoende av samhället och enbart utav individen själv. Giddens 

(2005. s. 101) definierar begreppet livsstil så här:  
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En livsstil kan definieras som en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som 

en individ följer, inte bara därför att sådana praktiker tillfredsställer nyttobehov, utan 

därför att de ger en materiell inramning till en speciell berättelse om självidentiteten.  

Författaren beskriver livsstil som samtliga val en individ gör, inte bara de mest basala valen 

som exempelvis kost utan även materiella val som nödvändigtvis inte måste tillfredsställa 

nyttobehovet. Han förklarar att livsstil kan ge sitt uttryck i klädstil, kost, beteende samt 

umgängeskrets. Begreppet bygger således på en rad av val och valmöjligheter. Grupptryck, 

förebilder och socioekonomiska förhållanden är faktorer som påverkar valet av livsstil 

(Giddens, 2005). Giddens anser att det inte enbart är kunskap och erfarenhet som avgör de val 

en individ gör utan flera faktorer spelar en avgörande roll för valbesluten. En livsstil ska 

betraktas av de val som en individ gör anser Mörck (1998). Enligt honom är livsstil inget 

svårtydligt begrepp. ”Att koppla ihop det holistiska ʼlivʼ med det syntetiserade ʼstilʼ skapar 

således inget öppet begrepp, det föreskriver och argumentarar” (Mörck, 1998. s. 243). Han 

anser att det är en integration mellan våra val och livsområde som skapar våra livsstilar. 

Mörcks tankar stämmer överens med Giddens genom att båda anser att valen en individ gör 

bestämmer livsstilen.   

Svensson och Hallberg (2010) påvisar i sitt verk att många människor förstår vad som ingår i 

en hälsosam livsstil. De vet att det är viktigt att ha ett socialt umgänge, äta rätt kost, motionera 

regelbundet, undvika tobak och liknande faktorer som påverkar hälsan, den informationen 

tycks dock inte styra individens beteende. Enligt författarna beror detta på att en individs 

beteende inte baseras av rationella beslut varje gång. Det handlar inte enbart om hälsa utan 

även den livsstil som individen vill ha påverkar beteendet. Med andra ord styr den identitet 

individen söker i vissa fall beteendet.  Giddens (2005) hävdar att de beslut en individ gör 

baseras efter den livsstil de följer. Han anser att livsstilen bestämmer de val en individ gör 

under sin livstid med andra ord styr livsstilen över hur hälsosamt eller ohälsosamt ens liv ska 

vara. Författaren nämner även ett dilemma kring livsstilens val i dagens samhälle. Det är att 

tradition och vanor styr till viss del över en individs livsstilsval. Moderniteten som råder i 

samhället innehar också en rad beslut att fatta. Däremot erbjuds ingen hjälp från moderniteten 

att välja på grund av dess icke-fundamentalistiska läggning. Det ger konsekvenser för den 

enskilde individen eftersom den står för en rad livsstilsbeslut och påverkas av både tradition 

och modernitet men saknar stöd att fatta bra beslut.  

 

 



8 

 

3. Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt kommer litteratur som berör hälsa och livsstil att belysas. Avsnittet 

innehåller teorier och perspektiv på hälsa och livsstil samt hälsa och livsstil i skolans 

styrdokument, även tidigare forskning om hälsa och livsstil i ämnet idrott och hälsa kommer 

redovisas. 

Teoretiska utgångspunkter 

Didaktisk utgångspunkt 

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien har en didaktisk synvinkel. Didaktik 

har som mål att konstruera en kunskapsteori kring teori och praktik, i syfte att kunna studera, 

analysera samt dra slutsatser kring det praktiska handlandet (Meckbach & Lundvall, 2012). 

Didaktik handlar om lärande och hur undervisning konstrueras (Selander, 2012). Området ska 

besvara frågorna om vad som ska läras samt hur detta ska läras (Jank & Meyer, 2011). 

Studiens forskningsfrågor syftar till att undersöka hur idrottslärare tolkar hälsa och livsstil 

samt hur de knyter detta till sin undervisning. Den tredje forskningsfrågan berör vilka delar 

som får mest utrymme i undervisningssammanhang, därmed en fråga om vad undervisningen 

består mest av. Didaktikens grundfrågor är: vad ska läras? Hur ska det läras? Och till sist 

varför ska det läras? (Selander, 2012) 

Studiens fokus ligger på vad som lärs ut samt hur idrottslärarna tolkar begreppen hälsa och 

livsstil, idrottslärarnas tolkningar avgör vad som lärs ut till eleverna. Selander (2012) skriver 

på ett fördjupat sätt innebörden av frågan vad ska läras? Han nämner två skäl till varför denna 

fråga kan vara besvärlig att besvara. Nämligen att det skapas nya kunskapsområden som inte 

ryms inom den traditionella ramen för ämnet samt att det uppstår nya aspekter att ta hänsyn 

till in i undervisningen. Aspekterna kan exempelvis handla om genus eller etnicitet. Selander 

beskriver även mer ingående om frågan hur ska det läras? Problematiken med frågan är att 

skapa reflektion med eleverna. Lektionens stoff är för den insatta läraren en självklarhet och 

redan förutsatt. Eleverna är inte lika insatta i ämnet som läraren vilket medför att de ser stoffet 

med andra ögon. För dem är det inte alls lika självklart och förutsatt som för läraren. 

Meckbach och Lundvall (2012) beskriver att läraren, eleven samt ämnets text står i centrum 

för den didaktiska processen. I studien står ämnets text för hälsa och livsstilsfrågor, genom 

bilden nedan förtydligas sambandet mellan de olika aktörerna. 
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Figur 3: Hur undervisningsprocesser skapas genom interaktion mellan elev, ämnets text och läraren. 

Staten, sociala villkor och marknaden är faktorer som påverkar processen. (Meckbach & Lundvall, 

2012. s. 23). Modifierad efter studiens syfte. 

Modellen i figur 3 visar den didaktiska undervisningsprocessen avser vilka aktörer som 

påverkar utformningen av undervisningen, läraren, eleven och ämnets text skapar tillsammans 

lektionsinnehållet. Det spelutrymme som dessa aktörer har att skapa lektionsinnehåll 

kontrolleras av statens styrdokument, individernas sociala villkor samt den marknad som 

skapar läromedel och andra redskap (Meckbach & Lundvall, 2012). Uppsatsen riktar in sig på 

hur-frågan i den didaktiska triangeln, eftersom syftet med studien är att undersöka hur 

verksamma idrottslärare tolkar begreppen hälsa och livsstil. Sambandet mellan lärare, elev 

och text kan därför skrivas om till sambandet mellan lärare, elev, hälsa och livsstil i detta fall, 

undersökningen ska belysa hur detta samband ser ut. Sambandet mellan lärare, hälsa och 

livsstil byggs på lärarnas tolkningar av begreppet. Sambandet involverar även eleven eftersom 

lärarnas tolkningar av begreppen är avgörande för vad de lär ut till eleverna. Den didaktiska 

frågan vad belyses i den tredje forskningsfrågan som berör vad eller vilka hälsobegrepp som 

får störst inflytande i undervisningen.  

INNEHÅLL 

Undervisningsprocesser 
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Hälsoteoretiska utgångspunkter 

En teori om hälsa utgör ett slags hälsans etiologi, dvs. den förklarar orsakerna till att man 

har hälsa. Förklaringen utgår oftast ifrån idén om hur man kan nå ett tillstånd av hälsa. 

(Eriksson, 1989, s.89)    

Teorier om hälsa innehåller en sorts balans, exempelvis kan balansen finnas inom individen, 

teorierna kopplas även till vilken människosyn som härskar för tillfället (Pörn, 2000).  

Nordenfelt (2004) förklarar olika perspektiv att se på hälsa. Han beskriver hur människan 

vanligtvis pendlar mellan två olika perspektiv som kartlägger hälsa., det är det holistiska 

respektive det analytiska perspektivet. Antonovsky (2005) benämner de olika synsätten som 

den salutogena teorin och den patogena teorin.  

Salutogenes 

Följande synsätt på hälsa uppkom av Aaron Antonovsky, vilket han beskriver i sitt verk 

(2005). Det salutogena perspektivet på hälsa fokuserar på vad som påverkar och 

vidmakthåller hälsa istället för att fokusera på vad som gör oss sjuka. Han nämner att 

människor inte ska betraktas som antingen friska eller sjuka, de ska istället se var de befinner 

sig på ett multidimensionellt kontinuum som går från ohälsa till hälsa. Teorin går ut på att se 

till hela människan, den fokuserar på individen som helhet. Bilden nedan förtydligar det 

multidimensionella kontinuumet som går från ohälsa till hälsa.  

Ohälsa                                                               Hälsa 

Figur 1: Kontinuum som modell (Winroth & Rydqvist, 2008. s.12). 

Ursprunget till det holistiska synsättet ligger hos den vanliga människans intresse över hur 

andra mår (Nordenfelt, 2004). Medin och Alexanderson (2009) tar upp två karakteriserade 

drag för den holistiska eller salutogena inriktningen. Det första är att individen ska ses som en 

interaktiv gestalt förbunden med sin omvärld. Den andra är att sjukdom definieras av termer 

från hälsa och inte från sjukdom. En persons hälsa baseras av att hen helt eller delvis kan 

förverkliga sina mål samt utföra de handlingar hen vill (Nordenfelt, 2000).   

Ur en salutogen synvinkel ses hälsa som en process där människan befinner sig på olika 

grader av hälsa (Medin & Alexanderson, 2009). Winroth och Rydqvist (2008) har tolkat 

modellen som en slags hälsopol, hälsa ska ses som en dynamisk process. Stundtals kan 

människan röra sig mot ohälsa längs hälsopolen och stundtals rör sig människan mot hälsa. 

Quennerstedt (2006) förklarar den salutogena synen på hälsa som en process som fortgår och 
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utvecklas hela tiden. Hälsa är någonting mer än enbart frånvaro från sjukdom, fastän 

individen är sjuk kan denne ha en god hälsa uttrycker han, fysiska, psykiska och sociala 

faktorer utgör grunden för hälsa. Pörn (2000) beskriver olika konceptioner att se hälsa ifrån, 

en av konceptionerna liknar den salutogena teorin och kallas för den handlingsteoretiska 

kategorin. Inom kategorin ses hälsan utifrån att människan är ett handlande subjekt, individer 

pendlar mellan god, mindre god, dålig och extremt dålig hälsa inom konceptionen. Begreppet 

sjuk eller sjukdom finns inte med som karaktärisering av hälsa på samma sätt som de inte 

finns med enligt Antonovskys (2005) salutogena teori. Ett nyckelbegrepp i Antonovskys 

hälsoteori är KASAM som betyder känsla av sammanhang, begreppet förklaras så här av 

Antonovsky (2005, s. 46):  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang.  

Antonovsky hävdar att stark KASAM måste uppnås för att nå hälsa, beroende på hur mycket 

känsla av sammanhang individen känner spelar en avgörande roll för hälsan. De centrala 

delarna för KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Winroth och Rydqvist 

(2008) har gjort en tolkning av KASAM. De förklarar begreppet som ett förhållningssätt där 

en balans uppstår mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Modell över balansgången i KASAM (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 11). 

Antonovsky (2005) går in djupare på de tre begreppen, begriplighet är ursprunget till 

definitionen förklarar han. Begreppet berör huruvida individen upplever stimuli som 

Begriplighet 

 Förståelse 

 Förmåga att bedöma 

verkligheten 

 Kognitiv aspekt 

 

 Kognitiv aspekt 

 

Hanterbarhet 

 Förmåga att hantera - 

möta olika krav 

 Strategier och metoder 

 Handlingskomponent 

 

Meningsfullhet 

 Delaktighet 

 Känsla av att kunna 

påverka – motivation 

 Emotionell komponent 
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begripligt eller obegripligt. Människor med hög känsla av begriplighet är förberedda på de 

stimuli hen kommer möta i framtiden. Hanterbarhet tar sin utgångspunkt i hur väl individen 

hanterar de situationer hen ställs inför i livet. Människor med hög känsla av hanterbarhet ser 

inte sig själv som ett offer eller anser att livet är orättvist när olyckliga saker inträffar. De 

inser att olyckliga saker inträffar ibland men bringar ordning i sitt liv genom att inte sörja för 

alltid. Meningsfullhet hänger i hög grad ihop med motivation samt inställning till livet. En 

person med hög grad av meningsfullhet slås inte ned av motgångar utan ser dessa som 

utmaningar. KASAM är starkt kopplat till den psykiska hälsan, det styr över en individs 

välbefinnande anser Eriksson och Lindström (2008). 

Eriksson (1989) beskriver den teologiska teorin på hälsa som också lämnar lite utrymme åt 

den biologiska inverkan på hälsa och som även på andra sätt liknar den salutogena teorin. Den 

är även kallad Maslow-Frankl-teorin och grundar sig på personens strävan och drivkraft till 

hälsa. Frankl (2006) förtydligar drivkraftens tyngd genom att precis som Antonovsky, 

beskriva sin erfarenhet av koncentrationsläger. Han påstår att så länge som människan har ett 

syfte, en drivkraft till att leva så klarar sig hen flera veckor på ett minimum med mat och 

vatten. Om personen ifråga inte ser någon mening med livet så klarar sig hen inte länge. 

Maslow (2010) påpekar vikten av viljan hos individen som det centrala i teorin för att uppnå 

hälsa. Frankls (2006) och Maslows (2010) syn på hälsa stämmer överens med Antonovskys 

(2005) KASAM-modell. På samma sätt som Antonovsky (2005) benämner meningsfullhetens 

betydelse för hälsa så trycker Frankl (2006) och Maslow (2010) på ens individs drivkraft och 

vilja som betydelsefullt för att uppnå hälsa. 

Patogenes 

Att definiera ”hälsa” biomedicinskt (i termer av klinisk status) innebär att man anser att 

ohälsa är detsamma som sjuklighet eller patologi (sjukdom i vid mening), att god hälsa är 

detsamma som avsaknad av sjukdom. (Brulde & Tengland, 2003, s. 183)  

Ur en patologisk synvinkel hävdar författarna att hälsa anses vara avsaknad av sjukdom och 

ohälsa är samma sak som sjukdom. Till skillnad från den salutogena synen på hälsa så 

fokuserar den patogena teorin på uppkomsten av sjukdom (Antonovsky, 2005). Fokus ligger 

på det sjuka eller onormala inom teorin (Quennerstedt, 2006). En utgångspunkt för detta 

perspektiv är att hälsa ses som motsatsen till det sjuka (Medin, Alexanderson, 2009). 

Nordenfelt (2004) hävdar att det patogena perspektivet fokuserar på individens insida, det 

koncentrerar sig på enskilda delars hälsa. Perspektivet kommer från läkekonsten och den 
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medicinska vetenskapen, inom detta synsätt brukar de sociala och psykiska faktorerna 

utelämnas för att ge mer plats åt det rent biologiska (Quennerstedt & Öhman, 2000).  

En annan av Pörns (2000) konceptioner av hälsa liknar den patogena teorin och det är den 

biostatiska konceptionen, inom konceptionen ses hälsa som frånvaro av sjukdom. Sjukdom 

används i kategorin som ett grundläggande begrepp, till skillnad från den handlingsteoretiska 

konceptionen där begreppet sjukdom inte används. Det patogena och salutogena perspektivet 

verkar inte enskilt utan de samverkar för att förstå hälsa (Nordenfelt, 2004). Thedin Jakobsson 

(2012) anser likt Nordenfelt att hälsa ska betraktas ur både det salutogena och patogena 

perspektivet, synsätten kompletterar varandra hävdar hon. Den avgörande skillnaden teorierna 

emellan är att inom patogenes nås hälsa genom att eliminera riskerna för sjukdom, 

salutogenes fokuserar på att skapa resurser för hälsa samt hälsofrämjande processer (Eriksson 

& Lindström, 2008). Under gymnasietiden grundläggs delar av våra vanor och i några av 

skolans styrdokument framkommer just betydelsen av att integrera kunskap kring hälsa och 

livsstil. Nästkommande del i uppsatsen berör styrdokumentens tyngd kring begreppen hälsa 

och livsstil. 

Gymnasieskolans styrdokument om hälsa och livsstil 

I gymnasieskolans styrdokument läggs stor vikt vid hälsa och livsstil. Nedan kommer ett antal 

citat som styrker begreppets centrala roll i skolan och inte minst undervisningen i idrott och 

hälsa. 

Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 

uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge 

eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. (Skolverket, 2011, s. 

7) 

Citatet är hämtat ur skolans uppdrag från läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011. Redan på sidan sju tas begreppet upp första gången. I kapitlet 

övergripande mål och riktlinjer tydliggörs skolans ansvar att varje elev: ”… har kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa” (Skolverket, 2011, s. 9). För andra gången 

uppmärksammas begreppet hälsa och här läggs vikt vid att eleverna ska få möjlighet att ta till 

sig kunskaper om hälsa. Som inledning till kapitlet för ämnet idrott och hälsa på gymnasiet 

står det följande: ”Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta 
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ansvar för sin hälsa” (Skolverket, 2011, s. 83). Inledningen trycker på vikten av att elever ska 

få kunskap om livstilens betydelse för hälsan. I ämnets syfte står följande:  

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet.[…] Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och 

miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och 

samhälle. (Skolverket, 2011, s. 83) 

Återigen belyses det att eleverna genom undervisningen ska få kunskap om livstilens 

betydelse för hälsan, samt att begreppet hälsomedvetenhet också ska bearbetas i 

undervisningen. Ett centralt innehåll för kursen idrott och hälsa 1 är följande: ”Den fysiska 

aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa (Skolverket, 2011, s. 

84).” Än en gång trycker styrdokumenten på att undervisningen ska behandla hur livstilen 

påverkar hälsan. Hälsa och livsstil får stort utrymme i skolans styrdokument, som 

presenterades här ovan tas begreppen upp flera gånger i styrdokumenten. Något som också tas 

upp i styrdokumenten under skolans värdegrund och uppgifter är att eleverna genom sina 

studier ska lägga grunden till ett livslångt lärande (Skolverket, 2011). Kunskaper i det här 

fallet om hälsa och livsstil är inget eleverna bara ska använda under skoltiden utan något de 

ska bära med sig livet ut. 

Annan forskning kring ämnet idrott och hälsa 

Quennerstedt (2007) förklarar i sin studie att idrottslärares syn på hälsoundervisningen är att 

främst förebygga sjukdom och övervikt. Det går rakt emot WHO:s (1948) definition av 

begreppet eftersom de tydligt hävdar att hälsa inte enbart anses vara frånvaro av sjukdom. 

Quennerstedt (2007) beskriver hur andra perspektiv på hälsa sällan tas upp i undervisningen. 

Trost (2004) hävdar att hälsa och livsstilsundervisning borde få mer utrymme i 

undervisningen men att den istället domineras av lagsport och tävling. Enligt honom är 

undervisning i hälsa bland de viktigaste målen för ämnet eftersom den påverkar folkhälsan i 

stor utsträckning. Ett intressant resultat från en undersökning av Thedin Jakobsson (2004) 

visar att det patogena perspektivet på hälsa genomsyrar idrottsundervisningen. Hon hävdar att 

många lärare inom idrott och hälsa enbart ser hälsa ur ett fysiologiskt perspektiv. Därmed 

dominerar fysisk hälsa undervisningen kring hälsa. Även Nilsson (2001) påstår att det 

patogena synsättet har varit det framträdande i skolsammanhang.  
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Quennerstedt och Öhman (2000) påstår att det dominerande synsättet att se på 

hälsoundervisning i skolan bygger på att elever ska ta till sig kunskaper som ska leda till 

positiv attityd till hälsa, vilket ska generera ett beteende som gynnar hälsan. Detta 

dominerande arbetssätt att undervisa i hälsa förkastar Colqhoun (1992) eftersom sociala, 

kulturella och politiska aspekter inte tas med i undervisningen. Ett komplext begrepp görs om 

till enkla livsstilsfaktorer, vilket skapar en skev bild av verkligheten. Generellt sätt utgår 

undervisningen från att alla har samma förutsättningar att fritt kunna välja livsstil, vilket inte 

är fallet i verkligheten. Colqhoun (1992) förespråkar att hälsoundervisning bör bedrivas mer 

efter den salutogena teorin, som utgår från den kulturella och sociala kontext som individen 

befinner sig i. 

Thedin Jakobssons (2004) försök i att kartlägga hur idrottslärare ser på begreppet hälsa 

framställer att många lärare hade svårt att ge uttryck för vad hälsa är. Många lärare 

förespråkade att hälsa är något som ska uppnås, men de gav ingen vidare förklaring över hur 

den kan uppnås. Thedin Jakobssons resultat visar att många lärare ser hälsa som teoretisk 

kunskap som lärs ut med traditionell undervisning, men också att många såg hälsa som de 

aktiviteter de utför under den vanliga undervisningen, eftersom de anser att hälsa främjas 

genom fysisk aktivitet. Quennerstedt (2006) visar att skolans hälsoundervisning har i syfte att 

främja regelbunden fysisk aktivitet och goda matvanor, även kunskap om effekter av 

konditions- och styrketräning lärs ut i hälsoundervisningen. I hans studie framgick det även 

att riskerna med att inte ha god hälsa är något som också berörs under hälsoundervisningen. 

Livsstil är enligt Quennerstedt och Öhman (2000) ett begrepp som består av de frivilliga val 

av beteenden som väljs samt den levnadsstil som valen leder till. Det anser de hänger ihop 

med hälsa. Ur ett patogent synsätt så består de val som har innebörd för hälsan kring kost, 

alkohol, tobak samt hur fysiskt aktiv individen väljer att vara. Ur ett salutogent perspektiv 

läggs även kulturella och ekonomiska val in som faktorer som tillsammans utgör livsstilen.  
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4. Metod 

I följande kapitel redovisas undersökningens tillvägagångssätt för att samla in data i syfte att 

besvara frågeställningarna. Kapitlet består av delarna design, urval, intervjuguide, 

genomförande, transkribering och databearbetning, reliabilitet och valaiditet samt etiska 

förhållningssätt. 

Design  

Metodteori bygger på två huvudindelningar, nämligen kvantitativ samt kvalitativ forskning 

(Bryman, 2014). Kvantitativ forskning lägger stor vikt vid kvantifieringen när det gäller 

insamling samt analys eftersom den typen av forskning kräver många svar. Synen på 

verkligheten objektifieras inom denna kategori (Bryman, 2014). Kvalitativ forskning går till 

skillnad mot den kvantitativa forskningen in på djupet i syfte att förstå hur människor 

uppfattar och tolkar sin värld (Kvale & Brinkmann, 2014). En avgörande skillnad gentemot 

den kvantitativa forskningen är att den kvalitativa forskningen lägger stor vikt vid förståelse 

av den sociala verksamheten samt hur individer tolkar sin verklighet (Bryman, 2014). Val av 

metod har stor betydelse för resultatet och metod bör väljas utifrån premissen vilken metod 

som lämpar sig bäst i praktiken (Denscombe, 2008). För att nå studiens syfte valdes en 

kvalitativ metod eftersom syftet med studien var att upptäcka lärarnas tolkning av begreppen 

hälsa och livsstil. Om en kvantitativ metod valts hade inte syftet kunnat uppnås med tanke på 

att respondenternas tankesätt inte kunnat framgå på samma sätt som de kan framgå inom den 

kvalitativa forskningen. Genom valet av metod möjliggjordes förmågan att kunna skildra 

idrottslärarnas tolkningar och beskrivningar om hälsa och livsstil. 

Intervjudelen i den kvalitativa metoden delar upp sig i två huvudspår, den ena kallas 

ostrukturerad intervju och den andra kallas semistrukturerad intervju (Bryman, 2014). Den 

främsta skillnaden mellan intervjutyperna är att den ostrukturerade intervjun kan liknas ett 

vanligt samtal mellan två individer, den semistrukturerade intervjun baseras däremot på ett 

par bestämda teman som intervjun ska behandla. En likhet mellan typerna är att den som blir 

intervjuad ska få chans att tala fritt om området (Denscombe, 2008). För att nå syftet med 

undersökningen valdes den semistrukturerade intervjuformen, för att förtydliga vad en 

semistrukturerad intervju innebär följer här en djupare beskrivning. Den som styr intervjun 

har förberett en intervjuguide med ett antal teman som ska beröras under intervjun (Bryman, 

2014). Följden på temana kan varieras från intervju till intervju. Den som blir intervjuad ska 

få chans att tala fritt kring området, av den anledningen ska frågorna som ställs vara öppna 
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(Denscombe, 2008). För att ge bästa förutsättningar till att uppnå studiens syfte lämpade det 

sig bäst att välja ostrukturerade intervjuer. Det gav möjlighet till att skicka ut en intervjuguide 

till intervjudeltagarna i syfte att förbereda dem inför de frågor som kommer ställas. På så sätt 

kunde de ge rika och nyanserande svar. Genom en semistrukturerad intervju gav det även en 

försäkring om att alla deltagarna svarar på samma frågor och de kunde enklare hålla sig till 

ämnet utan att sväva iväg i sina beskrivningar. 

Urval 

Den vanligaste urvalsmetoden i kvalitativ forskning är målstyrda urval (Bryman, 2014). 

Målstyrt urval betyder att forskaren strategiskt väljer ut sina deltagare som ska vara relevanta 

för forskningsfrågorna (Bryman, 2014). Undersökningens urval bygger på målstyrt urval, 

deltagarna var verksamma idrottslärare med utbildning för att undervisa på gymnasiet. För att 

kunna få svar på forskningsfrågorna var det strategiskt sett fördelaktigt att intervjua utbildade 

och verksamma idrottslärare.  

Tabell 1: Deltagarnas beskrivning med fiktiva namn.  

Namn Ålder Yrkeserfarenhet Examensår Fritidsintressen Verksam för 

årskurs/program 

David 30 år 1,5 år 2014 Fotboll och golf Högstadiet 

Nisse 30 år 6 år 2010 Flugfiske, 

punkmusik och 

film 

Högstadiet 

Carl 36 år 10 år 2004 Fotboll, träning 

och friluftsliv 

Natur-och 

teknikprogrammet 

Sanna 58 år 35 år 1980 Sport och idrott Natur-, samhälls-, 

fordonsprogrammet 

med mera 

Gunnar 40 år 15 år 1999 Fotboll och 

annan idrott 

Idrottsinriktning och 

samhällsprogrammet 

Iris 29 år 4 år 2011 Träning, 

friluftsliv, resor 

och bakning 

Idrottsinriktning och 

teknikprogrammet 
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Intervjuguide 

Intervjuguiden bestod av tre teman som i sin tur bestod av ett antal underfrågor som 

tillsammans skulle ge svar åt en forskningsfråga, se bilaga 1. Intervjuguiden är till för att 

strukturera intervjun i syfte att få svar på de forskningsfrågor en studie utgår ifrån (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuguidens första tema undersökte hur idrottslärarnas syn på hälsa är, 

hur de tolkar begreppet samt hur de förankrar det i sin undervisning. Det andra temat syftade 

till att undersöka hur idrottslärare tolkar begreppet livsstil. Förutom att förklara hur de 

förankrar begreppet i undervisningen skulle de även beskriva hur de anser att de båda 

områdena hänger ihop. I det sista temat skulle deltagarna redogöra för vilket av begreppen 

fysisk, psykisk och social hälsa som de lägger mest vikt vid i sin undervisning. De skulle även 

beskriva vad de olika begreppen inom hälsa innebär för dem. I resultatdelen som följer tas 

mönster upp bland respondenternas svar ur varje tema.  

Genomförande 

Första kontakt med lärarna togs via mail (se bilaga 2). Mailet innehöll en inbjudan till intervju 

som gav all den information som respondenterna behövde. Mailadresserna togs från 

respektive skolas hemsida och Googles valdes som sökkälla för att hitta varje skolas hemsida. 

De som accepterade en intervju fick ett informationsbrev med mer utförlig information om 

exempelvis syftet med intervjun än det som stod med i mailet (se bilaga 3). Kontakten med 

deltagarna togs i förväg innan intervjun vilket medförde att sannolikheten att de tackade ja till 

en intervju ökade. Om deltagarna tillfrågas i samband med att intervjun ska hållas finns en 

stor risk att de inte har tid för intervjun just då (Denscombe, 2008). Författaren nämner även 

vikten av att uttrycka en ungefärlig tidslängd för intervjun till deltagaren. På så sätt vet 

deltagaren hur mycket tid hen behöver avsätta. Tidsinformation och annan nödvändig 

information stod med i mailet, deltagarna fick själva bestämma tid och plats för 

intervjutillfället. De sex intervjuerna ägde rum under tre dagar, två intervjuer om dagen. Fyra 

stycken valde att genomföra intervjun i ett arbetsrum på deras skola, två valde att ställa upp på 

intervju på Karlstads universitet i ett grupprum. 

Intervjun spelades in med en diktafon som medför att intervjuaren kan ge all uppmärksamhet 

åt ämnet och dynamiken i intervjun, vilket är en klar fördel med ljudinspelningar hävdar 

Kvale och Brinkmann (2014). Under intervjun antecknades intressanta synpunkter och åsikter 

hos deltagarna, på så vis kunde relevanta samt tolkande följdfrågor ställas. Tolkande frågor 

används för att validera ett svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje intervju transkriberades, 
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vilket underlättar genomförandet vid den senare analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna tog cirka 30 minuter. Som tidigare nämnt var intervjun semistrukturerad och 

bestod av öppna frågor. De frågor som skiljdes åt mellan intervjuerna var vissa följdfrågor, 

alla frågor ställdes i samma ordning till samtliga respondenter.  

Transkribering och databearbetning 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades till text. Transkribera är ett annat ord för 

transformera, en form förändras till en annan (Kvale & Brinkmann, 2014). I det här fallet 

förändrades ljudform till skriftform. Författarna förklarar att den första bristen vid 

transkribering sker vid ljudinspelningen av en intervju, respondentens kroppsspråk försvinner 

i uppspelningen av intervjun. Denscombe (2008) anser också att viktig ickeverbal information 

försvinner vid bandinspelning. Den andra bristen sker vid transformationen till text, röst och 

tonläge är exempel på viktiga faktorer som försvinner hävdar Kvale och Brinkmann (2014). 

För att förhindra stora tolkningsmöjligheter vid analysen av den transkriberade texten gjordes 

anteckningar under intervjun. Anteckningarna kunde exempelvis beskriva den allmänna 

uppfattningen deltagaren tycktes ha kring ett visst område eller om respondenten använde sig 

av ironi, vilket är svårt att tyda i skriven text. Utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) samt 

Denscombes (2008) kritik om inspelade intervjuer, så valdes ändå detta tillvägagångssätt 

eftersom det för med sig den stora fördelen att den upptar alla ord. Om enbart anteckningar 

från intervjuerna hade tagits så skulle många viktiga meningar och uttryck gått förlorade, 

eftersom det är omöjligt att hinna anteckna allt som deltagaren säger. Genom en 

ljudinspelning kan all energi för forskaren läggas på att lyssna och ställa relevanta följdfrågor.  

För att på enklast sätt genomföra analys av det insamlande materialet krävs transkribering av 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna nämner även vikten av att göra ett urval av 

det som sägs, det saknar mening att skriva ut de irrelevanta sidospår som respondenten 

uttrycker. Forskningsfrågorna har en avgörande roll urvalet i transkriberingen enligt 

författarna. Under transkriberingen skrevs till exempel inte skratt ut eller ord som ”hmm” och 

”eeh”, urvalet i transkriberingen påverkar inte resultatet av undersökningen. Denscombe 

(2008) beskriver att när människor talar använder de vanligtvis inte fullständiga meningar. 

Meningsuppbyggnaden skiljer sig radikalt från skriftspråket, det medför att forskaren kan 

behöva ändra meningsuppbyggnaden under transkriptionen i syfte att göra den mer läsvänlig. 

Deltagarnas talade meningar skiljer sig i vissa fall med de skrivna meningarna i studien, dock 

inte på ett sådant sätt så att resultatet förändras. Bryman (2014) förklarar att transkriptionen är 

en process som tar fruktansvärt mycket tid, ett smart drag som han nämner är att börja 
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transkribera intervjuerna och bearbeta texterna så fort som möjligt efter varje tillfälle. På så 

vis slipper intervjupersonen få massvis med intervjuer att transkribera samt bearbeta på en 

gång. Samtidigt kan nya infallsvinklar komma fram genom bearbetningen av materialet som 

kan användas till nästa intervju. Transkriberingen samt bearbetningen av materialet till denna 

studie påbörjades samma dag som intervjun skedde.  

Som analysmetod av utskrifterna från intervjuerna användes innehållsanalys. Analysmetoden 

går ut på att dra slutsatser kring innehållet. Tillvägagångssättet för analysen börjar med att 

hitta nyckelord och meningsbärande enheter i innehållet som är relevant för 

forskningsfrågorna. De meningsbärande enheterna kortas ned, men måste fortfarande behålla 

innehållet. Sedan kodas meningarna in och grupperas i relevanta kategorier, kategorierna ska 

innehålla kärnan i intervjuinnehållet. Sista steget i innehållsanalysen är att skapa ett tema som 

byggs av flera kategorier. I temat ska dolda budskap från intervjuerna framgå (Graneheim & 

Lundman, 2004). Undersökningen genererade fem kategorier under ett övergripande tema, 

kategorierna är: Två svårtolkade begrepp, Fysisk aktivitet ger hälsa, Hälsans dimensioner, 

hälsan hamnar i skuggan av tiden och Investering för framtiden. Temat är hälsans och 

livsstilens roll i skolan. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet beskriver Kvale och Brinkmann (2014. s. 295) så här i sitt verk:  

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den 

behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter 

och av andra forskare. Det handlar om hur huruvida intervjupersonerna kommer att 

förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika 

intervjuare.  

Författarna nämner även betydelsen av att använda sin egen intervjustil samt improvisera för 

att nå resultat. En utförlig intervjuguide konstruerades innan intervjuerna vilket medför att 

andra forskare kan använda samma guide vilket ökar reliabiliteten för denna undersökning. På 

grund av tidsbegränsade och ekonomiska förutsättningar bestod urvalet av idrottslärare i 

Värmland samt ett begränsat antal lärare. Om en liknande undersökning görs någonstans 

utanför Värmland kan resultatet bli annorlunda. Resultatet kan dock bli liknande om en 

undersökning med samma syfte görs på skolor med liknande förutsättningar samt urval som i 

studien. Det är dock svårt att svara på om resultatet blir liknande eftersom det är många 
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faktorer som påverkar produkten av undersökningen. Exempel på faktorer som påverkar är 

geografiskt område, tidigare utbildning, idrottslärare, arbetslivserfarenhet, skolor med mera.     

Validitet belyser en studies giltighet, i stora drag handlar det om studien mäter det den avser 

att mäta (Kvale & Brinkmann, 2014). En viktig fråga att ta ställning till inom validitet är att 

undersöka om slutsatserna är korrekta utifrån frågeställningen samt att inte för stora 

generaliseringar har utförts samtidigt som slutsatserna följer en inre följdriktighet 

(Denscombe, 2008). Genom den utförliga intervjuguide som bearbetades innan intervjuerna 

har siktet på frågorna riktat in sig på att i slutändan kunna besvara forskningsfrågorna vilket 

medförde hög validitet. Urvalet som bestod av utbildade samt verksamma idrottslärare 

medförde att samtliga deltagare var väl insatta i frågorna och kunde ge utförliga svar vilket 

även det höjde validiteten.  

Etiskt förhållningssätt 

Studiens intervjuer har haft sin utgångspunkt efter fyra etiska principer som Bryman (2014) 

tar upp i sitt verk. Den första principen kallas informationskravet, som handlar om att 

forskaren ska informera deltagarna om undersökningens syfte, att undersökningen är frivillig 

samt att deltagarna har rätten av hoppa av intervjun om så önskar. Den andra principen är 

samtyckeskravet, undersökningsdeltagarens samtycke måste fås. Respondenterna har rätten 

att bestämma själva över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifterna om 

deltagarna i undersökningen behandlas konfidentiellt. Deltagarnas personuppgifter måste 

förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan komma åt dem. Den sista principen, 

nyttjandekravet, innebär att data som insamlats om intervjupersonerna enbart får användas i 

forskningsändamål (vetenskapsrådet, 2002). 

Kontakt togs först via mail, då informerades deltagarna om syftet med undersökningen, att 

den är frivillig samt att de har rätten att hoppa av intervjun när de vill, hänsyn togs därmed till 

informationskravet. I informationsbrevet som skickades ut till dem som accepterade en 

intervju informerades deltagarna om att intervjun är konfidentiell samt att deras 

personuppgifter inte kommer vara tillgängliga för obehöriga. Konfidentiell betyder att endast 

intervjupersonen vet vilka som intervjuats samt vem som är vem i analysen, i uppsatsen 

kommer fiktiva namn på deltagarna användas. Även i upptakten av intervjun förklarades att 

all information behandlas konfidentiellt samt att deras namn inte kommer vara med i 

uppsatsen. Alla respondenter tillät att intervjun spelades in och allt detta skedde enligt 

konfidentialitetskravet. Deltagarna fick även bestämma plats och dag för intervjutillfället. I 
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samband med intervjun skrev deltagarna under ett samtyckesformulär (se bilaga 4) som 

bekräftade att deltagaren var medveten om att deltagandet är frivilligt samt att hen kan 

avbryta sin medverkan i intervjun när som helst. Allt detta enligt samtyckeskravet som 

fastslår att deltagaren bestämmer över sitt eget deltagande. Dessutom försäkrar deltagaren 

med påskriften att hen tagit del av informationen från informationsbrevet. Respondenterna 

informerades om att allt material som insamlas genom intervjun enbart kommer användas i 

forskningssammanhang, detta i enlighet med nyttjandekravet.  
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5. Resultat 

Resultatet som intervjuerna genererar kommer i senare skede kopplas samman med 

uppsatsens teori samt forskningsöversikt. Ur intervjumaterialet har det tagits fram ett 

övergripande tema med fem kategorier som besvarar studiens forskningsfrågor. Temat är 

hälsans och livsstilen roll i skolan eftersom samtliga kategorier berör hälsans och livsstilens 

utformning i skolan. Temat, kategorierna samt medföljande underkategorier redovisas i tabell 

2. 

Tabell 2: Titeln på temat står högst upp, under temat listas kategorierna med fet text och tillhörande 

underkategorier listas under respektive kategori. 

Hälsans och livsstilens roll i skolan 
Två 

svårtolkade 

begrepp 

Fysisk 

aktivitet ger 

hälsa 

 

Hälsans 

dimensioner 

Hälsan 

hamnar i 

skuggan av 

tiden 

 

Investering för 

framtiden  

Mångtydig 

innebörd 

En kombination av 

fysisk, psykisk och 

social hälsa 

Fysisk aktivitet 

används för att nå 

hälsa 

Tidsbrist Fokus på 

riskfaktorer 

Varierande 

arbetssätt 

Fysisk hälsa 

dominerar 

undervisningen 

Psykisk hälsa är att 

våga 

Hälsoundervisning i 

ett övergripande 

plan 

Förberedelse inför 

framtiden 

 Fysisk hälsa är 

fysisk aktivitet 

Tvådelat 

förhållningssätt 

  

 

Två svårtolkade begrepp 

Kategorin belyser svårigheten som deltagarna nämner om hälsa och livsstils innebörd samt 

det varierande arbetssätt deltagarna sinsemellan väljer att arbeta med begreppen. Kategorin 

består av två underkategorier som ska belysa området, nämligen Mångtydig innebörd samt 

Varierande arbetssätt.  

Mångtydig innebörd 

- Den var svår. Det är hur en person beter sig på ett sätt. Vilken syn man har på 

samhället, på sig själv. Hur man lever, om man sköter sin hälsa. Det är svårt att tolka 

livsstil. […] Livsstil, vilket jävla svårt ord… (David).  
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David trycker flera gånger på svårigheten i att tolka begreppet livsstil, flera deltagare 

uttryckte också att det är besvärligt att med ord förklara vad hälsa och livsstil innebär. Sanna 

förklarade hur hon tror att alla har en personlig uppfattning om vad hälsa är, men att det är 

”svårt att sätta ord på papper” om innebörden av hälsa. Gunnar förklarar att hälsa är ett stort 

begrepp som medför att tolkningen av det försvåras. Förklaringen av vad begreppen innebär 

för deltagarna skiljde sig således åt. Något som deltagarna var överens om var att sambandet 

mellan begreppen var att livsstilens val påverkar hälsan. Iris tolkning av livsstil är att ”ens 

livsstil är de faktorer som påverkar hälsan”, Gunnar nämner att livsstil ”är ju egentligen 

allting man gör under 24 timmar är en form av livsstil.” David förklarade samhällets roll i 

hälsa och livsstil, samhället styr delvis våra val genom exempelvis reklam av vad vi köper och 

hur vi lever våra liv anser han. På så vis bestämmer samhället delvis vilken livsstil och hälsa 

som ska råda hävdar han.   

Varierande arbetssätt 

Arbetssättet kring begreppen varierar mellan deltagarna, det tydligaste exemplet utifrån 

intervjuerna hämtas från Sannas och Iris sätt att arbeta med reflekterande uppgifter om hälsa 

och livsstil.  

Men just det att dom (eleverna) inte bara ska göra en massa saker utan att man faktiskt 

diskuterar och frågar varför gör vi det här, och hur påverkar det oss, och hur påverkas 

kroppen fysiskt, psykiskt och socialt. Kan man använda det här på olika sätt och ja... Inte 

bara göra utan också reflektera (Iris).  

Och genom att skolverket faktiskt skriver vissa moment så är man tvungen att tänka mer 

på hur ska jag låta eleverna få kunskap om hälsa utan att det ska vara teori. Risken är här 

för mig att det står att eleverna ska kunna resonera och vad det har för betydelse för sin 

livsstil och hälsa, vad man gör, detta gör så att det blir mycket inlämningsarbete. Och det 

vill man inte ha på idrotten och ändå står det så tydligt att allt är kopplat till att dom ska 

kunna resonera och dylikt. Risken är att man bedömer lite deras förmåga att analysera och 

skriva och det kan inte alla elever (Sanna).  

Iris är mån om att eleverna inte enbart ska utföra praktiska moment utan vill lämna utrymme 

åt mycket reflektion också. Sanna vill däremot ge större utrymme åt praktiskt undervisning 

och inte så mycket reflektion under idrottslektionerna. Arbetssättet inom hälsa och livsstil 

varierar mellan intervjudeltagarna, men deras syn på social hälsa är liknande. Arbetssättet 

med social hälsa skiljer sig däremot kraftigt mellan deltagarna. Den generella tolkningen av 
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vad social hälsa innebär enligt deltagarna är främst vänner, familj och att trivas tillsammans. 

Utrymmet den sociala hälsan får i undervisningssammanhang varierar kraftigt. Nisse säger att 

”Det är nog den stöttepelaren jag arbetar mest med” samtidigt som Sanna och David säger att 

de inte ens tänker på den sociala hälsan i undervisningssammanhang. Gunnar, Iris och Carl 

delar en liknande syn på social hälsa och integrerar den främst genom samarbetsövningar och 

låta eleverna arbeta ihop, särskilt i början av läsåret. Iris nämner att ”Framförallt läggs det 

mycket krut på det i början”, Carl anser att ”det gäller för oss här på idrotten att få en 

sammanhållning i klassen och ett sampel. Och vi gör saker ihop under idrottslektionerna för 

att främja den sociala hälsan.” Flera deltagare förklarar likt Nisse att ”Även om man inte 

isolerar den sociala hälsan så finns den med […] Men jag har aldrig en lektion där jag 

exempelvis säger: ja nu arbetar vi med social hälsa.” Nisse och Carl nämner att begreppet 

enbart lyfts ut inom ett avsnitt i ergonomi, men annars följer begreppet med i den vanliga 

undervisningen.  

Många av deltagarna tyckte att det var svårt att tolka begreppen hälsa och livsstil. En 

konsekvens av det kan vara de varierande arbetssätten med begreppen som deltagarna 

nämnde. Det generella svaret på hur hälsa och livsstil hänger ihop var att livsstilens val 

påverkar hälsan. Ett mer utförligt svar på frågan uppkom inte under intervjuerna. Många 

deltagare förklarade som David att ”man kan inte prata om den ena utan det andra. Pratar jag 

om hälsa pratar jag samtidigt om livsstil och vice versa.” De såg på hälsa och livsstil som ett 

stort begrepp och inte som två separata delar.  

Fysisk aktivitet ger hälsa 

Kategorin uppmärksammar hur begreppet hälsa tolkas samt hur undervisningen av området 

sker. För att behandla området används följande underkategorier: En kombination av fysisk, 

psykisk och social hälsa, Fysisk hälsa dominerar undervisningen och Fysisk hälsa är fysisk 

aktivitet.  

En kombination av fysisk, psykisk och social hälsa 

En klar majoritet av deltagarna ansåg att hälsa är en kombination av fysisk, psykisk och social 

hälsa.  

Det handlar inte bara om fysisk hälsa utan det handlar även om psykisk och social hälsa. 

Dom här hänger ihop. Ju mer man rör på sig, ju bättre mår ju kroppen, och ju bättre 

kroppen mår så mår även knoppen bättre. Det kan även vara åt andra hållet.  Om man har 

negativa tankar om saker och ting så kan det påverka prestationen åt andra hållet också. 
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Allt det här kan ju vara avhänget av den sociala delen. Alltså koppla till att jag inte mår 

bra på grund utav att det inte funkar rent socialt. […] Det påverkar min hälsa, det är inte 

bara en del (Gunnar).  

Övriga deltagare förde ett liknande resonemang som Gunnar angående deras syn på vad hälsa 

är. Nämligen att de tre begreppen samspelar med varandra där ingen del får tas bort för då kan 

inte god hälsa uppnås. Iris uttryckte sig så här om hälsa: ”Balans skulle jag nog använda som 

ett annat ord för det. Balans i livet.” För att nå en god hälsa ska det råda en balans mellan 

fysisk, psykisk och social hälsa, ohälsa anser hon uppstår när det råder obalans i någon de tre 

delarna. Idrottslärarnas tolkning av hälsa kan beskrivas som en rad faktorer som påverkar 

vilken grad av hälsa en individ når för tillfället, hälsa består av ett samspel mellan fysisk, 

psykisk och social hälsa. 

Fysisk hälsa dominerar undervisningen 

Utifrån vilken av aspekterna fysisk, psykisk och social hälsa som idrottslärarna arbetar mest 

med, näst mest med och tredje mest med, så nämnde samtliga att tonvikten i undervisningen 

ligger på den fysiska hälsan. En bidragande orsak till att den fysiska hälsan hamnar i fokus 

kan bero på att många av deltagarna främst tänker på fysisk hälsa när de hör ordet hälsa.  

Hälsa är främst att man tänker frånvaro av sjukdom, det är det första man tänker på. Men 

även en allmän känsla av välbefinnande tror jag. Men den fysiska biten tänker man ju 

främst på. Vi vet ju allihopa att det inte bara är det men. Längre än så här kommer jag inte 

i min förklaring om vad hälsa är (Sanna). 

Majoriteten av deltagarna ansåg att fysisk hälsa är den delen i hälsobegreppet som de tänker 

mest på när de hör ordet hälsa. Carl förklarade: ”Men med min bakgrund och så är det mycket 

fokus på den fysiska träningen. Det är så jag tänker i första hand.” David uttryckte att den 

fysiska hälsan är viktig för hans arbetsroll. Den större delen av deltagarna tar sin 

utgångspunkt i den fysiska hälsan som får störst utrymme i lektionsinnehållet. Ett resultat från 

studien visar på att lärare inom idrott och hälsa främst utgår från fysisk hälsa i 

undervisningen.  

Fysisk hälsa är fysisk aktivitet 

Många intervjudeltagare påstod att fysisk hälsa ofta integreras i deras undervisning i form av 

fysisk aktivitet. 
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Fysisk hälsa jobbar jag mest med., eftersom den är enkel att ta på. Det är lättast att ta med 

i undervisningen. Det är det vi håller på med hela tiden, när man rör på sig håller man på 

med fysisk hälsa (David). 

Ovanstående resonemang av David fördes av många deltagare och de ansåg att den fysiska 

hälsan kan nås genom fysisk aktivitet eftersom eleverna får röra på sig. Sanna förklarar att 

fysisk hälsa integreras i undervisningen: ”Delvis att allt vi gör är bra för vår kroppsliga 

förmåga, alltså den fysiska hälsan.” Carl beskriver likt som Sanna om hur fysisk hälsa 

integreras i undervisningen: ”Den fysiska hälsan är om att röra på sig […] Det är ju genom 

rörelseaktiviteter där vi rör på oss.” Genom rörelseaktiviteter i undervisningen väljer många 

av deltagarna att integrera fysisk hälsa i undervisningen, samtidigt som fysisk hälsa är den 

delen av hälsobegreppet som får störst plats i undervisningen. Med andra ord ses hälsa främst 

som fysisk aktivitet i skolan eftersom det är den delen som får störst utrymme i 

undervisningen om hälsa. Ur en annan synvinkel kan det vara att fysisk aktivitet uppfattas 

som grunden och den viktigaste förutsättningen för hälsa, ur den synvinkeln faller det 

naturligt att fysisk aktivitet får mest utrymme i undervisningen kring hälsa.  

Hälsans dimensioner 

Kategorin visar hur psykisk och social hälsa uppnås i undervisningen samt hur synen på 

hälsoaspekterna ser ut. Kategorin består av följande underkategorier: Fysisk aktivitet används 

för att nå hälsa, psykisk hälsa är att våga samt Tvådelat förhållningssätt.  

Fysisk aktivitet används för att nå hälsa 

Och det är väl lite så approachen är i idrottsämnet över lag.  Det är svårt att få alla bitar 

lika stora. I och med att det heter idrott och hälsa så kanske det borde vara mer jämnt. 

Men i många fall tror jag de flesta kör mer åt idrottshållet. Att det är den fysiska delen 

som kommer först. […] Exempelvis om vi gör en aktivitet tillsammans då är det ju fysisk 

hälsa vi håller på med. Men vi gör ju saker tillsammans så då är den sociala hälsan med. 

Och sen främjar det även den psykiska hälsan i slutändan det vi gör, genom att vi mår 

bättre genom fysisk aktivitet.  Det är så dom allra flesta funkar. Frigör massa endorfiner 

och grejer så man mår bättre (Carl). 

En klar majoritet av deltagarna uttryckte att fysisk aktivitet används som medel för att kunna 

uppnå psykisk och social hälsa på ett snarlikt sätt som Carl. Många uttryckte likt Carl att det 

är idrottsdelen och inte hälsodelen som är i fokus i ämnet idrott och hälsa. Ett sätt att arbeta 
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med psykisk och social hälsa är att utföra fysiska aktiviteter, detta tillvägagångssätt att se på 

ämnet är vanligt hos lärarna inom ämnet hävdar Carl.  

Men kursplanen säger ju att det ska vara mer hälsa än vad det troligtvis är på många ställen. 

Men det beror på hur man ser på hälsobegreppet också […] Men kan man hitta inre drivkraft i 

fysisk aktivitet så har du ju den psykiska hälsan med lite grann på köpet och kanske den sociala 

också beroende på vad det är för aktiviteter (Gunnar). 

Genom att se på hälsa som att den psykiska och sociala hälsan nås med fysisk aktivitet så 

sparas tid. Den tiden kan läggas åt att få eleverna i rörelse hävdar Gunnar samt många av 

idrottslärarna. De flesta intervjudeltagarna gav uttryck åt att den psykiska hälsan nås i 

undervisningen efter att de genomfört fysiska aktiviteter. Till exempel förklarar Iris så här om 

hur fysisk aktivitet kan användas för att nå psykisk och social hälsa: ”Men fysisk aktivitet som 

redskap för dom andra (psykisk och social hälsa) tror jag är det som dominerar faktiskt.” Ett 

resultat av undersökningen visar att lärare inom idrott och hälsa ser att hälsodelen av ämnet 

kan uppfyllas av fysisk aktivitet eftersom den främjar hälsa. Den psykiska hälsan ses som 

beroende av den fysiska hälsan i den mening att den psykiska hälsan nås främst i form av 

fysisk aktivitet.  

Psykisk hälsa är att våga 

Två tredjedelar av deltagarna nämnde att psykisk hälsa i skolsammanhang handlar om att 

våga och de förknippade begreppet med flera själv-ord som till exempel självförtroende och 

självbild.  

Psykisk hälsa är hur en person uppfattar sig själv på något sätt. En person som mår bra 

psykiskt tror på sig, har självförtroende, självsäkerhet, lätt att prata med andra. Har 

framförallt lättare att göra fel helt enkelt. Många gånger kan det hänga ihop. […] Jag 

försöker ge mina elever en miljö där det är ok att göra bort sig. Där jag kanske gör bort 

mig mest. Och att dem då vågar (Nisse). 

Nisse anser att våga är ett stort begrepp inom den psykiska hälsan. Det är delvis genom att 

våga som begreppet psykisk hälsa kommer in i hans undervisning. Även Iris förklarar att 

psykisk hälsa handlar om att våga och växa som människa, genom att exempelvis lyckas med 

ett svårt moment stärks självbilden anser hon. Gunnar och David höll liknande resonemang 

som gick ut på att låta eleverna lyckas och på så sätt låta de växa som individer. Så här 

uttryckte sig David: ”… men jag tror att när man väl vågat göra det får man en bra känsla. 

Deras självkänsla växer när de vågar.” Att få elever att våga är en viktig del av 
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undervisningen, eftersom självbilden stärks av det och individen blir mer säker i sig själv 

anser han. Att vilja och våga är de viktiga komponenterna som psykisk hälsa består av är 

enligt en stor del av intervjudeltagarna. Psykisk hälsa kan därmed överstättas till att våga och 

vilja i undervisningssammanhang eftersom flera deltagare uttrycker att psykisk hälsa handlar 

det. 

Tvådelat förhållningssätt 

Underkategorin belyser ett tvådelat didaktiskt förhållningssätt kring hälsa som några av 

deltagarna beskrev.  

Men framförallt jag som lärare kan ju säkert skapa båda den sociala och psykiska hälsan 

beroende på mitt beteende. Alltså hur jag är, då kan jag också bidra mycket. Vilka 

relationer man har till eleverna. Det tror jag är jätteviktigt. Om jag har goda relationer till 

eleverna så blir det mycket lättare att gå in och koppla psykiska beteenden.  Alltså ge 

feedback på bra beteenden som också gör att dem känner sig behövda och mer 

kompetenta och så vidare. Så att det ligger mycket i den ledarstilen som man har om man 

kan jobba med (Gunnar). 

Gunnar beskriver att han genom sin lärarroll kan arbeta med både psykisk och social hälsa 

utifrån den ledarstil han har. På så sätt arbetar han med begreppen, genom att använda dem i 

sin lärarroll. Även Nisse redogör en tvådelad didaktisk syn på hälsa: ”Men som lärare överlag 

så är det nog social och psykisk hälsa som man jobbar mer med. Men att man kanske lyfter ur 

fysisk hälsa oftare i idrotten, man isolerar den till ett arbetsområde.” På ett liknande sätt som 

Gunnar antyder Nisse att social och psykisk hälsa är något han arbetar med som lärare, men 

som lärare i idrott och hälsa arbetar han mestadels med fysisk hälsa.  

Det ska tilläggas i kategorin att några deltagare förklarade att de på andra sätt också främjade 

den psykiska hälsan och inte enbart genom fysisk aktivitet, till exempel genom meditation och 

avslappning. Den generella förklaringen över hur deltagarna främst arbetade med den 

psykiska och sociala hälsan var dock genom fysisk aktivitet, på så vis nås psykisk och social 

hälsa i skolsammanhang främst genom fysisk aktivitetet. 

Hälsan hamnar i skuggan av tiden 

Kategorin tydliggör hur idrottslärare uttrycker att brist på tid leder till lidande 

hälsoundervisning. Kategorin består av två underkategorier, nämligen tidsbrist samt 

hälsoundervisning i ett övergripande plan. 
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Tidsbrist 

Många lärare ansåg att de vill ha mer undervisningstid för att hinna med alla ämnets delar 

samtidigt som eleverna ska få tid till rörelse i undervisningen.  

Så där får dem analysera ett individuellt arbete, hur har jag det just nu och vad vill jag 

förbättra. Så det kanske är en start för dem att komma in i det här tänket. Och dem är 

väldigt stressade och många mår dåligt så att det är viktigt att lyfta det. Sen önskar man 

alltid att man hade mer tid att jobba med det (Iris). 

Iris förklarar hur hon arbetar med hälsa samt varför det är viktigt att de arbetar med begreppet, 

därför önskar hon mer tid åt ämnet. En viktig del av arbetet med psykisk hälsa inom ämnet 

anser Iris vara att förhindra samt hantera stress. Carl beskriver på samma sätt som Iris att 

eleverna är väldigt stressade på grund av de höga arbetstopparna de stöter på under terminen. 

Därför önskar han mer balans i skolan samt att idrotten får en större roll i skolan eftersom 

elevernas hälsa främjas av deltagande i ämnet. Sanna påpekar en viss problematik med 

lektionstiden.  

Ibland jobbar vi konkret på papper men inte så ofta. Men muntligta uppgifter är omöjliga 

att ha på grund av tidsbrist. Lite styrt är det av skolverket och det är bra men det är inte 

alltid nåbart, tycker jag (Sanna). 

Sanna förklarar hur skolverkets mål med undervisningen i hälsa och livsstil är bra, men på 

grund av tidsbrist är det inte nåbart. Gunnar nämner att ”Dom timmarna jag har så försöker 

jag ju förstås se till så att det är mycket rörelse. Nu i kursplanerna så har det kommit in 

mycket annat än den fysiska rörelsen som också ska göras”. Han beskriver att 

styrdokumentens mål är svåra att nå eftersom det inte finns så mycket tid och under den 

lektionstid som finns behövs mycket utrymme åt rörelse för eleverna. Intervjuerna visar 

sammantaget att hälsa och livsstil i själva verket inte behandlas i så stor utsträckning som det 

ska enligt styrdokumenten. Gunnar nämner att många av eleverna inte får röra på sig på andra 

ställen än i skolan så därför är det viktigt att de rör sig under idrottslektionerna. David 

beskriver likt Gunnar att eleverna behöver mer tid åt rörelse i idrottsundervisningen och ”inte 

massa teori som tar plats” uttrycker han sig. Han hoppas att hela skolan tar mer ansvar i 

hälsoarbetet eftersom tiden inte räcker till för idrottsläraren att själv arbeta med begreppet.  
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Hälsoundervisning i ett övergripande plan             

Samtliga deltagare nämner att de bedriver undervisning i hälsa och livsstil som praktiskt-

teoretisk undervisning eller att undervisning inom området sker översiktligt i den vanliga 

undervisningen. 

Lite teoretiskt. När man pratar om vikten av att äta, träna och vila. Inte bara träna, träna, 

träna och inte äta. Eller bara vila och inte träna. Då försöker jag prata om vad som händer 

med kroppen när man rör på sig. […] Lite teoretiskt och lite praktiskt att man försöker 

prata om det när tillfälle ges (David). 

David för diskussion med eleverna när tillfälle ges om teoretisk kunskap kring hälsa. Iris 

förde ett liknande resonemang där eleverna först utför ett moment praktiskt för att sedan 

reflektera kring varför det är betydelsefullt för hälsan. Så här förklarade Carl att undervisning 

i hälsa kan gå till. 

(Tittar gemensamt på en lapp över kunskapskrav) Egentligen så kan hälsa gå in i allting 

här. Det kan hända att man diskuterar på vanliga lektioner. Vad aktiviteten i sig ger för 

hälsan. […] Så hälsan finns med men tonvikten blir mycket på den fysiska hälsan i och 

med att det är idrottsaktiviteter vi gör mest. Men hälsan kommer med på ett övergripande 

plan, genomsyrar lite allt vi håller på med. Små nedslag om hälsa görs (Carl). 

Carls resonemang stämmer överens med Davids tidigare citat om att hälsan kommer med 

genom diskussion och på ett övergripande plan under lektionerna. Även Nisse, Sanna och 

Gunnar berättar att de använder sig av praktiskt-teoretisk undervisning i hälsa och livsstil. 

Gunnar nämner en anledning till att undervisningen bedrivs praktiskt-teoretiskt, det är för att 

ge utrymme åt rörelse eftersom eleverna behöver det. Tidsbristen kan leda till att 

undervisningen om hälsa och livsstil sker översiktligt i syfte att ge mer utrymme åt rörelse. 

Tidsbristen kan dessutom kopplas till tidigare kategori som handlade om att psykisk och 

social hälsa uppnås med fysisk aktivitet eftersom tid sparas om psykisk och social hälsa 

kommer på köpet av fysisk aktivitet. Kategorin belyser ett didaktiskt dilemma som uppstår 

inom undervisningen i hälsa och livsstil.  

Investering för framtiden 

Undervisning i hälsa och livsstil ses av många deltagare som kunskap inför framtiden, ett 

fokus för undervisningen i ämnet var riskfaktorer. Underkategorierna är följande: fokus på 

riskfaktorer samt förberedelse inför framtiden.  
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Fokus på riskfaktorer 

Många av deltagarna la tyngd vid att informera eleverna om vilka riskfaktorer det finns inom 

hälsa och livsstil. Enligt Nisse är det viktigt att ”elever ska ha med sig att livsstilen kan 

påverka hälsan negativt.” Carl genomför en livsstilsanalys med eleverna i syfte att de ska ”få 

ett hum om sig själv och titta lite på riskfaktorer och sådana här saker, med sin egen hälsa och 

livsstil.” Både Nisse och Carl poängterar vikten av att medvetengöra eleverna om vilka 

riskfaktorer inom livsstil som påverkar hälsan. David berättar också att eleverna ska förstå 

vad som händer med kroppen om man missköter sig samt vilka riskfaktorer det finns. 

Livsstilsanalyser genomförde även Gunnar och Iris, syftet beskriver Iris: ”Där dem själva ska 

göra en livsstilsanalys, besvara frågan vart befinner jag mig nu, vad vill jag jobba med. Dom 

ska sätta upp en målsättning, vad behöver jag jobba med för att få mitt liv i bättre balans.” Att 

livsstilen påverkar hälsan tydliggjorde samtliga deltagarna, det tydligaste sambandet mellan 

begreppen är att livsstilen bestämmer hälsan. Iris, Nisse och Gunnar resonerar så här om 

begreppen. 

Livsstilen påverkar hälsan framför allt. Beroende på vilken livsstil man har, det är väl det 

förhållandet som jag mest tänker på (Iris). 

Det hänger definitivt ihop. Hur vi lever påverkar hälsan naturligtvis (Nisse).  

En livsstil är med och påverkar din hälsa (Gunnar). 

Det framgår ur de flesta intervjuer att livsstilens främsta roll i sambandet mellan livsstil och 

hälsa är att den styr över hälsan. Sömn, kost och fysisk inaktivitet är de riskfaktorer som 

deltagarna främst kopplade till livsstilen. Ett syfte med undervisningen tycks vara att genom 

påvisning om riskfaktorer ska eleverna lära sig hur de inte bör och bör agera. Deltagarna visar 

på en ökad riskmedvetenhet i deras didaktiska utövande.  

Förberedelse inför framtiden 

Stor del av deltagarna berättade att ett syfte med undervisning i hälsa och livsstil är att 

förbereda eleverna inför framtiden och all kunskap är inte någonting de nödvändigtvis 

behöver applicera under skolgången. 

Jag tror de vet skillnaden men jag tror inte att de alltid tar med sig det direkt. Utan jag tror 

det kan vara en tankeställare längre fram. Men jag hoppas att dem tar med sig mycket.  

Men det är klart att elever exempelvis kanske vet mycket om kost innan undervisning om 

det men väljer ändå göra motssatsen. Så det beror inte på okunskap men mitt jobb blir då 

att belysa vikten av livsstilen (Nisse). 
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Nisse förklarar att trots att eleverna har kunskapen om vad som är nyttigt och onyttigt väljer 

de ibland att göra det onyttiga. Som han ser det är syftet med undervisningen att trycka på 

vikten av de val en individ gör i syfte att ge dem en tankeställare längre fram i livet. David 

beskriver likt Nisse att ”Jag tycker det är en viktig kunskap för resten av deras liv. Det är 

ingen kunskap de bara ska använda just nu.” Iris vill ”att eleverna ska få redskap för hur 

skapar jag en hållbar livsstil”, med hållbar livsstil avser hon en livsstil som ska fungera livet 

ut. Hennes jobb är att förmedla den kunskap eleverna behöver för att skapa en livsstil som ska 

fungera i långa loppet. Carl nämner också att hans jobb är att ge verktygen eleverna behöver 

för att skapa en hållbar livsstil samt behålla den livet ut. Flera av idrottslärarna uttryckte 

vikten av att eleverna behöver förstå helheten kring begreppet hälsa och livsstil i syfte att 

förstå innebörden av en god hälsa. Iris och Carl förklarar liknande om helhetens betydelse för 

elever, om eleven inte ser helheten är det svårt för hen att ta till sig kunskapen häver de. Med 

tanke på att undervisningen i hälsa och livsstil fokuseras på riskfaktorer samt att kunskapen 

ses som förberedande kan syftet med undervisningen ses som att riskfaktorer förbereder 

eleverna för framtiden och att hjälpa eleverna forma sin livsstil genom undervisningen som de 

ska kunna ha i sitt framtida liv. Kategorin visar hur idrottslärare arbetar med begreppen hälsa 

och livsstil samt vad syftet med undervisningen är. 
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6. Diskussion 

Kapitlet är uppdelat i tre delar, nämligen metoddiskussion, resultatdiskussion samt fortsatt 

forskning. I resultatdiskussionen kommer undersökningens resultat bindas samman med 

studiens syfte och frågeställningar samt koppla det till tidigare forskning och det teoretiska 

ramverket. I metoddiskussionen belyses undersökningsprocessen där styrkor och svagheter i 

studien kommer behandlas. Inom fortsatt forskning kommer rekommendationer på fortsatt 

forskning inom tolkningar av hälsa och livsstil belysas. 

Metoddiskussion 

Förliggande kapitel belyser undersökningsprocessen, svagheter samt styrkor poängteras. Med 

tanke på studiens forskningsfrågor föll valet naturligt på kvalitativa intervjuer som metod. 

Denscombe (2008. s. 101) ”valet av metod för datainsamlingen är en fråga om ʼrätt sak på rätt 

på rätt plats.ʼ” Kvalitativ forskning går in på djupet för att förstå hur människor tolkar sin 

värld (Kvale & Brinkmann, 2014). Fokus ligger på hur individer tolkar sin verklighet 

(Bryman, 2014). Med detta i åtanke valdes kvalitativa intervjuer som metodform, valet 

medförde att jag fick personliga och djupa svar kring de frågor som ställdes. För att besvara 

studiens forskningsfrågor krävdes det att deltagarnas svar var djupa och personliga, därför var 

det relevant att använda en kvalitativ metod. 

Som intervjuform valdes semistrukturerade intervjuer eftersom det ger möjlighet till att ställa 

relevanta följdfrågor som berör syftet med studien. Samtidigt behövdes en viss struktur på 

intervjun, därför valdes inte en ostrukturerad intervju. Om en ostrukturerad intervju valts hade 

det varit svårt finna svar på forskningsfrågorna eftersom respondenten får stort utrymme att 

sväva iväg i sina svar. Genom att utgå från semistrukturerade intervjuer fanns en mall att följa 

samtidigt som frågor som inte stod med på mallen kunde ställas. Deltagarna kunde ta del av 

frågeställningarna innan intervjun och på så sätt fick de tid att tänka igenom det berörda 

området och kunde ge rika och nyanserade svar. Genom en välarbetad och genomtänkt 

intervjuguide stärktes validiteten eftersom samtliga frågor i guiden var anknutna till syftet och 

forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Deltagarna arbetar på olika skolor i olika slags miljöer vilket ökar generaliserbarheten. Olika 

miljöer syftar på läget som skolorna befinner sig på, vissa skolor befinner sig i stadsmiljö och 

andra närmare naturen. Något som försämrar generaliserbarheten är att alla skolor är inom 

samma län och att studien enbart byggs på sex idrottslärares tolkningar. Bryman (2014) anser 
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att kvalitativ forskning överlag är svår att generalisera, det beror på att den forskningen ofta 

görs inom ett visst område med ett litet antal individer, precis så är fallet i undersökningen.  

Bryman (2014) beskriver den kritik som finns mot kvalitativ forskning. Bland annat nämner 

han att eftersom forskaren själv väljer ut det som hen anser vara viktigt kan resultatet 

påverkas. Om en annan forskare gör en liknande undersökning kanske resultatet skiljer sig åt 

beroende på dennes urval av information. Författaren hävdar även att deltagarna i intervjun 

kommer påverkas av forskarens egenskaper, till exempel ålder och kön. Eftersom dessa 

brister medvetandegjordes innan arbetet påbörjades kunde de undvikas i viss utstäckning. Att 

helt utesluta dessa brister är dock omöjligt eftersom vissa kan ske undermedvetet samt hur 

deltagarna påverkas av intervjupersonen är svår att förändra.   

Eftersom intervjun är semistrukturerad lämnas mycket utrymme åt tolkningar i analysen. 

Bryman (2014) anser att tolkningarna i analysen påverkar resultatet i allra högsta grad, även 

Kvale och Brinkmann (2014) disskuterar kritik mot den kvalitativa forskningen. De nämner 

på liknande sätt som Bryman att forskarens inställning och intresse till ämnet kan påverka 

resultatet. Att intervjun är individualistisk och godtrogen ses som brister, hävdar författarna. 

Individualiteten medför att allt fokus läggs på individen och bortser från att deltagaren 

befinner sig i en social interaktion. Att en intervju är godtrogen betyder att den som intervjuar 

tror på allt som deltagaren säger utan att granska det kritiskt. Allt detta är faktorer som kan 

påverka resultatet av studien. Många frågor under intervjuerna bygger på hur idrottslärare 

arbetar, det finns en viss risk att de inte är helt ärliga i sina svar fastän undersökningen är 

konfidentiell. Det finns en möjlighet att de beskriver hur de vill arbeta med exempelvis hälsa 

och inte hur de faktiskt arbetar med det.  

Undersökningens resultat kunde inte uppnås utan en kvalitativ metod, på grund utav att 

kvantitativ forskning inte lägger vikt vid individers tolkningar eller uppfattningar. Val av 

intervju föll på enskilda intervjuer istället för exempelvis fokusgruppsintervjuer. 

Fokusgrupper lämpar sig för studier som har i syfte att upptäcka ett nytt område och de kan få 

fram mer spontana uppfattningar än de individuella intervjuerna, forskarens uppgift är att 

introducera ämnet för att sedan låta deltagarna agera fritt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Författarna nämner svårigheten som uppstår vid transkriberingen av sådana intervjuer, 

eftersom det vanligtvis blir livliga diskussioner. Fördelar med individuella intervjuer är att det 

är enkelt att urskilja vem som säger informationen, den intervjuade, på så sätt underlättas 

arbetet i analysen där samband mellan exempelvis yrkeserfarenhet och syn på livsstil kan 



36 

 

synas (Densocombe, 2008). Författaren hävdar även att personliga intervjuer är enklare att 

kontrollera än fokusgruppsintervjuer, intervjupersonen kan rikta all sin uppmärksamhet på en 

individ. Val av intervjuform bestämdes utifrån granskning av de ovan nämnda fördelarna för 

respektive intervjuform. Valet föll på individuella intervjuer eftersom syftet kan uppnås på 

enklast sätt med denna intervjuform. Den avgörande fördelen var den kontroll över intervjun 

som individuella intervjuer medför. På så sätt kunde frågorna i intervjun riktas mot att svara 

till studiens forskningsfrågor.   

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa tolkar samt arbetar med 

hälsa och livsstil och därtill livsstilens betydelse för hälsan. Dessutom utforskars vilka 

dominerande aspekter av hälsobegreppet som genomsyrar undervisningen. 

Forskningsfrågorna var: Hur tolkar idrottslärare begreppet hälsa? Hur tolkar idrottslärare 

livstilen och dess betydelse för hälsan? Och till sist hur beskrivs de dominerande aspekterna 

av hälsobegrepp i idrottsundervisningen? 

 

Två svårtolkade begrepp 

Resultatet från samtliga intervjudeltagare återspeglar svårigheten i att tolka hälsa och livsstil, 

vilket stämmer överens med Erikssons (1989) tes om att tolkningen av vad hälsa är troligtvis 

kommer vara ett evighetsproblem. En latent tolkning av deltagarnas problematik att 

karakterisera begreppen kan vara att de inte har så mycket kunskap kring hälsa och livsstil. 

Resultatdelen presenterade ett varierande arbetssätt mellan idrottslärarna kring hälsa och 

livsstil där vissa ville ägna mycket tid åt reflektion samtidigt som andra ville ägna lite tid åt 

det. Det varierande arbetssättet kring begreppen hälsa och livsstil kan vara en produkt av 

svårigheten att i tolka begreppen. Den generella tolkningen av vad social hälsa innebär var 

dock deltagarna relativt eniga om, det är främst vänner, familj och att trivas tillsammans, 

vilket stämmer överens med Winroth och Rydqvists (2008) samt Brulde och Tenglands 

(2003) tolkning av begreppet. Winroth och Rydqvist samt Brulde och Tengland är eniga om 

att social hälsa belyser ett samspel med andra människor. Gunnar, Iris och Carl delar en 

liknande syn på social hälsa och integrerar den främst genom samarbetsövningar och låta 

eleverna arbeta ihop, särskilt i början av läsåret. Thedin Jakobssons (2004) undersökning 

visade att det främst är genom samarbetsövningar som eleverna kommer i kontakt med social 

hälsa vilket delvis stämmer överens med studiens resultat, eftersom tre lärare uppgav att de 

använde sig av detta arbetssätt.  
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Davids reflektion av livsstil skiljde sig från övriga deltagare när han beskrev samhällets 

inverkan på hälsa och livsstil. Övriga idrottslärare beskrev hälsa och livsstil som något 

individualistiskt samtidigt som David tryckte på samhällets inverkan på människors hälsa och 

livsstil. Samma uppdelningar av synen på livsstil tar Svensson och Hallberg (2010) samt 

Heidegren (2007) upp, de beskrev att livsstil antingen ses som något individuellt som 

individen ensam styr över eller något som samhället styr över. Sett ur studiens teoretiska 

ramverk anser David i större utsträckning än övriga deltagare att samhället eller staten spelar 

en avgörande roll för hälsa och livsstil. Med andra ord spelar staten en avgörande roll för vad 

läraren undervisar till eleven, precis som den didaktiska undervisningsprocessen påstår 

(Meckbach & Lundvall, 2012). Deltagarna var däremot överens om att livsstil består av de val 

en individ gör, deras syn är därmed överens med både Mörcks (1998) och Giddens (2005) syn 

på begreppet. Giddens (2005) beskrev likt deltagarna att livstilens val inte enbart handlar om 

att tillfredsställa ett nyttobehov utan det är även de val som ger en materiell inramning som 

exempelvis kläder. Främst ansåg dock intervjudeltagarna att livsstilens val har en betydande 

roll för hälsan, de kopplade det alltså främst till att tillfredsställa nyttobehov. Eftersom studien 

handlar om hälsa och livsstil kan detta ha inverkat på intervjudeltagarnas svar. Detta kan ha 

resulterat i att de främst tänker på att livsstilens val har inverkan på hälsan, men det är 

omöjligt att svara på.  Kategorin svarar delvis på forskningsfrågorna om hur idrottslärare 

tolkar hälsa och livsstil samt hur de tolkar livsstilens inverkan på hälsan. 

Fysisk aktivitet ger hälsa 

Studiens resultat från några av idrottslärarna överensstämmer med de tankar som Pörn (2000) 

har om att hälsa består av en sorts balans. Iris hävdade att ordet hälsa kan ersättas med balans, 

för att god hälsa ska kunna uppnås måste det råda balans mellan den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan. Samtliga deltagares tankegångar stämmer även väl överens med Erikssons 

(1989) tankesätt när hon delar upp begreppet i fysisk, psykisk och social hälsa, som alla 

samspelar med varandra. Resultatet visar på att idrottslärarnas syn på hälsa består av ett 

samspel mellan fysisk, psykisk och social hälsa, det medför att de delvis accepterar WHO:s 

(1948) definition. Bortsett från att idrottslärarana anser att god hälsa kan uppnås utan att nå ett 

fullständigt tillstånd av fysisk, psykisk och social hälsa, till skillnad från WHO (1948) som 

hävdar att hälsa enbart kan nås av ett fullständigt tillstånd av fysisk, psykisk och social hälsa. 

Ett gemensamt drag från Nordenfelts (2004) och Winroth och Rydqvists (2008) definitioner 

av hälsa är att en individ ska kunna uppnå sina personliga mål för att nå hälsa. Inget av 

resultatet från intervjuerna tyder på att någon av deltagarna ser till förmågan att uppfylla 
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personliga mål som ett kriterium för hälsa. Idrottslärarnas syn på hälsa stämmer desto mer 

överens med Brulde och Tenglands (2003) samt delar av Winroth och Rydqvists (2008) 

definition om vad hälsa är. Det är en rad faktorer som påverkar hälsan där en individ kan nå 

olika grader av hälsa, med andra ord betraktar inte idrottslärarna hälsa som ett ändligt eller 

fullständigt begrepp i likhet med Brulde och Tengland (2003) samt Winroth och Rydqvist 

(2008).  

Även om idrottslärarna anser att hälsa är en kombination fysisk, psykisk och social hälsa så 

anser samtliga att de främst utgår från den fysiska hälsan i undervisningssammanhang. 

Bremberg (2004) kom fram till liknande resultat i hans undersökning där han påstår att 

psykisk hälsa undanträngs av fysisk hälsa i skolsammanhang. Studiens resultat visar att större 

delen av deltagarna tar sin främsta utgångspunkt från det patogena perspektivet i 

undervisningssammanhang. Det beror på att de i delvis utelämnar den psykiska och sociala 

hälsan i undervisningssammanhang i syfte att lämna mer plats åt den fysiska hälsan. 

Quennerstedt och Öhman (2000) förklarar att ett sådant arbetssätt med hälsa är ett patogent 

arbetssätt. Liknande resultat kom Thedin Jakobsson (2004) fram till i hennes undersökning 

som visar att lärare inom idrott och hälsa ofta utgår från fysisk hälsa i deras undervisning i 

ämnet. Även i undersökningen av Nilsson (2001) påvisades att det patogena synsättet får 

störst utrymme i skolan.  

Ytterligare ett resultat från studien visar att en stor del av idrottslärarna ansåg att fysisk hälsa 

är fysisk aktivitet eftersom hälsan främjas av det. Thedin Jakobsson (2004) kom fram till 

liknande resultat som visade på att många idrottslärare anser att de arbetar med hälsa genom 

vanlig undervisning eftersom hälsan främjas genom fysisk aktivitet. Idrottslärarnas syn på 

fysisk hälsa påminner om Nordenfelts (2004) beskrivning av ”den vanliga människans” 

uppfattning av vad ordet frisk innebär, nämligen att en individ kan utföra sitt arbete och 

hantera sitt vardagliga liv. Resultatet från Quennerstedts (2006) undersökning stämmer 

överens med vissa av studiens resultat, nämligen att skolans hälsoundervisning ska främja 

regelbunden fysisk aktivitet samt ge information om bland annat kost och riskfaktorer.  

Kategorin svarar delvis på forskningsfrågan hur idrottslärare tolkar hälsa och dominerande 

aspekter av hälsobegrepp i idrottsundervisningen. De tolkar hälsa ur ett salutogent perspektiv 

eftersom de ser begreppet som ett samspel av flera faktorer samt som en dynamisk process 

(Antonovsky, 2005), den dominerande aspekten av hälsobegreppet i undervisningen är den 

fysiska hälsan.  
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Hälsans dimensioner  

De flesta deltagarna gav uttryck åt att den psykiska och sociala hälsan nås i 

undervisningen efter att de genomfört fysiska aktiviteter. Det visar återigen på att 

resultatet från studien överensstämmer med Thedin Jakobssons (2004) undersökning, 

som visade på att lärare inom idrott och hälsa såg att hälsodelen av ämnet kan uppnås 

med fysisk aktivitet eftersom det främjar hälsan. En intressant aspekt är att resultatet går 

emot Erikssons (1989) förklaring att den fysiska hälsan främst är beroende av den 

psykiska, och inte tvärtom som majoriteten av deltagarna nämnde. Enligt den här 

studiens resultat nås den psykiska hälsan främst genom att utöva fysisk aktivitet. 

Däremot stämmer deltagarnas resonemang mer överens med Winroth och Rydqvist 

(2008) som hävdar att den psykiska hälsan är beroende av den fysiska. Genom att se på 

psykisk och social hälsa som något som främst uppnås med fysisk aktivitet blir bilden 

av de två begreppen snäva, det finns mer som ingår i både psykisk och social hälsa. Sett 

ur undervisningsprocessen (Meckbach & Lundvall, 2012) så uppnås inte statens mål 

med undervisningen i hälsa och livsstil. Det beror på att staten inte får den inverkan i 

undervisningen de ska ha enligt undervisningsprocessen (Meckbach & Lundvall, 2012) 

eller enligt dess stora utformning i styrdokumenten (Skolverket, 2011). 

Psykisk hälsa kan i studien överstättas till att våga i undervisningssammanhang 

eftersom en stor del av intervjudeltagarna gjorde den kopplingen. Många nämnde att 

våga är något som eleverna ska få med sig i ämnet. Det går att koppla deltagarnas tankar 

om psykisk hälsa till Frankls (2006) beskrivning av hälsa där den viktigaste delen är en 

inre drivkraft. Det går även att koppla deltagarnas beskrivning med Maslows (2010) 

argumentation av viljans betydelse för hälsan. På samma sätt som större delen av 

deltagarna beskrev de viktiga komponenterna för den psykiska hälsan så beskrev Frankl 

och Maslow de viktiga komponenterna för hälsan i stort. Ur Antonovskys (2005) 

KASAM kan delen med meningsfullhet ersätta idrottsläranas tolkning av psykisk hälsa 

eftersom meningsfullhet delvis beskrivs som motivation och vilja av Antonovsky. 

Eriksson och Lindströms (2008) påstående om att KASAM till stor del ligger som grund 

för den psykiska hälsan stämmer därmed väl överens med resultatet av idrottslärarnas 

syn på psykisk hälsa. En intressant aspekt är att intervjudeltagarna nämnde flera 

självord i syfte att beskriva vad psykisk hälsa är, även Winroth och Rydqvist (2008) 

trycker på självbildens stora betydelse för den psykiska hälsan. Utifrån resultatet är 

tydligt att den fysiska hälsan får störst plats i undervisningen, det står även klart att 
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fysisk hälsa främst består av fysisk aktivitet. Idrottslärarnas ansåg att den psykiska och 

sociala hälsan kan uppnås med fysisk aktivitet, utifrån detta kan det sägas att 

hälsoundervisning främst består av fysisk aktivitet. Kategorin besvarar delvis 

forskningsfrågan om synen på dominerande hälsoaspekter. De två nyss nämnda 

kategorierna fysisk aktivitet ger hälsa och hälsans dimensioner går in i varandra. Det 

beror på att om psykisk och social hälsa uppnås genom den fysiska hälsan faller det 

naturligt att lärare inom idrott och hälsa främst arbetar med fysisk hälsa. 

Hälsan hamnar i skuggan av tiden 

I litteraturgenomgången visades hälsans och livsstilens utformning i styrdokumenten, men 

som det påvisades av många deltagare stämmer inte styrdokumentens utformning överens 

med det verkliga utrymmet som begreppen får. I själva verket behandlas inte de två begreppen 

så mycket som de egentligen borde göra hävdade några av intervjudeltagarna. Även Trost 

(2004) anser att undervisning i hälsa och livsstil borde få mer utrymme eftersom den har stor 

inverkan på folkhälsan. Den inverkan staten ska ha på lektionsinnehållet enligt den didaktiska 

undervisningsprocessen (Meckbach & Lundvall, 2012) tycks inte stämma överens med 

verkligheten. Eftersom enligt den didaktiska undervisningsprocessen ska lektionsinnehållet 

påverkas av staten i form av bland annat styrdokument. Enligt O´Sullivan (2004) ska fokus ha 

bytt riktning från att främja fysisk aktivitet till att fokusera främst på sjukdom och övervikt. 

Quennerstedt (2007) påstår också att idrottslärare i huvudsak arbetar med begreppet hälsa 

med främsta syfte att motverka sjuklighet och överviktighet. Inget i studiens resultat tyder på 

detta, snarare tvärtom eftersom idrottslärarna flertalet gånger trycker på att de vill få eleverna 

i rörelse och ser det som främsta syftet med hälsoundervisningen. Tidsbristen kan vara det 

som generarar att idrottslärarna främst utgår från fysisk hälsa och ser det som att psykisk och 

social hälsa framför allt kommer på köpet av fysisk aktivitet. Eftersom ur detta synsätt sparas 

tid som kan läggas på att få eleverna i rörelse eftersom många av eleverna behöver röra på sig 

i högre utstäckning anser intervjudeltagarna. Tidsbristen kan även generera att många av 

idrottslärarna uppgav att de arbetar praktiskt-teoretiskt med området. Resultatet av att de 

flesta idrottslärarana arbetar praktiskt-teoretisk går emot Thedin Jakobssons (2004) 

undersökning som säger att många lärare inom ämnet enbart arbetar praktiskt med hälsa eller 

ser hälsoundervisning som rent traditionell teoretisk kunskap. Majoriteten av deltagarna i 

studien hävdar att de integrerar praktik med teori. 
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Investering för framtiden 

Resultatet visar på att den kunskap om hälsa och livsstil som idrottslärarna vill förmedla till 

eleverna inte nödvändigtvis måste anammas med en gång, utan de ser den kunskapen som 

något de ska kunna ta med sig hela livet. Nisse förklarar likt Svensson och Hallberg (2010) att 

många trotts kunskapen om vad som är nyttigt och onyttigt ibland väljer att göra det onyttiga. 

Nisse och många av idrottslärarna anser att syftet med undervisningen är att trycka på vikten 

av de val en individ gör som i sin tur kan ge dem en tankeställare längre fram i livet. Lärarnas 

tankesätt går hand i hand med styrdokumentens tankar om att kunskapen eleverna lär sig ska 

ligga som grund till ett livslångt lärande (Skolverket, 2011). Genom att idrottslärarna lär ut 

kunskap om att livsstilens val påverkar hälsan ges det möjlighet för eleverna att komma ifrån 

dilemmat Giddens (2005) nämnde. Dilemmat berörde hur människor i dagens samhälle står 

inför flera livsstilval och valen påverkas av både tradition och modernitet men den enskilda 

individen saknar vägledning för vad hen bör välja. Eftersom lärarna förmedlar kunskap får 

eleverna vägledning för hur de bör agera. 

Resultatet visar att lärarna gärna använder sig av riskfaktorer för ohälsa snarare än 

friskfaktorer för hälsa, riskfaktorerna som nämndes under intervjuerna bestod främst av sömn, 

kost och fysisk inaktivitet. Att fokus hamnar på riskfaktorer snarare än friskfaktorer tyder på 

att lärarna hellre utgår från den patogena teorin eftersom inom det perspektivet nås hälsa 

genom att eliminera riskerna för sjukdom (Eriksson & Lindström, 2008). Resultatet stämmer 

överens med Quennerstedt och Öhmans (2000) undersökning som påvisar att 

hälsoundervisning främst består av kunskap om hälsa som ska leda ett beteende som gynnar 

hälsan. Som nämndes i litteraturgenomgången förkastar Colqhoun (1992) detta synsätt på 

inlärning om hälsa eftersom den bortser från sociala, kulturella och politiska aspekter. Ur 

denna synvinkel har alla samma förutsättningar att välja livsstil vilket inte är ett faktum i 

verkligheten hävdar han. Slutsatsen kan dras om att en patogen syn på livsstil genomsyrar 

undervisningen eftersom enligt Quennerstedt och Öhman (2000) hävdar att en patogen syn på 

livsstil innebär de val som påverkar hälsan är kost, alkohol, tobak samt hur fysiskt aktiv en 

individ är. Det läggs inga aspekter på kulturella eller ekonomiska val som kan ha inverkan på 

hälsan. Enligt den didaktiska undervisningsprocessen (Meckbach & Lundvall, 2012) ska 

ämnets innehåll, i det här fallet hälsa och livsstil påverkas av den sociala kontext eleven 

befinner sig i. Anledningen till varför sociala villkor ska påverka utformningen av ett ämnes 

innehåll beror på att eleven påverkas av de sociala villkoren och för att eleven på bästa sätt 

ska ta till sig kunskapen bör därför hänsyn tas till de sociala villkoren. Delar av resultatet 



42 

 

tyder dock på att det inte tas hänsyn till de sociala villkor som påverkar eleven. Generell 

information om vad som är nyttigt och onyttigt kan för vissa elever leda till ett nåbart 

levnadssätt men för andra kan det vara onåbart beroende på exempelvis socioekonomisk 

situation. Därmed avgör de sociala villkoren vilken kunskap som är möjlig för eleven att ta till 

sig. Det är dock omöjligt att svara på om det verkligen är så här eftersom studiens syfte inte 

var att belysa det området, det skulle kunna vara så men det är inte säkert. En del av studiens 

resultat går dock rakt emot påståendet att ingen hänsyn tas till sociala eller kulturella villkor. 

De deltagarna som nämnde att deras elever genomför individuella livsstilanalyser står för den 

delen av resultatet. Genom livsstilanalyser bedriver deltagarna den hälsoundervisning som 

Colqhoun (1992) förespråkar. Den undervisningen utgår från elevens kulturella och sociala 

kontext, vilket visar på en mer salutogen undervisning. 

En intressant slutsats är att deltagarna tydligt har en salutogen syn på hälsa och livsstil med 

tanke på att de likt Winroth och Rydqvist (2008) beskriver begreppen som en dynamisk 

process och att de som Antonovsky (2005) ser till individen som helhet när det kommer till 

hälsa, vilket tyder på en salutogen syn. Även om de har en salutogen syn så undervisas det 

främst patogent. Det kan styrkas i form av det nyss nämnda samt likt som Quennerstedt och 

Öhman (2000) förklarar att det patogena perspektivet utelämnar psykisk och social hälsa i 

syfte att lämna plats åt den fysiska hälsan. Allt detta visar resultatet av studien på.  

Som påvisades i litteraturgenomgången av Nordenfelt (2004) och Thedin Jakobsson (2012) 

kompletterar det patogena och salutogena perspektivet varandra, vilket tyder på att 

idrottslärarna inte enbart kan utgå från det ena perspektivet utan de använder sig av båda. Ett 

tydligt exempel från resultatet på att de båda perspektiven samspelar med varnadra är de 

livsstilsanalyser eleverna gör. Analyserna utgår från deras sociala och kulturella kontext, 

vilket är salutogena faktorer, innehållet i analyserna verkar dock främst bestå av patogena 

faktorer som kost, sömn och motion. Ur studiens insamlade data verkar det dock som att 

undervisningen främst utgår från ett patogent perspektiv. 

Några av deltagarna nämnde vikten av att eleverna ska förstå helheten av hälsobegreppet i 

syfte att kunna ta del av kunskapen. Deras tankar liknar Antonovskys (2005) förklaring av 

KASAM, känsla av sammanhang. På samma sätt som Antonovsky hävdar att en individ måste 

känna en känsla av sammanhang för att uppnå hälsa behöver eleverna, enligt deltagarna, 

förstå helheten. Iris ersatte ordet hälsa med balans och Antonovsky hävdar att balans måste 

råda mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att uppnå hälsa.  
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De didaktiska frågorna vad och hur det ska läras som beskrevs av Selander (2012) samt Jank 

och Meyer (2011) i det teoretiska ramverket berörs i resultatdelen. Med utgångspunkt i 

intervjuerna så är svaret på den didaktiska frågan vad som ska läras, främst fysisk hälsa. 

Däremot hävdar några av idrottslärarna att genom den fysiska hälsan nås även den psykiska 

och sociala. Svaret på hur hälsa ska läras är främst genom fysiska aktiviteter, därmed 

dominerar fysisk hälsa undervisningen. Som det presenterades i resultatdelen kan en 

bidragande orsak till varför den fysiska hälsan hamnar i fokus bero på att det är främst det 

som idrottslärarna tänker på när de tänker kring begreppet hälsa.  

Undervisningsprocessen (Meckbach & Lundvall, 2012) visar att staten och marknaden har en 

avgörande roll över vad läraren tar med i undervisningen. Resultatet visar att lärarna har mest 

erfarenhet från den fysiska hälsan och att de tänker främst på den fysiska hälsan när de hör 

ordet hälsa. Därmed tycks det förhålla sig så att en lärares sociala villkor och erfarenhet spelar 

större roll än exempelvis staten. Statens roll påvisades i resultatet som mindre än vad den 

förväntas vara. Hälsans och livsstilens utformning i styrdokumenten tycks inte stämma 

överens med verkligheten. Enligt styrdokumenten borde begreppen belysas i högre 

utsträckning än vad de utifrån intervjuerna tycks göra. Livsstilens roll som framträder under 

intervjuerna har hamnat bakom hälsan. Det beror på att intervjudeltagarnas svar kring 

frågorna om hälsa har varit mer berikade än de om livsstil. En latent tolkning av det kan vara 

att deltagarna i sin yrkeskarriär ägnat mer tankar och reflektioner om hälsa och inte lika 

mycket om livsstil. Livstilens betydelse för hälsan handlar enligt deltagarna om att de val en 

individ gör påverkar hälsan. Här nämnde intervjudeltagarna främst val som berör kost, sömn 

och motion. En spännande slutsats av studien visar att idrottslärarna tolkar hälsa och livsstil 

som en dynamisk process samt ser till individen som helhet, vilket visar att de har en 

salutogen syn. Däremot undervisar de främst patogent eftersom de främst utgår från den 

fysiska hälsan och lämnar lite utrymme åt den psykiska och sociala hälsan. Med andra ord 

tolkar de hälsa och livsstil salutogent men arbetar främst patogent.  

Fortsatt forskning 

Studiens deltagare är alla verksamma i Värmland, det vore intressant att genomföra en 

liknande undersökning med ett större urval från hela riket, vilket leder till att resultatet bli mer 

generaliserbart. En annan intressant vinkling av området vore att få fram elevers tolkningar av 

hälsa och livsstil och genom intervjuer kan deras tolkningar framställas. Det vore en 

spännande jämförelse att intervjua några av eleverna till de lärare som deltog i studien i syfte 

att se om deras tolkningar av begreppen överensstämmer. Ytterligare en intressant aspekt att 
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undersöka är om det finns skillnader och samband beroende på ålder, kön och 

arbetserfarenhet, genom ett större urval kan dessa skillnader och samband upptäckas.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syftet med denna intervju är att undersöka din tolkning av hälsa och av livsstil. Ett annat syfte 

är att undersöka vilka delar av hälsobegreppet som får mest utrymme i din undervisning. Ditt 

deltagande är frivilligt och du får avbryta din medverkan i intervjun när som helst.  

Lärarens bakgrund 

- Vad heter du? Hur gammal är du? 

- Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

- När tog du din lärarexamen? Var tog du din examen? 

- För vilka program undervisar du i? Vilka fritidsintressen har du?  

Hur tolkas begreppet hälsa? 

- Kan du berätta vad hälsa är för dig? 

- Kan du beskriva hur du kopplar det till din arbetsroll? 

- Vad ger detta innehåll till eleverna? Vad har de för användning av det? 

- Hur menar du? 

- Kan du utveckla det? 

Hur tolkas begreppet livsstil i det centrala innehållet? 

- Kan du beskriva hur tolkar du begreppet livsstil? 

- Hur kopplar du det till din arbetsroll? 

- Vad ger detta innehåll till eleverna? Vad har de för användning av det? 

- Hur anser du att hälsa och livsstil hänger ihop? 

- Hur menar du? 

- Kan du säga något mer om det? Förklara vidare? 

Vilka delar av begreppet hälsa läggs mest vikt vid? 

- Vad anser du att fysisk hälsa är? Vill du ge ett exempel? 

- Hur integrerar du fysisk hälsa i undervisningen? I vilken utsträckning? 

- Vad anser du att psykisk hälsa är? Vill du ge ett exempel? 

- Hur integrerar du psykisk hälsa i undervisningen? I vilken utsträckning?
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- Vad anser du att social hälsa är? Vill du ge ett exempel? 

- Hur integrerar du social hälsa i undervisningen? I vilken utsträckning? 

- Om du skulle rangordna dessa tre begrepp från den du jobbar mest med, näst mest 

med och tredje mest med, hur skulle det då se ut? 

- Hur ser du att du jobbar med dessa begrepp om fem år? 

- Vad tänker du att skolan har för ansvar i stort för hälsobegreppen? Lär sig eleverna om 

hälsa någon annanstans än på idrottslektionerna? 

- Är det någonting mer du vill tillägga i intervjun? 

Tack! Om du kommer på någonting mer eller har en fråga kan du ringa eller maila mig. 

Sonderande frågor:  

Kan du utveckla det?  

Kan du säga något mer om det?  

Har du fler exempel på det? 

Precisera ”huret”.  

Hur menar du? 

Förklara vidare. 

Tolkande/validerande frågor:  

Tidigare sa du att…  

Som jag tolkar det så tänker du så här… 

Du menar alltså att… 



 
 

 

Bilaga 2 

Mailförfrågan 

Hej! 

 

Jag heter Johan Arvidsson och studerar till matematik-och idrottslärare vid Karlstad 

Universitet. I höstas började jag min tredje och sista termin med idrottsvetenskap. Det innebär 

att jag skriver en C-uppsats och min uppsats handlar om livsstilens betydelse för hälsan. 

 

Undersökningen kommer att bygga på intervjuer med olika idrottslärare för gymnasiet runt 

om i Värmland. Jag har ännu inte skrivit klart min intervjuguide men i stora drag kommer 

undersökningen gå ut på att undersöka idrottslärares tolkning av hälsobegreppet. Om du väljer 

att delta i undersökningen så kommer jag skicka mina forskningsfrågor till dig så att du har 

möjlighet att förbereda dig på området som intervjun kommer beröra.  

 

Intervjuerna sker konfidentiellt, det betyder att stadens, skolans eller intervjupersonens namn 

inte kommer offentliggöras i uppsatsen. Jag kommer att be om tillåtelse att få spela in 

samtalet, för att sedan kunna transkribera det ordagrant. Detta är för att underlätta analysen, 

säkerhetsställa citatens korrekthet och stärka studiens trovärdighet.  

 

Jag skulle uppskatta om du skulle vilja ställa upp som intervjuperson i undersökningen. 

Intervjun kommer pågå i cirka 30 minuter och du får själv bestämma vilken tid och plats som 

passar dig bäst, helst i slutet av vecka 48 eller vecka 49.  

 

Hoppas att detta låter intressant och att du vill delta! Om du vet om någon mer idrottslärare på 

gymnasiet som eventuellt skulle vilja delta, lämna gärna dennes mailadress till mig så kan jag 

höra av mig. Tack på förhand. Om du har några frågor är det bara att du hör av dig! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Johan Arvidsson  

073-82-77-093 



 
 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev 

Hej! 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju om dina tolkningar av begreppet hälsa samt 

livstilens betydelse för hälsan. Jag heter Johan Arvidsson och läser till idrotts- och 

matematiklärare vid Karlstads Universitet. 

Syftet med denna undersökning är att få svar på hur utbildade idrottslärare för gymnasiet 

tolkar hälsobegreppet, livstilens betydelse för hälsan samt vilka delar av hälsobegreppet som 

får mest utrymme i undervisningen. Med delar av hälsobegreppet menar jag i detta fall fysisk, 

psykisk och social hälsa. Frågorna i intervjun bygger på dina tolkningar och tankar kring 

hälsa. De frågor som intervjun kommer utgå ifrån är: 

 Hur tolkar du som idrottslärare begreppet hälsa? 

 Hur tolkar du som idrottslärare begreppet livsstil i det centrala innehållet ”livstilens 

betydelse för hälsa”? 

 Vilka delar av begreppet hälsa får mest utrymme i undervisningen? 

Din medverkan till denna undersökning är frivillig, du har rätten att hoppa av intervjun om du 

önskar. Dina personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Intervjun är konfidentiell och allt material kommer att anonymiseras, ditt namn kommer inte 

användas i min uppsats. Samtalet kommer att spelas in. De uppgifter du lämnar i intervjun 

kommer endast användas i forskning.    

Har du några frågor eller om du vill ta del av uppsatsen när den är klar så får du gärna höra av 

dig. 

Tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar 

Johan Arvidsson 

073-82 77 093 

arvidssonfotboll@hotmail.com  

Handledare: Helene Hjalmarson  

Lektor Idrottsvetenskap  

Karlstads universitet 

mailto:arvidssonfotboll@hotmail.com


 
 

 

Bilaga 4 

Samtyckesblankett 

Syftet med denna intervju är att undersöka din tolkning av hälsa och av livsstil. Ett annat syfte 

är att undersöka vilka delar av hälsobegreppet som får mest utrymme i din undervisning. Ditt 

deltagande är frivilligt och du får avbryta din medverkan i intervjun när som helst. Du 

försäkrar med påskriften att du tagit del av informationen från informationsbrevet och väljer 

att delta i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed intygar jag att jag gärna deltar i den här studien 

 

Namn_________________________________________________________________ 
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