
Halmstad Högskola 

Sektionen för lärarutbildning 

Lärarprogrammet, Examensarbete 15 hp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Idrottslärares uppfattning och tolkning av hälsobegreppet som 

beskrivs i läroplanen 
En studie om synen på hälsoundervisningen i grundskolan ur ett idrottslärarperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Viktor Sjöholm & Issa Mehmeti 

Handledare: Krister Hertting 

Medexaminatorer: Kristina Gustafsson och Eva Twetman 

Examinator: Anders Nelson 

 



 1 

Abstract 
 

Vår studie är en undersökning om hur idrottslärare på grundskolan uppfattar och tolkar 

läroplanen utifrån ett hälsoperspektiv. Eftersom begreppet hälsa är svårt att definiera har det 

också inneburit att lärare uppfattat hälsobegreppet olika och alla elever ges inte samma 

förutsättningar att lära sig vad som främjar god hälsa. Vårt syfte är att ta reda på vilka 

aspekter som idrottslärarna tycker är viktiga utifrån ett hälsoperspektiv och hur de upplever 

hälsoundervisningen i skolan. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer för att få så personliga 

svar som möjligt och på så sätt kunna analysera vårt material och för att svara på våra 

frågeställningar.  

 

I vår teoridel redogör vi för ett antal olika teorier om hur lärare tidigare har uppfattat 

läroplanen utifrån ett hälsoperspektiv. Vi ser också skillnader i lärarnas sätt att bedöma 

elevernas kunskaper i vad som främjar hälsa.  

Vi har i vårt resultat sammanställt alla svaren och gjort en kort sammanfattning av de 

viktigaste punkterna där vi även gör en jämförelse lärarna emellan.  

I vår diskussion diskuterar vi det viktigaste om vad lärarna har sagt och gör jämförelser med 

tidigare forskning och våra egna synpunkter. 

 

Det viktigaste vi har kommit fram till är att idrottslärarna anser att tiden inte räcker till för att 

arbeta med hälsa i den utsträckningen som lärarna skulle önska att de gjorde. De flesta av 

lärarna önskar också att de kunde arbeta mer ämnesövergripande för att täcka in de bitar i 

läroplanen som blir lidande. Det handlar framför allt om kost och anatomiläran. Den psykiska 

hälsan och de delar som innefattar avslappning och stresshantering är också några av de 

hälsoaspekter som lärarna berör och som de skulle vilja arbeta mer med i skolan.  

Bollspelen beskrivs fortfarande som de dominerande aktiviteterna i undervisningen men 

hälsoundervisning har blivit allt vanligare med ett mer varierat innehåll på lektionerna. 

Framför allt de yngre lärarna arbetar mer varierat och blockvis med olika aktiviteter vilket är 

positivt och som främjar till livslångt lärande.  

 

Nyckelord:  
Hälsa, social, fysisk och psykisk hälsa, idrottslärare, hälsoundervisning, fysik aktivitet, 

styrdokument och idrottsundervisning. 
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1. INLEDNING 
 

I och med införandet av läroplanen 1994 så innebar det att undervisningens innehåll skiftades 

från detaljstyrd till målstyrd undervisning. Idrottsämnet byte namn till Idrott & Hälsa och 

hälsoperspektivet blev en viktig del i ämnets innehåll. Det har medfört att läraren har betydligt 

friare händer att lägga upp sin undervisning idag. Eftersom begreppet hälsa är svår att 

definiera har det också inneburit att lärare uppfattat hälsobegreppet olika och alla elever ges 

inte samma förutsättningar att lära sig vad som främjar god hälsa (Nilsson & Norgren, 2003). 

  Det är också allmänt känt att låg fysisk aktivitet och dålig kondition ökar risken för våra 

vanligaste folkhälsosjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, stress och diabetes. 

Forskning visar att spontanidrotten har minskat de senaste 15 åren och fetma bland barn ökar 

hela tiden. Barn och ungdomar sitter hellre framför datorn eller TV: n istället för att röra på 

sig. Enligt de senaste rekommendationerna från hälsoexperter så ska man vara fysiskt aktiv 

minst 30-60 minuter varje dag (Raustorp, 2004). 

Det är därför viktigt att barnen får positiva upplevelser och erfarenheter av idrottsämnet i 

skolan som främjar livslångt fysiskt aktivitet.  

Enligt läroplanen ska ämnet bl.a. utveckla elevens kunskaper om den egna livsstilens 

betydelse för hälsan samt att eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse 

över hur hälsa och välbefinnande kan bibehållas och förbättras (Lpo94). 

 

Vi vill genom undersökningen ge en bild av hur grundskolelärare i ämnet idrott och hälsa 

uppfattar och tolkar hälsobegreppet idag. Hur väljer idrottslärarna att undervisa om de olika 

hälsoaspekterna i skolan så att eleverna får med sig kunskaper om vad som främjar hälsa så 

att de i framtiden kan ta hand om sin egen fysiska, psykiska och sociala hälsa? 

 

Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelat där vi tillsammans har reflekterat under arbetets 

gång och skrivit ner det som varit mest relevant till våra frågeställningar. Det som vi har delat 

upp och gjort var för sig för att spara tid har varit litteraturen. Vi har sedan diskuterat 

tillsammans det som vi funnit mest intressant. Även transkriptionen har vi delat upp och 

skrivit för sig.  

 

 

 



 5 

2. STYRDOKUMENT OCH TIDIGARE FORSKNING 
  

I detta kaptitlet kommer vi att börja med att beskriva viktiga hälsoaspekter som beskrivs i 

läro- och kursplanen. Därefter diskuterar vi hälsobegreppet och försöker komma till en 

gemensam definition. Hälsobegreppet är ju ett vidsträckt begrepp och kan uppfattas olika från 

lärare till lärare. Vi kommer därför under rubrikerna tidigare forskning och idrottslärarens syn 

på hälsoundervisning referera till litteraturen om problematiken kring idrott och hälsoämnets 

komplexitet.  

 

 

2.1 Styrdokument och kursplaner 
 

Under denna rubrik kommer vi att belysa viktiga aspekter av hälsobegreppet som anges i 

läroplanen och kursplanen, Lpo94.  

Som en inledning av ämnet idrott och hälsa i kursplanen tar man upp betydelsen av idrott, 

friluftsliv och olika former av motion och rekreation och hur stor betydelse det har för hälsan. 

Därför är det viktigt står det, att barn utvecklar kunskaper om hur kroppen fungerar och hur 

vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Ämnet syftar till att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga. 

Dessutom ska ämnet ge eleven kunskap om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Lpo 94). 

I kursplanen för ämnet Idrott & Hälsa finns det så kallade uppnående mål som eleven skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret och strävansmål som idrottsläraren ska utgå ifrån när 

han/hon planerar sin undervisning.  

 

Mål att uppnå: 

- förstå att det finns ett samband mellan motion, hälsa och kost och i vardagen tillämpa 

ergonomiska kunskaper 

- planera och genomföra motionsaktiviteter 

 

 

Mål att sträva mot: 

-  stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa. 
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- reflektera med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och välbefinnande 

kan bibehållas och förbättras. 

- använda sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika 

idrotts- och friluftsaktiviteter 

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

- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv 

 

 

2.1.1 Betygskriterier i ämnet Idrott & Hälsa 
 

Eftersom läroplanens mål och kriterier är otydliga blir bedömning och betygsättning en svår 

uppgift enligt många idrottslärare (Thedin-Jakobsson, 2004). Betygskriterierna kan variera 

från skola till skola eftersom de lokala kursplanerna formas av hur läraren tolkar kriterierna i 

Lpo94. Vi har därför i vår undersökning även valt att beskriva betygskriterierna som beskrivs 

i kursplanen.  

Vad står det i betygskriterierna om bedömning och betygsättning ur ett hälsoperspektiv? 

 

I Läroplanen står det att läraren skall vid bedömning i ämnet idrott och hälsa ha 

grundläggande underlag för att kunna bedöma elevers kunskaper utifrån de kraven som står i 

kursplanen.  

”vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 

till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper”. (Lpo94, 

riktlinjer för läraren). 

  En viktig bedömningspunkt är elevens kunskaper om vilka faktorer som påverkar den egna 

hälsan. Förmågan att utföra sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett lämpligt sätt 

liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen. 

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser också elevens kunskaper om den egna kroppen 

och hur man genom regelbunden fysisk träning och friluftsliv kan behålla och förbättra både 

sin fysiska och psykiska hälsa (Lpo94). 

”elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och 

hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen” 

(Lpo94, bedömning och betygsättning). 
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För de högre betygen står det i kriterierna att: 

”eleven skall med hjälp av kunskaper kunna reflektera om kropp och rörelse och hur hälsa 

och välbefinnande kan bibehållas och förbättras. Eleven skall också föreslå och leda 

aktiviteter som befrämjar motion och egen hälsa”(Lpo94, bedömning och betygsättning). 

 

 

2.2 Definition av begreppet hälsa 
 

Thedin-Jakobsson (2005) diskuterar om hälsobegreppet som ges utrymme i Lpo94 men har 

inte någon självklar definition och därför ges lärarna i ämnet stort utrymme att själva tolka 

och bestämma kursinnehållet samt hur hälsa ska komma till uttryck i deras undervisning.  

Hälsa är ett komplext begrepp och svårt att definiera eftersom den innefattar så många olika 

dimensioner menar hon.  

   I kursplanen för idrott och hälsa i Lpo94 står det att eleven skall utveckla kunskap om vad 

som främjar hälsa. Eftersom begreppet hälsa är så svårdefinierbart så har varje enskild lärare 

väldigt fria händer när det gäller vad som ska ingå i begreppet hälsa. Detta medför att det 

finns stora skillnader från lärare till lärare vad han eller hon väljer att undervisa om. Därför 

kan lärarens uppfattningar av hälsobegreppet innebära att alla elever inte ges samma 

förutsättningar att lära sig hur man främjar en god hälsa menar Nilsson & Norgren, 2003.  

 

World Health Organisation (WHO) definierar begreppet hälsa som både fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom. 

”Hälsa är ett tillstånd som hör ihop med frihet från sjukdom men som också inkluderar en 

positiv komponent som förknippas med livskvalitet och välbefinnande” (Raustorp, sid. 62, 

2004).  

Raustorp (2004) menar att denna definition visar på att hälsa är inte enbart fysiska faktorer 

utan vi måste lägga till psykiska, sociala och existentiella faktorer. Han benämner hälsa på 

individnivå som just hälsa medan på samhällsnivå vill han kalla det för folkhälsa. 

Annerstedt (2001) är inne på samma linje som Raustorp (2004) och menar att en helhetssyn är 

viktig då dessa faktorer påverkar varandra och det är viktigt att eleverna har kunskaper om de 

olika hälsoaspekterna och hur de påverkar hälsan. T.ex. ryggproblem, stress, kost samt 

mentala och fysiska funktioner är viktiga delar att ha kunskaper om i skolan.  
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När vi använder begreppet hälsa i vår studie vill vi utgå efter dessa idrottsforskare som 

belyser aspekterna fysisk, psykisk och social hälsa som viktiga att undervisa om i skolan. Det 

är dessa hälsoaspekter som tas upp i läroplanen och som vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 

 

 

2.3 Tidigare forskning 

 
Det har gjorts en del olika utvärderingar och undersökningar de senaste åren om 

idrottsundervisningens innehåll och hur pass hälsoinriktad ämnet är. Den mest omfattade 

undersökningen som gjorts och som vi har inriktat oss på är NU-03 i Eriksson m.fl. (2003).  

Även Lena Larsson (2004) samt Engström & Redelius (2005) har forskat kring hälsosynen i 

ämnet idrott och hälsa ur ett idrottslärarperspektiv.   

 

 

2.3.1 Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU–03) 
 

Vårterminen 2003 genomförde skolverket den största utredningen av den svenska 

grundskolan någonsin. Utvärderingen omfattande år fem och nio. 6 788 elever, 1 688 lärare 

och 120 skolor ingick i utvärderingen av år nio och 3 455 elever och 205 lärare för år fem.  

Totalt omfattade utvärderingen ca 10 000 elever, 1 900 lärare och 197 skolor (Eriksson m.fl. 

2002).  

Syftet var att skolverket ville kartlägga hur grundskolan har utvecklats under 1990-talet, hur 

väl läro- och kursplanernas mål uppfylls och jämföra med resultaten av den nationella 

utvärderingen från 1992, NU 92.  

En av målsättningarna med NU03 var att ge en bild av hur skolor i Sverige behandlar 

skolämnet idrott och hälsa och hur lärarna upplever skolsituationen. Enkäter skickades till ca 

200 ämnesansvariga lärare för idrott och hälsa i grundskolan och ca 100 ämnesansvariga 

lärare för idrott och hälsa i gymnasiet.   

Några av de huvudpunkter som enkäten berörde var lärarnas bakgrund, vilken utbildning de 

har och hur deras undervisningssituation ser ut. Andra punkter som enkäten berörde var vad 

lärarna har för syfte och mål med sin undervisning och vilket innehåll som är vanligast och 

vilket som anses viktigast. 
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Det viktigaste med undervisningen tyckte de flesta lärare att eleverna ska ha roligt genom 

fysisk aktivitet och att eleverna lär sig att samarbeta.  

Den största skillnaden som man upptäckte med NU03 var synen på hälsa mellan 

gymnasielärare och grundskolelärare. Gymnasielärarna valde alternativet att lära om hälsa på 

andra plats medan på grundskolelärarnas alternativ hamnade det på sjunde plats.  

Tävlingsmoment och att lära sig konkurrera är något som har nedtonas i och med den nya 

kursplanen. Dessa alternativ hamnade som minst viktigast men man kunde se en viss skillnad 

mellan kvinnliga och manliga idrottslärare där de manliga är mer för tävlingsinriktade 

lektioner och att eleverna ska ”lära sig att konkurrera”.  

  En annan fråga på enkäten var att rangordna vilka aktiviteter som är vanligaste på lärarnas 

idrottslektioner och vilka som är de viktigaste lektionerna.  

Bollaktiviteter hamnar på första plats och lekar på andra plats. Innehållet i undervisningen 

präglas också av hög aktivitetsnivå oftast i form av bollspel vilket ska ge en god 

träningseffekt. Enligt många lärare så menar man att löpning, intervallträning eller idrotter 

med hög intensitet ses som rimliga aktiviteter ur ett hälsoperspektiv (Eriksson m.fl. 2003)  

Det som är intressant i den här frågan är att friluftsliv, simning, uppvärmning & stretching 

mm. som lyfts upp och betonas i Lpo94 inte hamnar bland de 7 vanligaste aktiviteterna. 

 

 

2.3.2 Fler studier om undervisningens innehåll i ämnet idrott & hälsa 
 

I början av 1990-talet så genomfördes en undersökning om var lärare och elever ansåg om 

ämnet idrott. Det var forskaren Lennart Mattson som genomförde undersökningen och han 

kom fram till en del intressanta resultat. Det visade sig att 70 % av all idrottsundervisning 

handlade om bollsporter av olika slag.  

Lärarna undvek i möjligaste mån att ha dans på lektionstid. Dans förekom endast 1-5 ggr 

varje läsår, vilket är alldeles för lite (Engström & Redelius, 2005).  

Resultatet av studien var en av orsakerna till att ämnet behövde omformas och bli mer 

målinriktad och få ett ämnesinnehåll. 

  Lena Larssons (2004) forskningsrapport handlar om ämnet idrott och hälsa ur ett 

idrottslärarperspektiv. De vanligaste aktiviteterna enligt de flesta idrottslärare som 

intervjuades var bollspel, redskap, lek, friidrott samt konditions- och styrketräning. Bollspel 
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var det tidsmässigt mest förekommande momentet i ämnet. Hälsa och friluftsliv är de moment 

som förekommer minst menar hon.  

Larsson (2004) menar att många lärare lyfter livslånga aktiviteter som viktiga inslag i sin 

undervisning men att innehållet i undervisningen domineras av bollspel, redskap och friidrott.  

Dessa moment är inte de vanligaste fysiska aktiviteterna som man ägnar sig åt som vuxen 

utan idag är det nya rörelse till musik som t.ex. aerobics, step up och boxercise som har blivit 

allt vanligare.  Men dessa aktiviteter förekommer i väldigt liten utsträckning i 

idrottsundervisningen. Anledningen till urvalet av aktiviteter i undervisningen som lärarna 

beskriver har stora likheter med idrottsföreningarnas utbud menar Larsson (2004) kan bero på 

lärarens egna idrottserfarenheter samt kraven från de dominerande elevgrupperna.  

 

 

 

2.3.3 Idrottslärarnas syn på hälsoundervisning i skolan 
 

Thedin-Jakobsson (2005) undersökte hur 16 lärare arbetar med hälsa inom ämnet idrott och 

hälsa. De intervjuade lärarna ansåg att det är oklart vad som ingår i begreppet hälsa och att det 

finns väldigt få direktiv om vad som ska ingå i ämnet och hur man ska lägga upp 

undervisningen. Hennes undersökning visar att lärarna har väldigt olika syn på 

ämnesinnehållet. Vissa prioriterar fysisk aktivitet och att resultatet blir god hälsa, medan 

andra anser att hälsa inte ingår under fysisk aktivitet utan istället omfattar frågor kring kost, 

droger, skador och sjukdomar. Undersökningen visar också att övervägande delen av lärarna 

tycker att man undervisar i hälsa genom teori. 

 

Enligt flera studier som tas upp i Quennerstedt (2006) så är målet och syftet med 

idrottsundervisningen enligt idrottsläraren, att ge eleverna möjlighet till rekreation. Dessutom 

att ha roligt genom fysik aktivitet och känna rörelseglädje. Man ska lära sig samarbeta och få 

en förbättrad fysik. Det handlar också om att ge eleverna ett brett utbud av aktiviteter så att de 

hittar något som de kan ha glädje av resten av livet. Även eleverna uppger i samma studier att 

”ha roligt genom rörelse” är ett av de viktigaste målen. Fast det finns vissa skillnader inom 

lärarkåren vad som menas med ”roligt”.  Några lärare avser ledarskapsaktiviteter som viktiga 

och roliga, medan andra anser att färdighetsträningen är det som är roligt.  
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2.3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Enligt lärarna i NU-03-studien framstår viktiga mål och syften med idrott och hälsa att ge 

rekreation, att ha roligt genom fysisk aktivitet, att uppleva rörelse glädje, att utveckla 

bestående intresse för fysisk aktivitet. Att lära sig prova på olika fysiska aktiviteter, att 

erbjuda fysisk träning samt att utveckla ett positivt förhållande till den egna kroppen är andra 

viktiga mål att utveckla hos eleverna, enligt lärarnas åsikter.  

Bollspel och bollekar utgör den klart dominerande aktivitetsformen följt av lekar samt 

tränings- och motionsaktiviteter. Bollspel är populärt enligt lärarna p.g.a. att alla elever är 

delaktiga och engagerade samtidigt.  

De aktiviteter som framhålls tydligt i kursplanerna, som dans, friluftsliv, simning och 

orientering lyfts inte däremot som viktiga aktiviteter i ämnet jämfört med andra moment.  

Att lära om hälsa var inte alls viktigt enligt lärarna i undersökningen och kom på 7: e plats.  

 

Är ämnet Idrott och hälsa ett kunskapsämne eller ett rekreationsämne?  

Vi anser att ämnet är ett kunskapsämne där eleverna måste erbjudas möjlighet att lära sig 

viktiga saker genom reflektioner som rör den egna hälsan t.ex. att förstå sambandet mellan 

den egna livsstilen och hur den påverkar hälsan (Lpo94). 

Vi upplever att hälsoundervisningen inte har ökat sen Lpo94 infördes eftersom idrottslärare 

fortfarande använder ämnet som rekreation istället för att lära ut kunskap om de olika 

hälsoaspekterna. Däremot så tror vi att prestations- och resultatmomenten har minskat i 

undervisningen. Ämnet heter idrott och hälsa och vi menar att hälsoundervisningen borde ha 

ökat i och med införandet av Lpo94.  

Därför vill vi i vår undersökning ta reda på hur idrottslärare uppfattar att man ska arbeta med 

hälsoundervisning i skolan, om det ska vara ett rekreations- eller kunskapsämne. Vad är det 

som ska läras ut och varför? 
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2.4 Syfte 
 

Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka, beskriva och tolka hur idrottslärare i 

grundskolan uppfattar och tolkar hälsobegreppet utifrån läroplanen.  

 

2.5 Frågeställningar 
 

Hur uppfattar och tolkar idrottslärare hälsobegreppet utifrån läroplanen? 

Vilka aspekter av hälsobegreppet beskrivs av lärarna? 

Hur upplever idrottslärare hälsosynen i skolan idag? 

 

 

2.6 Avgränsning 
 

För att få en så bred bild som möjligt skulle det bästa ha varit att intervjua både idrottslärare 

och elever och undersöka hur de ser på ämnet idrott och hälsa i skolan. Men eftersom 

uppsatsen inte skulle bli allt för stor valde vi att fokusera oss på lärarens perspektiv och deras 

uppfattning av hälsobegreppet i ämnet idrott och hälsa och hur de upplever sin syn på hälsa i 

skolan.  

Vi har valt att avgränsa till att intervjua endast idrotts och hälsalärare som undervisar i 

grundskolan av den anledningen att vi själva ska utbilda oss till grundskollärare i ämnet idrott 

och hälsa.  
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3. TEORI 

 
Det finns många teorier om hur en hälsosam undervisning kan bedrivas på ett sådant sätt som 

stimulerar elevernas intresse för regelbunden fysik aktivitet och att de kan ta ansvar över sin 

egen hälsa. Under denna rubrik kommer vi att belysa några viktiga teorier från forskare inom 

ämnet idrott och hälsa. Vi vill avsluta vår teoridel med att visa på olika perspektiv utifrån 

litteraturen om hur bedriver hälsoundervisning i skolan samt perspektiv på hur man bedömer 

elevers kunskaper i ämnet idrott och hälsa.   

 

 

3.1 Perspektiv på hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa 
När den svenska skolan gick över från att vara centralstyrd till att vara kommunalstyrd 1994, 

Lpo94 så innebar det att kommunerna själva fick tolka och skriva en kommunal kursplan. 

Därefter är det upp till varje skolan att lägga upp hur undervisningen på varje skola skulle se 

ut. Quennerstedt (2006) menar ändå att staten fortfarande har ett visst ansvar genom att skriva 

läroplaner och kursplaner med mål att sträva mot. Eftersom alla kommuner, skolor, lärare och 

elever tolkar och uppfattar kursplanen olika så är det upp till varje skola att konkretisera 

läroplanen utifrån skolans förutsättningar och forma en lokal kursplan. Det är därför som 

hälsoundervisningen i skolan är så olika, eftersom olika skolor har olika traditioner, lärare, 

förutsättningar och vilja menar han. 

 

Lära livslång fysisk aktivitet 

Om man utgår utifrån kursplanen så ska ämnet idrott och hälsa skapa elever som tar eget 

ansvar och utvecklar kunskaper om vad som främjar hälsa. I hälsoarbetet ska kunskaper, 

medvetenhet och upplevelser av olika faktorer som påverkar hälsan lyftas fram. Det kan vara 

livsmiljöfaktorer, livsstilsfaktorer, fysisk aktivitet, kroppsrörelse, friluftsliv mm. (Eriksson 

m.fl. 2003).  

Nilsson & Norgren (2003) menar att när man arbetar med hälsoarbetet i skolan är det viktigt 

att läraren uppmuntrar eleverna att samtala, diskutera och reflektera över arbetssättet i 

undervisningen och hur man bemöter varandra. När det gäller samtal inom ämnet idrott och 

hälsa menar de att man kan diskutera och reflektera kring det fysiologiska. 

   Enligt styrdokumenten ska eleverna också genom fysiskt aktivitet lära sig vanliga rörelser 

och idrottsaktiviteter samt utveckla kunskaper om olika rörelseaktiviteter och på så sätt kunna 
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ta eget ansvar för sin hälsa. Detta ska då leda till ett bistående intresse för fysisk aktivitet på 

egen hand även i det fortsatta livet.  

De fysiska aktiviteterna ska även utveckla gemenskap, samarbetsförmåga samt förståelse och 

respekt för andra (Eriksson m.fl. 2003).  

Hälsa och fysisk aktivitet behandlas inte separat i kursplanen utan ämnet handlar om 

hälsofrämjande fysisk aktivitet som genom positiva kropps- och rörelse erfarenheter. Kunskap 

och färdigheter samt diskussion och reflektion kring dessa frågor ska utveckla den fysiska, 

psykiska och sociala förmågan hos eleverna (Eriksson m.fl. 2003). 

   

Raustorp (2004) tar upp olika teorier om hur ämnet ska bedrivas för att få med sig alla elever. 

Han menar att man ska prioritera fysiska aktiviteter som går att genomföra hela livet, men 

även de aktiviteter som ger kunskap och färdigheter. Raustorp (2004) skriver att aktiviteter 

som går att göra på fritiden bör finnas med i utbudet av aktiviteter. Finns det en ishall, lär man 

eleverna att åka skridskor. Han menar att det är viktigt att bedriva undervisningen på ett 

lustfyllt sätt. Eleverna ska ha goda erfarenheter av fysisk aktivitet. De ska även lära sig 

motionskunskap och vikten av vardagsmotionen. Man ska försöka få eleverna att vara fysiskt 

aktiva minst 30 minuter om dan. Det är också viktigt att läraren undervisar om aktiviteten ur 

ett hälsoperspektiv så att eleverna lär sig att analysera det de håller på med. Han menar att det 

gäller att få elevernas attityd till fysisk aktivitet i en positiv riktning så att de kan värdera 

idrotten högt. 

För att skapa en livslång och positiv relation till fysisk aktivitet utgår Raustorp (2004) i sin 

teori utifrån det han kallar för diamantmodellen. I grundskolans lägre åldrar är det viktigt att 

det är en variation och bred i undervisningen där barnen får prova på många aktiviteter. Det 

ska vara roligt och lärorikt och alla ska lyckas. När barnen börjar grundskolans äldre åldrar så 

måste idrottsläraren ta hänsyn till pubertetsutvecklingen och försöka minimera 

misslyckanden. Innehållet i idrottsundervisningen ska betona livsstilskunskap, 

motionskunskap, såväl den prestationsinriktade som den hälsoinriktade menar han.  

   Engström & Redelius (2005) tar upp vikten av att väcka elevernas intresse för ett livslångt 

fysiskt liv, där lek och rekreation har blivit de viktigaste bitarna för att få med sig alla elever. 

Man vill öka elevernas intresse för idrott och hälsa samtidigt som man skär ner på antalet 

timmar som eleverna har möjlighet att vara fysiskt aktiva, vilket är en av anledningarna till att 

eleverna rör mindre på sig. 

Den fysiska aktiviteten tar upp majoriteten av undervisningstimmarna, men de har också en 

stor hälsomässig betydelse. Engström & Redelius (2005) menar att fysisk inaktivitet påverkar 
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hälsotillståndet negativt. I den aspekten blir idrottsundervisningen väldigt viktig och borde få 

mer tid på schemat. 

   Forskare menar att fysisk aktivitet ska i första hand ske genom rörelseaktiviteter och 

friluftsverksamhet. Ämnet ska även ge förutsättningar för eleverna att lära sig ta ansvar för sin 

hälsa, samt att eleverna ska kunna se, välja och värdera olika aktiviteter ur ett brett 

hälsoperspektiv. Andra delar som ska utvecklas ur ett hälsoperspektiv är diskussioner om 

hälsofrågor kopplade till idrott och friluftsliv. T.ex. att se samband mellan miljö och hälsa. 

Samband mellan motion, kost och hälsa.  

En annan viktig aspekt av ämnets hälsoperspektiv är att aktiviteterna ska leda till ökad 

kroppskännedom så som kunskaper om kroppen och rörelse samt att eleverna utvecklar en 

god kroppsuppfattning (Idrott och hälsa, 2007).  

I kursplanen beskrivs hälsa som ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och i mål att 

sträva mot står det att eleven ska utveckla kunskap om vad som främjar hälsa. Eleven ska 

även kunna se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv vilket ska ge 

eleven goda förutsättningar till ett personligt ställningstagande i hälsofrågor samt att man 

stimuleras till att ta eget ansvar (Idrott och Hälsa, 2007).  

Styrkorna med de teorier vi har tagit upp är att alla är överens om att hälsa genom fysisk 

aktivitet är det mest centrala i alla aspekter, men det finns svagheter också. Det är alldeles för 

mycket fokus på hur vuxenvärlden anser att hälsoundervisningen ska bedrivas. Det saknas 

fokus utifrån elevers perspektiv och deras synpunkter om hälsoundervisningen i skolan. 

 

 

3.2 Perspektiv på bedömning i ämnet Idrott och Hälsa 
 

Tidigare i det här kapitlet har vi beskrivit de olika hälsoaspekterna som finns i läro- och 

kursplanen och de strävansmål och mål att uppnå som ställs på undervisningens innehåll.  

Vi har också beskrivit utgångspunkterna vid bedömning och betygsättning ur ett 

hälsoperspektiv. Nu vill vi utifrån litteraturen ange teorier om hur idrottslärare uppfattar 

betygskriterierna. 

 

I ämnet idrott och hälsa skall det finnas lokala betygskriterier enligt skollagen. I de lokala 

betygskriterierna ska det klart och tydligt stå vad som kommer att ligga till grund för 

bedömningen. Quennerstedt (2006) menar att de färdiga lokala kursplanerna förhåller sig till 
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de centrala kursplanerna. De lokala kursplanerna är ibland levande dokument som skrivas om 

när man kommer på saker som är bättre, eller inte är relevant för kunskaperna inom ämnet. 

Detta medför också att en del skolor har olika betygskriterier från år till år. I en undersökning 

(Eriksson m.fl. 2003) som tas upp i Quennerstedt (2006) visar det sig att 75 % av lärarna ser 

de lokala kursplanerna som centralt styrande för undervisningen och betygssättningen.  

Många lärare uppfattar de centrala betygskriterierna som otydliga och svåra att bedöma 

utifrån. För betyget G krävs att man är ombytt och är aktiv på lektionerna. För MVG kräver 

lärarna att eleven visar upp personliga färdigheter i olika moment samt har en god social 

förmåga. Alla lärare menar att betygen fungerar motiverande för den grupp som tycker av 

olika anledningar att ämnet är jobbigt (Eriksson m.fl. 2003).  

  Även i Larsson (2004) beskriver lärarna vad som krävs för att få betyget MVG. När det 

kommer till betyget MVG är det främst den idrottsliga prestationen som man utgår efter när 

lärarna betygsätter. Lärarna tar avstånd från prestationer och tävlingsmoment men den har en 

stor del av underlaget i bedömningen menar Larsson.  

För MVG räcker det dock inte att man endast har goda resultat utan också att man visar goda 

färdigheter i de olika aktiviteterna samt att man har utvecklat en god social kompetens. 

Socialkompetens kan man finna stöd för i kursplanen: Mål att sträva mot ” eleven ska utveckla 

sin fysiska, psykiska och sociala förmåga” (Lpo94) 

 

Prestation och tävling är begrepp som kännetecknade tidigare undervisning men som idag bör 

undvikas i undervisningen p.g.a. hälsofrämjande skäl. Den nya läroplanen vill undvika 

prestation och tävling för att eleverna bl.a. inte ska känna sig utpekade på lektionerna. Trots 

det förekommer prestation och resultat på idrottsundervisning i skolan. Lärarna menar att man 

inte skriver när resultaten för bedömning utan för att varje elev ska se sin egen utveckling. 

Andra motiv är att resultaten motiverar eleven till att delta på lektionerna enligt lärarna 

(Larsson, 2004). 
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4. METOD 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp vårt tillvägagångssätt när vi har intervjuat de sju lärarna i 

grundskolan. Vi beskriver varför vi har valt att göra en kvalitativ forskningsintervju och vilka 

etiska riktlinjer man måste följa. Vi beskriver också vilket urval av lärare vi har valt och 

varför. Därefter följer en kort beskrivning av vår datainsamling och validitet och reliabilitet 

 

 

4.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 
 

För att få en uppfattning om hur idrottslärare tänker kring begreppet hälsa har vi i vår 

undersökning utfört en kvalitativ intervju för att få en ökad förståelse för hur idrottslärare 

uppfattar eller tolkar hälsobegreppet utifrån läroplanen.  

Vi valde att göra en kvalitativ studie för att försöka förstå människors sätt att resonera eller 

reagera. Jämfört med kvantitativa intervjuer så är de kvalitativa mer personliga och vi får en 

bättre förståelse för idrottslärarnas upplevelser och erfarenheter i yrkeslivet (Trost, 2005). Vid 

en kvalitativ studie måste man verkligen tänka till när man analyserar och det är inte alltid 

man tolkar det lärarna säger korrekt. Man måste fundera över allt man såg och hörde under 

intervjuns gång så att man kan ta med det som är intressant för studien.  

 

 

 

4.2 Etiska riktlinjer  
 
Enligt Kvale (1997) finns det fyra delar att ta hänsyn till när det gäller etiska riktlinjer som 

man utgår efter när man ska göra en intervju. Det är utifrån dessa riktlinjer som vi har arbetat 

efter när vi har samlat in vårt kvalitativa material. 

 

1. Informerat samtycke – innebär att intervjuaren informeras om syftet med intervjun samt hur 

den är upplagd. Den intervjuade blir även informerad att han/hon deltar frivilligt och har rätt 

till att avbryta intervjun när som helst. 
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2. Konfidentialitet – innebär att intervjuaren informeras intervjupersonen om att dennes 

identitet inte kommer att redovisas. Konfidentialitet innebär också att det som publiceras skall 

inte kunna kopplas till den intervjuade.  

 

3. Konsekvenser – Frågorna ska vara formulerade så att intervjuperson kan ge ett relevant 

svar utan att kunna ta skada av sitt svar. Intervjun ska vara en positiv upplevelse och vi som 

intervjuare har ett ansvar för att det blir så. 

 

4. Forskarens roll – forskarens betydelse förstärks under själva intervjuandet eftersom det är 

intervjuaren som är det viktigaste instrumentet vid förvärvande av kunskap. Kännedom om 

värderingsfrågor, etiska riktlinjer och teorier kan vara till hjälp vid val där vetenskapliga 

överväganden står mot varandra. Men det är dock forskarens integritet som är den avgörande 

faktorn vad det gäller hans/hennes ärlighet, rättrådighet, kunskap och erfarenhet. 

 
  
 
4.3 Urval 
 

De sju lärare som vi kontaktade för intervjuer jobbar alla inom Halmstad Kommun och alla 

har behörighet i ämnet idrott och hälsa. 

Vi har valt att intervjua både kvinnliga och manliga idrottslärare för att vi ville undersöka om 

det fann en skillnad i arbetssättet vad gäller kvinnor och män. Vi har utgått efter Jan Trost 

(2005) modell som hjälpmedel för strategiskt urval (Kvalitativa intervjuer, tabell 8.1 s.118). 

Vi vill dela in de intervjuade i olika kategorier t.ex. kön, ålder och erfarenhet och undersöka 

om det finns variationer mellan dessa kategorier. Hur tolkar en ung kvinnlig nyutbildad lärare 

hälsobegreppet utifrån läroplanen jämfört med en äldre manlig lärare som har lång erfarenhet 

inom läraryrket?  

Med erfarenhet menar vi hur länge man har jobbat som idrottslärare, om man är ny inom yrket 

eller om man har jobbat länge. Vi är medvetna om att lärarna i vår undersökning inte kan 

generalisera hela idrottslärarkåren utan att de är unika i sitt slag. Däremot kan man se ifall det 

finns några likheter och skillnader mellan de lärare vi har intervjuat och deras syn på hälsa. 
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4.4 Genomförande 

 
I vårt examensarbete har vi tagit kontakt med sju behöriga lärare inom ämnet idrott och hälsa 

från olika skolor i Halmstad Kommun.  

Vi intervjuade idrottslärare, både från stan och från klingliggande småorter eller byar. 

De fem lärare som undervisar i stan kontaktade vi personligen där vi tog kontakt med de ute 

på skolan. De två sista lärarna som arbetar utanför stan tog vi kontakt med via telefon. Alla 

sju svarade att de hade tid för att ställa upp på en intervju och vi bestämde datum och tid. 

Efter dessa sju intervjuer kände vi att vi hade fått relativt liknande svar och valde då att inte 

intervjua fler lärare. Intervjuerna ägde rum i lärarens arbetsrum eller andra grupprum där vi 

kunde utföra intervjun ostört från de andra i omgivningen.  

Vi använde oss av bandspelare för att kunna koncentrera oss på frågorna och svaren istället 

för att göra en massa anteckningar. Men vi har också antecknat för att beskriva den 

intervjuades mimik och gester vilket kan gå förlorade ifall vi bara använder oss av 

bandspelare. Även annat som man ser eller hör och som väcker tankar kan vara viktigt 

anteckna på plats.  

 

 

4.5 Bearbetning av Data 

 
En möjlighet enligt Trost (2005) är att man lyssnar på bandet, skriver ner all information och 

sedan skriver ner en sammanfattning av intervjuerna där man dessutom omstrukturera den så 

att den passar till intervjuguiden. Det är just den metoden som vi har använt.  

Först har vi samlat in allt material genom intervjuerna. Därefter har vi lyssnat på alla 

intervjubanden och skrivit ut intervjuerna separat. I vår resultatdel har vi skrivit det viktigaste 

som lärarna har sagt under intervjuerna. Därefter har vi skrivit ihop en kort sammanfattning 

av varje fråga så att man enkelt kan följa lärarnas tankegångar kring hälsoundervisningen i 

skolan. Detta har sedan underlättat vårt arbete med att analysera och tolka resultatet i vår 

slutdiskussion. Vi har även tolkat materialet utifrån våra teorier som finns med studien för att 

visa att det intressanta verkligen är intressant. 

 

 

 



 20 

4.6 Validitet och reliabilitet  
 

I våra intervjuer får man en massa olika svar och en del är inte alltid tillförlitligt (reliabelt). I 

verkligheten så kanske det är på ett visst sätt, men lärare kanske skäms och förvrider 

sanningen en aning för att inte stå ut som en avvikelse från det ”normala”. Lärarna kanske 

också har sagt något som vi har uppfattat på ett sätt, men i själva verket så menade läraren helt 

annat och detta bidrar till felaktiga slutsatser resultatet. Därför har vi kritiskt granskat alla 

svaren och skrivit det som har varit intressant i svaren vi fått (Trost, 2005). Ibland säger 

lärarna saker som låter väldigt bra eller dåligt, men deras kroppsspråk eller tonläge har kanske 

sagt något annat (validitet). Det hörs och syns inte alltid på banden och därför ser det ibland 

bättre/värre ut än vad det är. Det är sådana saker vi också kommer att ta med i vår diskussion. 

Vår egen förförståelse kan också ha påverkat resultatet eftersom vi har en positiv inställning 

till hälsoundervisningen i skolan. 
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5. RESULTAT OCH SAMMANFATTNING 

 
I vår resultatdel kommer vi att redogöra för vad lärarna har svarat på våra frågor (se bilaga). 

Vi har valt att återge svaren i ordning för att underlätta för läsaren att följa lärarnas 

uppfattningar av hälsobegreppet. Efter varje fråga finns en kort sammanfattning av de 

viktigaste åsikterna som har betydelse för vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

 

5.1. Idrottslärarnas kön och yrkeserfarenhet 

Lärare 1 (L1) har arbetat i 36 år. Det är en kvinna och examinerades 1971. 

Lärare 2 (L2) har arbetat i 22 år. Det är  en kvinna och hon examinerades 1985.  

Lärare 3 (L3) har arbetat i 20 år. Det är en man och han examinerades 1987. 

Lärare 4 (L4) har arbetat i 30 år. Det är en kvinna och hon examinerades 1978. 

Lärare 5 (L5) har arbetat i 4 år. Det är en kvinna och hon examinerades 2004. 

Lärare 6 (L6) har arbetat i 1 år. Det är en man och han examinerades 2007. 

Lärare 7 (L7) har arbetat i 22 år. Det är en man och han examinerades 1985. 

 

Sammanfattning:  

Vi har tre kvinnor med lång erfarenhet som idrottslärare där de har arbetat 22, 30 resp. 36 år 

vardera i ämnet. Vi har även två män som har lång erfarenhet av idrottsläraryrket där de har 

arbetat 20 resp. 22 år vardera. De nyexaminerade som är två lärare, en kvinna och en man har 

endast arbetat i en termin resp. 4 år. Alla lärare i intervjun är behöriga i ämnet då alla har tagit 

examen i lärarutbildningen.  

 

 

5.2. Idrottslärarnas beskrivning av hälsobegreppet. 

L1 menar att hälsa är att må bra på alla områden. Att må bra fysiskt och psykiskt och ha ett 

bra socialt liv är hälsa. L3 menar också att det är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

hos eleven eller gruppen definierar hälsobegreppet. L2 tycker att hälsa är att må bra, och det 

är inte enbart frånvaro av sjukdom.  

L4 menar dessutom förutom det allmänna välbefinnande, för att orka med vardagen så ska 

man leva sitt liv genom fysik aktivitet. Då håller man sig frisk.  
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L5 tar också upp välbefinnandet vad det gäller fysiskt, socialt och psykiskt, men även kost 

och motion i en relation till varandra.  

L6 tar upp hälsan som bas för hela idrottsutbildningen. Man kan analysera minsta lilla lek till 

något hälsosamt. Han försöker få sina elever att förstå att när de leker och springer omkring så 

ska de efteråt tänka på att: 

 ”nu har jag tränat min kondition”, ”vad händer i kroppen när jag 

springer?”(Lärare 6, man) 

Han försöker få eleverna att reflektera över det de gör och försöka få dem att förstå att allt 

hänger ihop, allt från kost till motion.  

L7 menar på att en sund själ finns i en frisk kropp.  

 

Sammanfattning: 

De flesta lärare menar att hälsa är något som får oss att må bra på ett eller annat sätt. En del 

ser det utifrån alla aspekter som fysisk, psykisk och social hälsa, medan andra även tar upp 

andra saker som kost och motion samt att man reflekterar om hur hälsa påverkas genom fysisk 

aktivitet. L5 och L6 är nyexaminerade, en kvinna och en man och de tolkar kost och motion 

som viktiga aspekter i hälsobegreppet. Eleverna ska reflektera om sambandet mellan kost och 

motion menar de.  

Kvinnliga och manliga idrottslärare som har längre erfarenhet i ämnet och hur de tolkar 

hälsobegreppet är ganska entydig.  

 

 

5.3. De viktigaste hälsoaspekterna att undervisa om enligt idrottslärarna. 

L1 menar att den fysiska delen är den viktigaste aspekten att undervisa om och hennes slogan 

är ”En sund själ i en sund kropp”(Lärare 1, kvinna). 

 

 L2 tar upp både den fysiska och psykiska aspekten som lika viktiga och menar att de går in i 

varandra. Genom fysisk aktivitet kan man oftast uppnå en god hälsa både fysiskt och psykiskt. 

L3 tar upp alla tre aspekterna som lika vikiga. Den sociala aspekten tycker han är viktig att 

börja med för att eleverna ska vara positiva och stötta varandra istället för att håna och 

förnedra varandra. Den psykiska aspekten tycker han är viktigt att jobba med självförtroende 

och självkänsla. Man ska lägga ribban högt men inte för högt.  

”Självkänsla bygger man ju genom att låta eleverna lyckas med det som de 

gör” (Lärare 3, man) 
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Enligt L3 så är det viktigt att eleverna får ett brett utbud av aktiviteter så att alla kan hitta 

något som de tycker är roligt och kan hålla på med på fritiden. Den fysiska aspekten är viktig 

för att eleverna ska vara fysiskt aktiva även efter skolåren.  

L4 menar att den sociala aspekten är jättestort då hälsa handlar mycket om den sociala 

kompetensen. Hon menar att om man kan fungera bra i en grupp så mår man automatiskt bra 

socialt och psykiskt. L5 menar precis som L3 och L2 att alla tre aspekterna är lika viktiga. 

Den fysiska delen av undervisningen ska leda till att eleven hittar något att hålla på med på 

fritiden och hur det präglar ens välmående. Den sociala aspekten är viktig att prata om t.ex. 

hur man är som kamrat och fairplay och hur man behandlar andra. Det är även viktigt att 

eleverna får kunskaper om kost, godis och sömn och hur det påverkar hälsan. Det är något 

som vi inte lägger så mycket fokus på i undervisningen som vi skulle kunna göra tycker hon.  

L6 är också inne på att alla tre aspekterna är lika viktiga och precis som L2 så tycker han att 

de går hand i hand.  

”Har du en god kroppsligt fysisk status med en god hälsa, så får du den 

psykiska hälsan på köpet” (Lärare 6, man) 

 Idrotten är ett guldämne menar han när det gäller att träna samarbete och lära sig fungera i 

grupp. Det har eleverna även nytta av i de teoretiska ämnena tycker han. Men det viktigaste 

delen tycker han ändå är motionsbiten för kan man få eleverna att hålla sig fysiskt aktiva så 

får man de andra två aspekterna på köpet. 

L7 tar upp den sociala biten som den viktigaste då han menar att eleven skall kunna aktivera 

sig själv och kunna engagera sig både enskilt och tillsammans med andra.  

 

Sammanfattning: 

Både nyblivna lärare och lärare med lång erfarenhet är överens om att den fysiska aspekten är 

viktig att undervisa om då eleverna genom ett brett utbud av aktiviteter ska hitta en aktivitet 

som de vill hålla på med på fritiden. Även den sociala aspekten anses som viktig utifrån ett 

hälsoperspektiv i undervisningen för att eleverna ska lära sig utveckla den sociala 

kompetensen. När det gäller den psykiska delen så menar några lärare att det kommer hand i 

hand i samband med fysiska aktiviteter och har man en god fysisk status så mår man också 

bra. Endast L3 som har lång erfarenhet som idrottslärare tar upp att det är viktigt att arbeta 

med att utveckla elevernas självförtroende och självkänsla.  
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5.4. Vad idrottslärarna tycker är viktigt att undervisa om för att eleverna ska utveckla 

sin sociala förmåga. 

L1 menar att i bollspel måste man ta hänsyn både till andra elever och de regler som finns.  

”Alla är inte lika bra på allting och det är en hänsynsaspekt och en respekt 

för varandra som vi försöker utveckla” (Lärare 1, kvinna).  

L2 håller också med om att den sociala förmågan utvecklas i de olika bollspelen, men också i 

samband med samarbetsövningar vilket är populärt nu.  L3 menar att man kan träna den 

sociala förmågan enskilt och i grupp. Killerball (dattboll) är ett exempel där man spelar alla 

mot alla och man lär sig då att man kan klara sig själv. Men man måste också lära sig att 

arbeta två och två, tre och tre och i större grupper. Därför ägnas mycket tid åt att grupp och 

lag indelning för att de ska lära sig att samarbeta med alla menar L3.  

L4 använder sig av lekar för att skapa sociala relationer och precis som L3 så menar hon att 

eleverna även ska träna individuellt för att stärka sitt självförtroende när man får lyckas med 

sin aktivitet. L4 menar att genom leken stimuleras eleven att delta i de övriga aktiviteterna.  

L5 tar upp värdegrunden och hur man behandlar varandra. Att man hela tiden pratar om 

situationer som uppstår under lektionerna.  

”Att man diskuterar och inte sopar saker under mattan” (Lärare 5, kvinna) 

L5 säger att man har bollspelsdagar där syftet är att eleverna lär sig att ta en förlust på rätt 

sätt, framgång vs. motgång. Eleverna ska lära sig ge varandra feedback för att det krävs 

samarbete för att vinna. L6 tycker som L5 att det är viktigt att eleverna lär sig att ta både vinst 

och förlust på rätt sätt. Därför arbetar man mycket två och två eller i större grupper. L6 

betonar att han vill ha tävlingsmomentet på sina lektioner för att eleverna ska lära sig att livet 

består av att tävla mot andra. Om man ska vinna måste man lära sig att samarbeta med resten 

av gruppen/laget. L7 använder sig både av samarbetsövningar i grupp men också av bollspel 

och lekar där det krävs samarbete i gruppen. Där man lär sig att ta hänsyn till resten av 

gruppen och lär sig att vara ärlig och ha en bra moral. 

 

Sammanfattning: 

Några av lärarna menar att man utvecklar den sociala förmågan hos eleven, dels individuellt 

genom olika aktiviteter där eleven får klara sig själv, dels i grupper och lag där eleven måste 

visa hänsyn och respektera andra elever. Alla lärare tar upp att bollspelsaktiviteter och 

samarbetsövningar är mest förekommande på lektionerna då eleverna lär sig att ta hänsyn till 

varandra, regler, normer och värderingar. L5 och L6, nyblivna lärare menar att eleverna ska 
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lära sig genom bollaktiviteter att ta motgångar, vinst eller förlust på rätt sätt. Framförallt L6 

som är en manlig idrottslärare vill ha tävlingsmoment på sina lektioner.   

 

 

5.5. Vad idrottslärarna tycker är viktigt att undervisa om för att eleverna ska lära sig 

utveckla den fysiska förmågan. 

L1 säger att alla aktiviteter är viktiga, ex. styrka, smidighet och spänst. Det får man genom 

fysik aktivitet och framför allt konditionen är viktig för att orka med. L2 menar att 

högstadieelever behöver röra på sig så mycket som möjligt och man behöver stor variation. I 

olika hinderbanor, motorikbanor och stationsträning så får de det. Så mycket olika aktiviteter 

tycker hon är viktigt. L3 menar att eleverna ska få möjlighet att testa så mycket som möjligt. 

Dels de traditionella idrotterna, men också nya aktiviteter som yoga, body combat, streetdance 

mm. som också främjar hälsan. Det är målet att eleverna hittar en idrott som de vill syssla 

med på fritiden. 

L4 tar upp konditionen som en av de viktigare aspekterna för att utveckla den fysiska 

förmågan. Det är viktigt att man har en grundkondition så att man orkar med vardagen. L5 är 

också inne på att man ska ha ett så varierat innehåll som möjligt, t.ex. så kan man styrketräna 

både med pilates, cirkelträning med sin egen kropp och med annat material. Man kan inte 

tvinga eleverna att motionera, men om man får prova på många olika aktiviteter så kanske 

man blir intresserad av någonting. Därför måste vi i skolan först skapa ett intresse för eleverna 

tycker hon.  

L6 tar upp att han diskuterar och reflekterar med eleverna om vad god hälsa och god 

kondition är. Han diskuterar med eleverna om hur viktigt det är med vardagsmotion. Istället 

för att föräldrarna kör sina barn till skolan, så kan barnen gå eller cykla, att man tar trapporna 

istället för hissen och andra sådana saker. Eleverna får reflektera över avd det är de har gjort 

under lektionen. L7 menar också att bredden och utbudet av aktiviteter ska vara stort så att 

eleverna kan hitta en aktivitet som de tycker är rolig och kan hålla på med på fritiden. 

 

Sammanfattning 

De flesta lärare tycker att utbudet av aktiviteter ska vara stort och varierat så att eleverna kan 

hitta något som man tycker är intressant och som främjar livslång fysisk aktivitet.  

Endast L3 tar upp nya aktiviteter som yoga, streetdance mm. och att det är viktigt att eleverna 

får möjligheter att testa på. 
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Alla lärare nämner konditionen som grundläggande för att orka med vardagen. L6 arbetar 

med att utvärdera lektionen med eleverna och reflektera över vilken betydelse de fysiska 

aktiviteterna har för hälsan. Vardagsmotionen nämns också för att främja elevernas hälsa. 

 

 

5.6. Vad idrottslärarna tycker är viktigt att undervisa om för att eleverna ska utveckla 

den psykiska förmågan. 

L1 säger att hon inte arbetar med det så mycket. Att ligga ner och avslappna och lyssna på 

musik gör hon inte så ofta. L2 jobbar mycket med att lära eleverna att klara av svåra 

situationer. Att man inte är rädd för att misslyckas. Det är inom idrotten i skolan som vi ska 

lära barnen att ta förlust på rätt sätt och att man kan komma igen och lyckas nästa gång. Vi 

kan skapa ett gott självförtroende som påverkar den psykiska hälsan menar hon.  

L3 menar att dagens ungdomar lever i ett stressigt samhälle och där vi i skolan måste lära de 

att utveckla sin psykiska förmåga t.ex. genom avslappning och avspänning. Det kan man göra 

efter ett fysiskt pass menar L3 då eleverna får känna på att spänna musklerna resp. spänna av 

och känna skillnaden. L4 har inte direkt en uppfattning om hur man arbetar med att utveckla 

den psykiska förmågan hos eleverna. Men hon menar att om man ser att någon är rädd för att 

misslyckas så får man gå in och vara en träningskompis. På så sätt känner sig eleven tryggare 

och vågar ta del av aktiviteterna menar L4.  

L5 menar att det borde finnas större utrymme i undervisningen om avslappning, yoga och 

andra metoder om hur ska varva ner och lyssna på sin kropp men känner att tiden inte räcker 

till på hennes lektioner.  

L6 tar upp att man ska berömma eleverna för att stärka deras självförtroende. Det gör man 

genom att ge den enskilde eleven positiv feedback för sina små framsteg som man gör.  

L7 är inne på samma bana som L5 och menar att man skulle kunna jobba betydligt mer med 

avslappning och stresshantering i ämnet.  

 

Sammanfattning: 

Lärarna har klar uppfattning om hur man kan arbeta med att utveckla elevernas psykiska 

förmåga. De flesta lärare nämner att de skulle vilja arbeta mer med t.ex. avslappning och 

stresshantering men känner att tiden inte räcker till. Endast tre av de intervjuade lärarna 

nämner begreppet självförtroende som en del av den psykiska hälsan och som man arbetar 

med att utveckla hos eleven.  
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Oberoende av kön och ålder så tolkar idrottslärarna den psykiska hälsan olika. Vissa uppfattar 

att avslappning och stresshantering som viktiga medan andra anser att arbeta med 

självförtroende och självkänsla är viktigt.  

 

5.7.  De vanligaste aktiviteterna vid idrottslektionerna 

L1 känner att det är mycket bollspel på sina lektioner och hon säger:  

 ”Vi har ju ett problem med den svenska skolan skulle jag vilja säga och det 

är det ju att vi har så många bollsporter som vi måste gå igenom” (Lärare 

1, kvinna) 

 Men hon försöker varva det med gymnastik och dans, stationsbanor och styrkebanor av olika 

slag. L2 anger lekar och konditionsträning som de vanligaste aktiviteterna på sina lektioner. 

L2 säger också att hon vill ha ett så varierat program som möjligt. L3 skulle vilja dela in 

aktiviteterna i två delar menar han och det är att han har 50 % bollspel och bollekar och 50 % 

styrka, kondition, dans, rytm och rörelse samt redskapsgymnastik. L4 tar också upp bollspel 

och bollekar som de vanligaste aktiviteterna på skolan och anledningen är att hon vill aktivera 

så många elever på samma gång.  

L5 tycker att hon har ett varierat innehåll på sina lektioner där hon har både en inne och ute 

period med olika slags aktiviteter för att eleverna ska prova på så mycket som möjligt. Lekar 

är framförallt förekommande på hennes lektioner tycker L5 och då oftast i samband med 

uppvärmning eller avslutning. I syftet med dessa lekar menar hon är att eleverna ska delta 

fysiskt på lektionerna och samtidigt träna samarbete och regler, den sociala biten.  

L6 arbetar blockvis så att han får exakt jämn fördelning av alla aktiviteter. Med det menar han 

att han har lika många antal veckor när det gäller bollspel, redskapsgymnastik, styrka, dans 

mm. L7 säger att det finns inget som är vanligare än det andra. Bollekar är dock väldigt 

uppskattat bland eleverna tycker han.  

 

Sammanfattning: 

Det finns två lärare, L1 och L4 båda kvinnliga lärare som arbetat längst och tycker att bollspel 

är de dominerande aktiviteterna på lektionerna eftersom man måste gå igenom så många 

bollspel menar hon. Men de flesta lärare menar att man försöker arbeta varierat där eleverna 

får prova på så många aktiviteter som möjligt. Det är en 50 % - 50 % indelning av 

bollaktiviteter och andra aktiviteter enligt de flesta lärare men bollekar verkar vara populärt 

bland vissa lärare. Syftet är att aktivera så många elever samtidigt menar man och att eleverna 

får samarbeta och lära sig reglerna.  
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5.8. De viktigaste aktiviteterna utifrån ett hälsoperspektiv 

L1 tar upp kondition och gymnastik som viktigt för gymnastiken tycker hon är basen för all 

rörelse. L2 menar att de viktigaste egenskaperna att utveckla hos eleverna ur ett 

hälsoperspektiv är att eleverna får träna sin kondition, att träna sin sociala kompetens och att 

få känna att de duger.  

L3 säger att den fysiska delen är den som dominerar under lektionerna och då är det ju hjärta, 

lungor och kroppens stora muskler som ska jobba ordenligt. Men han tar också upp att det 

beror på vilket mål man har med undervisningen t.ex. vill man att eleverna ska träna den 

sociala delen så har man olika samarbetsövningar där man försöker lösa problemen i gruppen.  

L4 menar att många elever klagar på att man har ont i ryggen och axlarna. De har dålig 

hållning. Därför tycker hon att det är viktigt att man tränar kondition och styrka.  

”Att man har en god grundkondition och att du har en styrka att du kan 

hålla uppe kroppen så att du inte får ont i ryggen” (Lärare 4, kvinna).  

L5 anger olika slags aktiviteter så som kondition, styrka, lugna lektioner, lekfyllda lektioner 

med redskap och utan redskap som viktiga aktiviteter ur ett hälsoperspektiv. Hon menar att 

det ska vara en variation i undervisningen där alla ska röra på sig.  

L6 säger att ingen aktivitet är viktigare än det andra utan det är helheten och bredden man ska 

ha. All träning är bra menar han och det gäller att fånga upp så många aktiviteter som möjligt 

så att eleverna hittar en aktivitet som passar de och som man kan tänka sig hålla på med även 

på fritiden.  

L7 pratar om att utomhusaktiviteterna är de viktigaste ur ett hälsoperspektiv. Han menar att vi 

spenderar alldeles för mycket tid inomhus då man oftast sitter inne och hänger. Men är man 

ute så sitter man inte och hänger utan är aktiv och rör på sig menar han.  

 

Sammanfattning: 

Alla de kvinnliga lärarna menar att en god grundkondition och styrka är viktigt för att orka 

med vardagen. Männen är mer inne på att all fysisk aktivitet är bra för hälsan och menar att 

eleverna ska få prova på så många aktiviteter som möjligt för att hitta en aktivitet som de vill 

syssla med på fritiden.  

L7 som arbetet länge inom ämnet trycker extra hårt för att eleverna ska få vara ute så mycket 

som möjligt för att få frisk luft samtidigt som man rör på sig. Han menar utomhusaktiviteter 

är viktigare ur ett hälsoperspektiv. 
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5.9. Lärarnas syn på bedömning av elevernas hälsokunskaper. 

L1 menar att eleverna måste vara medveten om att om man rör på sig så är det bra för hälsan.  

Är man inte intresserad av att vara med på lektionerna så har man inte förstått att röra på sig 

är bra för hälsan och det påverkar ju också betyget. Några teoretiska prov har man dock inte 

säger L1 eftersom tiden inte räcker till för några teoretiska genomgångar. Men man skulle 

kunna jobba ämnesövergripande menar hon t. ex. med hemkunskapen.  

L2 tar upp att hon använder sig av miniteorier där hon förklarar hur de olika aktiviteterna 

främjar hälsa. Sedan har hon teoretiska prov för att utvärdera vad eleverna har lärt sig om bl.a. 

hälsa då.  

L3 säger att man har utvärderingar med eleverna där eleverna ska under en månadstid föra 

träningsloggbok för att de ska få en uppfattning om vad de gör fysiskt under en månad.  

L3 tar också upp som L1 att man borde jobba ämnesövergripande med hemkunskapen och 

biologin. Men L3 menar att det finns inga speciella mål i hälsa som eleverna ska uppfylla.  

L4 utgår utifrån läroplanen och menar att man har satt upp egna kriterier i den lokala 

kursplanen och för att få betyg i idrott och hälsa så ska du vara ombytt. Du ska även ha en 

positiv inställning och fungera i gruppen tycker hon. Men hon har inga teoretiska prov för att 

kunna bedöma elevers kunskaper i ämnet. Dock lyfter L4 upp att någon gång har man jobbat 

ämnesövergripande och det är något som har fungerat väldigt bra tyckte hon.  

L5 tar också upp som L3 att man använder sig av en träningsdagbok och där eleven planerar 

egen motion och utvärderar den. Sen ska eleven också för att få ett högre betyg att man leder 

en lektion själv som man har planerat. L5 använder sig inte heller av teoretiska prov men det 

finns planer för att införa teoretiska föreläsningar i åk. 8:a. Det skulle underlätta med 

teoretiska prov för att man har mer underlag i bedömningen om elevers kunskaper om vad 

som främjar hälsa tycker hon. 

L6 menar att han bedömer elevers kunskaper utifrån fyra aspekter: ledarskap, sociala 

förmågan, hälsodelen med teoretiska prov samt den individuella 

prestationsförmågan/mångsidighet. Man måste vara duktig i ämnet också menar L6.  

L7 bedömer elevernas förhållningssätt till idrott och hälsa. Både hur aktiva de är på 

lektionerna och även om dem tränar på fritiden. De ska få förutsättningarna i skolan för att 

kunna ta hand om sin hälsa även på fritiden. Han använder inte teoretiska prov. 

 

Sammanfattning: 

Vi har två lärare, L2 och L6 som använder sig av teoretiska prov för att bedöma elevers 

kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Framförallt vill man som lärare utvärdera vad eleverna har 
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lärt sig av det man har gått igenom. Några lärare använder sig utav skriftliga 

inlämningsuppgifter där eleverna får beskriva hur ”hälsosamma” de är på sin fritid. En lärare, 

L2 använder miniteorier där hon går igenom viktiga saker som främjar hälsan som hon sedan 

har ett teoretiskt prov på. Några lärare vill arbeta ämnesövergripande, men ofta finns inte 

tillräckligt med tid för vare sig idrottsläraren eller de övriga lärare som också arbetar med 

hälsa i skolan. De två kvinnliga idrottslärarna som har arbetat längst, L1 och L4 använder sig 

varken av teoretiska prov eller andra skriftliga inlämningsuppgifter. 
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6. DISKUSSION 
 

De aspekter av hälsobegreppet som beskrivs i läroplanen har vi tagit upp i teorikapitlet.  

Under diskussionsdelen kommer vi att diskutera resultatet från intervjuerna om hur vi tolkar 

att idrottslärarna idag uppfattar hälsobegreppet och hur de upplever hälsoundervisningen i 

skolan.  

 

Hur uppfattar och tolkar idrottslärare hälsobegreppet utifrån läroplanen? 

Vilka aspekter av hälsobegreppet beskrivs av lärarna? 

Hur upplever idrottslärare hälsosynen i skolan idag?  

 

Vår empiriska undersökning visar att idrottslärarna uppfattar begreppet hälsa som att må bra 

på alla områden, fysisk, psykisk och socialt. Hälsa är inte bara frånvaro från sjukdom.  

Även kost och motion samt hur fysisk aktivitet påverkar hälsan är en uppfattning av 

hälsobegreppet som delas av lärarna.  

Lärarnas uppfattningar stämmer ganska bra överens med vår egen uppfattning av hur 

hälsobegreppet beskrivs i läroplanen. Ämnet idrott och hälsa sett ur ett hälsoperspektiv syftar 

bl.a. till att eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en 

positiv självbild (Lpo94).  

Att förstå att det finns ett samband mellan motion, hälsa och kost och i vardagen tillämpa 

ergonomiska kunskaper är andra hälsoaspekter som beskrivs i läroplanen och som nämns 

också av några lärare. 

Den fysiska aspekten är den viktigaste och mest förekommande i undervisningen enligt de 

lärare vi intervjuade eftersom den ger ett brett utbud av aktiviteter och som kan locka alla 

elever att hitta en fritidsaktivitet.  

Många av dessa idrottslärare lyfter också upp livslånga aktiviteter som viktiga inslag i sin 

hälsoundervisning men menar också att bollspel, redskap och friidrott är de mest förekomna i 

undervisningen. 

   Larsson (2004) visar i sin studie att de vanligaste aktiviteterna enligt de flesta idrottslärare 

som intervjuades var bollspel, redskap, lek, friidrott samt konditions- och styrketräning. 

Bollspel var det tidsmässigt mest förekommande momentet i ämnet. Hälsa och friluftsliv är de 

moment som förekommer minst menar hon. Hälsoundervisningen prioriteras inte av den 
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anledningen tror vi därför att det ges för lite tid för ämnet och att idrottslärarna prioriterar 

fysisk aktivitet före teoretiska lektioner. 

Vi håller med Larsson (2004) att dessa aktiviteter inte är de vanligaste som man utför som 

vuxen utan att nya aktiviteter som rörelse till musik t.ex. aerobics, step up och boxercise har 

blivit allt vanligare aktiviteter. Dessa aktiviteter borde förekomma mer i 

idrottsundervisningen.  

Raustorp (2004) menar också att lära för livet är en viktig förutsättning och att eleverna ska ha 

möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter helst i de aktiviteter som erbjuds i 

omgivningen.  

Konditionen anses som den vikigaste delen att arbeta med för att eleverna ska utveckla den 

fysiska förmågan och att reflektera över hur viktigt den är för att orka med vardagen.  

”Att man har en god grundkondition och att du har en styrka att du kan 

hålla uppe kroppen så att du inte får ont i ryggen” (Lärare 4, kvinna).  

 

Det är också viktigt att reflektera med eleverna över vilken betydelse de fysiska aktiviteterna 

har för hälsan tyckte lärarna. Flera forskare menar att just samtal, diskussioner och 

reflektioner över arbetssättet i undervisningen och hur man bemöter varandra är viktiga inslag 

i hälsoarbetet (Nilsson & Norgren, 2003).  

Eriksson m.fl. (2003) anser också att fysisk aktivitet och hälsa ska behandlas integrerat i 

undervisning och genom diskussioner och reflektioner genom positiva kropps- och rörelse 

erfarenheter ska utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga. 

   Vi tycker som de flesta lärare vi har intervjuat att majoriteten av undervisningstiden ska 

vara fysisk aktivitet, däremot behöver det inte vara bollspelen som dominerar undervisningen.  

Det finns de lärare som upplever att man måste gå igenom alla bollspelen i skolan men vi 

anser att det finns inget stöd för det i kursplanen.  

”Vi har ju ett problem med den svenska skolan skulle jag vilja säga och det är det 

ju att vi har så många bollsporter som vi måste gå igenom” (Lärare 1, kvinna) 

 

Den här synen på hur en idrottslärare kan uppfatta läroplanen gör hälsoundervisningen 

lidande tycker vi p.g.a. att man som lärare känner att det är viktigt att gå igenom alla 

bollsporter.  

Vi fann i vår undersökning att de äldre kvinnliga idrottslärarna (L1 och L4) upplever att det är 

mycket bollspel i idrottsundervisningen fast man egentligen inte vill ha det. Vi tror att det kan 

bero på elevernas inflytande över undervisningens innehåll samt att man inte är väl insatt i 



 33 

den nya läroplanen utan man arbetar på rutin. Enligt Lpo94 så måste vi som lärare arbeta med 

elevinflytande och då måste vi utgå utifrån elevernas åsikter och vilja. Av egna erfarenheter så 

vet vi att det oftast är killar som är aktiva på fritiden i olika idrottsföreningar som också 

påverkar lärarens planering mest.   

Vi tycker att god hälsoundervisningen ska vara varierad där planeringen ska innehålla 70 % 

fysisk aktivitet och 30 % hälsoundervisning som innefattar teori om kost, anatomi samt 

sociala och psykiska aspekterna. Hälsoundervisningen ska innehålla teoretiska lektioner där 

eleven får en bättre förståelse för den egna kroppen. Vi anser inte att eleven kan utveckla den 

förståelsen i skolan enbart genom fysisk aktivitet. Det kan vara miniteorier som en av de 

lärare som vi intervjuade använde sig av eller diskussioner och reflektioner över hur de olika 

aktiviteterna påverkar hälsan som andra lärare använder sig av.  

Endast två av de intervjuade lärarna nämnde att man använder sig av teoretiska prov, en gång 

under året. De flesta lärare menar att tiden inte räcker till för teoretiska lektioner. En äldre 

manlig idrottslärare säger att det finns inga speciella mål i hälsa som eleverna ska uppfylla. 

Där håller vi inte med om eftersom kursplanen säger att eleven ska förstå sambandet mellan 

motion, kost och hälsa:  

”förstå att det finns ett samband mellan motion, hälsa och kost och i vardagen 

tillämpa ergonomiska kunskaper” (Lpo94). 

 

Det är viktigt med teoridelen även i ämnet idrott och hälsa för att eleverna ska förstå vikten av 

fysisk aktivitet och hur ohälsa kan påverka kroppen negativt tycker vi.  

Vi tänker främst på de barn som är inaktiva på fritiden men även att på de andra barnen som 

är aktiva och att de också förstår betydelsen av fysisk aktivitet.  

   De flesta idrottslärare menar att man vill arbeta ämnesövergripande men det är inget som 

man gör och därför är det extra viktigt tycker vi med teoretiska lektioner och prov. 

Teoretiska prov tycker vi är bra som underlag för betyg och bedömningen. Vi tror att det är 

svårt att bedöma elevernas kunskaper om vad som främjar den egna hälsan utan tydliga 

underlag som visar att eleverna har förstått sambandet mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa 

samt kroppens uppbyggnad. Att eleven kan reflektera över och värdera fysiska aktiviteters 

betydelse för livsstil och hälsa. 

 

Fast tävlings- och resultatmomenten har tonats ner i den nya läroplanen så fann vi i vår 

undersökning att de flesta idrottslärare tycker det är bra att eleverna lär sig att konkurrera.  
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Den skillnad vi fann i vår undersökning mellan de nyexaminerade och de idrottslärarna med 

längre erfarenhet var att de nyblivna lärarna tyckte att det är bra med lite tävlingsmomenten 

och att det ska vara en del av idrottsundervisningen.  

”Om man ska vinna så är det viktigt att lära sig att samarbeta med resten av 

gruppen/laget” (Lärare 6, man) 

Den yngre kvinnliga läraren menar att tävlingar i turneringsform är bra eftersom eleverna lär 

sig att samarbeta i lag.  

Livet består av vinster och förluster t.ex. när man går på en anställningsintervju så tävlar man 

mot alla andra som vill ha jobbet. Lärarnas motivering är att eleverna ska lära sig att ta en 

förlust på rätt sätt. Vi håller med de idrottslärare som i intervjun menade att det måste få 

förekomma vissa tävlingsmoment inom skolidrotten med. Eleverna skulle nog inte vara lika 

motiverade om vi sprang slingan utan tidtagning t.ex. Tävling mot andra kan förekomma i 

vissa moment i skolan men att läraren går in och tonar ner det och istället lyfter upp samarbete 

inom laget som viktigt.  

Men ur ett hälsoperspektiv så spelar tiden ingen roll om inte alla elever har inte förstått 

sambandet mellan fysisk aktivitet och det allmänna välbefinnande tycker vi.  

  

Den sociala aspekten anses också som viktigt utifrån ett hälsoperspektiv då eleverna lär sig att 

samarbeta och utveckla sin sociala kompetens. Bollspel, lekar och samarbetsövningar är de 

vanligaste förekommande aktiviteterna enligt lärarna i intervjun eftersom dessa aktiviteter kan 

fånga alla elever samtidigt och dessutom utvecklas samarbete, hänsyn och relationer inom 

gruppen.  

Tidigare forskning visar också att just bollspel och lekar hamnar på första plats i lärarnas 

alternativ över de mest vanliga aktiviteterna på lektionerna. Bollaktiviteternas syfte enligt 

lärarna är att alla elever ska vara engagerade och delaktiga samtidigt. Bollspel präglas också 

av en högintensitetsnivå vilket ska ge en god träningseffekt enligt lärarna (Eriksson, m.fl. 

2003). 

 

Idrottslärarna i vår undersökning hade ingen klar uppfattning om hur man kan arbeta med att 

utveckla elevernas psykiska förmåga.  

Vår tolkning av den psykiska aspekten är att eleven ska utveckla en positiv självbild till fysisk 

aktivitet. Begrepp som självförtroende och självkänsla är viktiga inslag i den psykiska 

aspekten och som bör vara en del av undervisningen. Vi ser också på den mentala träningen 

t.ex. avslappning och stresshantering som ett sätt att utveckla den psykiska förmågan.  
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Det är viktigt att eleverna lär sig utveckla kunskaper om sin egen kropp och hälsa tycker vi.  

Lärarna i vår undersökning menade att de psykiska aspekterna integreras i samband med 

fysiska aktiviteter. Idrottslärarna hade inte direkt någon beskrivning om hur man arbetar med 

att förstärka elevens psykiska förmåga utan menar att om eleverna är fysisk aktiva så mår de 

också bra. 

Endast en lärare nämnde att det är viktigt att arbeta med att utveckla eleven självförtroende 

och självbild. Han menade att man ska sätta ribban högt men inte för högt för att eleverna ska 

få lyckas med det de gör. 

Vi tycker att det är viktigt att eleverna ska ha med sig positiva erfarenheter av fysisk aktivitet 

så att de kan fortsätta vara fysiskt aktiva även efter skolåren. Vi menar att om man inte ser till 

att eleverna har roligt och får lyckas under idrottslektionerna så kommer eleven inte vara 

fysiskt aktiv efter skolåren och detta är inte bra sett utifrån ett hälsoperspektiv.  

Framförallt är det viktigt att prestations- och tävlingsmomenten försvinner i 

idrottsundervisningen eftersom det drabbar oftast de som inte är fysisk aktiva på fritiden.  

Eleverna måste bli medvetna om att det är en skillnad mellan förenings- och skolidrott. 

Skolidrotten ska stimulera eleverna att vilja delta på lektionern, inte tävla och prestera.  

”stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar 

ett ansvar för sin hälsa” (Lpo94, Mål att sträva mot). 

 

Vi anser att alldeles för lite undervisning bedrivs ute på skolorna om att utvecklas elevernas 

psykiska hälsa. Idag lever vi i ett stressigt samhälle och barn samt vuxna behöver lära sig 

kunskaper om hur hälsa och välbefinnande kan bibehållas. Några av de idrottslärare som vi 

har intervjuat tycker att den psykiska aspekten borde få större utrymme i undervisningen och 

att man borde arbeta betydligt mer med avslappning och stresshantering.  
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6.1 Slutdiskussion: 
 

Tidigare forskning samt även vår egen empiriska studie visar att de vanligaste aktiviteterna 

som förekommer i idrottsundervisningen idag är bollspel och bollekar.  

Men vår tolkning utifrån intervjuerna är att de idrottslärarna vi har intervjuat har ett syfte med 

att det är mycket bollaktiviteter. Även om det är mycket bollspel på lektionerna så finns det en 

tanke enligt de flesta lärarna. T.ex. så uppfattar man att den sociala aspekten (social 

kompetens) genom fysik aktivitet är det viktigaste att undervisa om i skolan. I läroplanen står 

det i mål att sträva mot att eleven ska utveckla den fysiska, psykiska och den sociala förmåga 

samt utvecklar en positiv självbild (Lpo94).  

Aktiviteter som bollspel och bollekar är därför vanliga inslag i dagens idrottsundervisning för 

att idrottslärarna upplever att dessa aktiviteter är bra utifrån ett hälsoperspektiv då eleverna lär 

sig regler, samarbete, feedback, normer och värderingar. Dessutom är alla elever aktiva 

samtidigt.  

Därför blir tiden knapp för teoretiska lektioner och att lära om hälsa i skolan. Men alla lärare i 

intervjuerna tar upp att man på olika sätt har reflektioner och diskussioner med eleverna om 

aktiviteternas syfte och vilken betydelse den har för hälsan t.ex. varför tränar vi kondition?  

Det är framförallt utifrån den fysiska aspekten som idrottslärarna uppfattar att man ska 

bedriva hälsoundervisning i skolan och främst genom att eleverna får prova på så många 

aktiviteter som möjligt. Detta synsätt delas av alla lärare som vi har intervjuat och syftet är att 

eleven ska hitta en aktivitet som man kan syssla med även på fritiden, livslångt lärande.  

Genom de fysiska aktiviteterna integreras även de sociala och psykiska aspekterna i 

undervisningen enligt lärarna.  

 
Är ämnet idrott och hälsa ett rekreationsämne eller ett kunskapsämne? 

De flesta studier som vi har läst bl.a. NU03 menar att idrottslärarnas viktigaste mål och syften 

med undervisningen är att ge rekreation, att ha roligt genom fysiskt aktivitet och att uppleva 

rörelseglädje och att utveckla bestående intresse för fysisk aktivitet.  

I vår undersökning fann vi också att viktiga mål och syften med idrottsundervisningen är bl.a. 

att eleverna ska ha roligt genom fysiskt aktivitet och att lära sig prova på olika fysiska 

aktiviteter som består för livet. Men vi upplever att ämnet är lika mycket ett kunskapsämne då 

de flesta lärare menade att mycket tid ges till eleverna för reflektion och diskussion om 

aktiviteternas innehåll. Men vi skulle vilja se mer tid med teoretiska lektioner i skolan där 

eleverna precis som i andra ämnen kan visa genom prov eller läxförhör att man förstår 
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sambandet mellan kost och motion, ergonomin. Att kunna reflektera med hjälp av kunskaper 

om kropp och rörelse över hur hälsa och välbefinnande kan bibehållas och förbättras. Att 

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

och friluftsaktiviteter (Lpo94). Framförallt vill vi att det ska ges mer tid i schemat för fysisk 

aktivitet och ämnet idrott och hälsa.   

 

Avslutningsvis vill vi säga att vår undersökning har varit viktig för att den underlättar för oss 

själva och andra idrottslärare om hur man kan arbeta i ämnet idrott och hälsa. Den belyser 

också just delen hälsa. Eftersom ämnet faktiskt heter så nu för tiden. Ämnet borde få mera tid 

för teoretiska genomgångar som har med allt inom hälsa att göra.  

Här följer några exempel som vi har sammanfattat från empirin/ resultat till en egen teori och  

hur man skulle kunna lyfta fram hälsoaspekterna inom de aktiviteter man genomför i ämnet 

idrott & hälsa. 

Bollspel/lagspel – kondition, uthållighet och intervallträning är bra för den fysiska aspekten. 

Lagsammanhållning och gemenskap är bra för den sociala aspekten. Att lära sig ta vinster och 

förluster på rätt sätt är bra ur den psykiska aspekten 

Simning, dans, orientering, gymnastik och friluftsliv medför till god kondition, uthållighet, 

styrka och är en utmaning för alla individer på individernas egen nivå. Det är bra ur den 

fysiska och psykiska aspekten. Dessa aktiviteter gör helt enkelt att man mår bra och påverkar 

hälsan på ett positivt sätt. 

Om man varje gång eller i alla fall en gång i veckan påminner eleverna om dessa viktiga 

aspekter så kommer eleverna att förstå varför man gör en del saker. Läraren har ett ansvar för 

ämnet och att göra det så intressant och roligt som möjligt. Man måste göra detta till en vana 

att hela tiden berätta för eleverna varför vi håller på med idrott och hälsa och få dem att inse 

att det är kul att kunna ta hand om sin kropp och hälsa. 

  Vår undersökning har också varit viktigt för att den visar hur idrottslärare i Halmstad 

kommun arbetar och det är där vi vill arbeta så det är intressant för oss att se hur man kan 

arbeta med hälsoaspekterna i skolan. Undersökningen visade också att en de flesta lärare som 

vi har intervjuat inte prioriterar hälsoundervisning på deras lektioner. Det var endast två av 

dem som använde sig av teoretiska prov. Detta visar att eleverna på de övriga skolarna inte 

blir kontrollerade om deras hälsokunskaper och vi undrar hur man då kan sätta ett betyg i 

hälsodelen utan underlag. Det borde skrivas en mer detaljerad kursplan i hälsodelen för att 

lärarna ska kunna pricka av mer och se vad eleverna kan i ämnesdelen hälsa. 
 



 38 

6.2 Vidare forskning: 
 
Eftersom vi har undersökt hur idrottslärare uppfattar att man ska undervisa om hälsa i skolan 

så hade vidare forskning kunnat vara att undersöka hur eleverna uppfattar idrottsämnets 

innehåll ur ett hälsoperspektiv. 

Vilka aspekter ses som viktiga ur ett hälsoperspektiv av eleverna? 
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8. Bilaga: 
 

Kön?  Ålder?  Examensår: 

 

1. Hur många år har du arbetat som idrottslärare? 

 

2. Hur skulle du beskriva begreppet hälsa som idrottslärare? 

 

3. Vilka aspekter av hälsobegreppet tycker du är viktigast att undervisa om på dina lektioner 

(t.ex. den sociala, fysiska eller psykiska delen)? 

 

4. Vad är viktigt att undervisa om för att eleverna ska utveckla den sociala förmågan tycker du 

(tex. relationer och samarbete)? 

 

5. Vad är viktigt att undervisa om för att eleverna ska lära sig utveckla den fysiska förmågan? 

 

6. Vad är viktigt att undervisa om för att eleverna ska lära sig utveckla den psykiska förmågan 

(t.ex. avslappning och stresshantering)? 

 

7. Vilka är de vanligaste aktiviteterna på dina lektioner (t.ex. bollaktiviteter, lekar, gymnastik, 

samarbetsövningar, dans mm)? 

 

8. Vilka är de viktigaste aktiviteterna utifrån ett hälsoperspektiv tycker du? 

 

9. Vad är det du bedömer när det gäller elevers kunskaper i hälsa? 

 

10. Hur bedömer du elevers kunskaper i hälsa? 

 

11. Är det möjligt att göra en korrekt bedömning av hälsodelen i betyget utan ett teoretiskt 

prov tycker du?  

 

12. Tycker du att det finns goda förutsättningar för att arbeta med hälsa i skolan (t.ex. yttre 

förutsättningar, närmiljö, arbetslag, skolledning mm)? 


