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Abstrakt 
Hälsa är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och det talas mycket om hälsofrågor i olika 

sammanhang. Hälsa i skolan har sedan Lpf 94 infördes givits ett större utrymme och då 

framförallt i ämnet idrott och hälsa, medan idrottsämnet tidigare var ett rent fysiskt ämne som 

fokuserade på prestationen. För att uppnå hälsa krävs enligt läroplanen ett fysiskt, psykiskt 

och socialt välmående. Studiens syfte är att studera hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet 

uppmärksammar hälso- och livsstilsfrågor i sin undervisning. Detta görs genom en kvalitativ 

intervjumetod där sex verksamma idrottslärare i varierande ålder och kön har intervjuats. 

Resultaten från intervjuerna har tolkats utifrån en hermeneutisk vetenskapsansats och 

analyserats med hjälp av Aaron Antonovskys hälsoteori – KASAM. Vad som framkom under 

studien var att lärarna hade svårt att definiera begreppet hälsa, men det visade sig att den 

fysiska delen av hälsan var den dominerande i undervisningen. De hälso- och livsstilsfrågor 

som främst uppmärksammas är kost och fysisk aktivitet. För att nå ut till eleverna med 

hälsoundervisningen försöker lärarna väva in teori i den praktiska undervisningen, detta för 

att eleverna ska förstå sambandet mellan teorin och praktiken. Hälsans främsta betydelse för 

ämnet och eleverna enligt lärarna är samhällets utveckling mot allt mer stillasittande och 

ohälsosamma livsstilar. 

 

Nyckelord: hälso- och livsstilsfrågor, idrott och hälsa, känsla av sammanhang 
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Förord 
Att bestämma ämnesområde var för oss inte särskilt svårt eftersom vi båda tidigare genomgått 

idrottslärarutbildningen här på Halmstad Högskola tillsammans. Däremot vad som exakt 

skulle studeras inom ämnet idrott och hälsa var desto svårare att komma fram till. För att få 

hjälp och inspiration tog vi tidigt kontakt med Lars Kristén som gav oss rådet att titta på 

tidigare examensarbetens förslag på vidare forskning. Där fann vi framförallt ett ämne som 

intresserade oss och var relevant för vår framtida yrkesroll. Eftersom vi tidigare upplevt 

hälsan som åsidosatt i ämnet idrott och hälsa tyckte vi det vore intressant att studera hur 

yrkesverksamma lärare uppmärksammar hälso- och livsstilsfrågor i undervisningen. 

 

Examensarbetet har genomförts av båda författarna tillsammans, även om vissa delar har 

skrivits var för sig för att sedan tillsammans diskuteras och sammanfogas till en helhet. Vid 

samtliga intervjutillfällen har båda författarna deltagit. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till de lärare som tog sig tid att ställa upp för intervjuer, det 

har varit väldigt lärorikt att ta del av deras tankar och idéer i de olika frågorna. Vi vill också 

tacka våra handledare Lars Kristén och Jette Trolle-Schultz Jensen för deras kommentarer och 

åsikter som hela tiden drivit oss både framåt och bakåt i processen. Men deras hjälp har varit 

till stor nytta och givit oss många nyttiga tankeställare. De ska ha en stor eloge för att de alltid 

har tagit sig tid för våra frågor och funderingar samt orkat sätta sig in i våra ibland något 

otydliga tankegångar. Även vår handledningsgrupp vill vi tacka för vår gemensamma ångest 

samt utbyte av idéer och tankar.    

 3



Innehållsförteckning 

Abstrakt 

Förord 

1. Introduktion....................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6 

1.2 Förförståelse ..................................................................................................................... 8 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 9 

1.4 Frågeställningar................................................................................................................ 9 

2. Litteraturgenomgång ....................................................................................... 10 

2.1 Ämnet idrott och hälsa ur ett historiskt perspektiv ........................................................ 10 

2.2 Vad säger styrdokumenten? ........................................................................................... 13 

2.3 Tidigare forskning .......................................................................................................... 15 

2.4 Perspektiv på begreppet hälsa ........................................................................................ 18 

3 Teoretisk ansats ................................................................................................ 21 

3.1 Hermeneutik ................................................................................................................... 21 

3.2 KASAM – känsla av sammanhang ................................................................................ 23 

4. Metod............................................................................................................... 26 

4.1 Intervjupersoner ............................................................................................................. 26 

4.2 Intervjuguide .................................................................................................................. 27 

4.3 Tillvägagångssätt............................................................................................................ 28 

4.4 Intervjuanalys ................................................................................................................. 29 

4.5 Etiska ställningstaganden ............................................................................................... 29 

5. Resultat ............................................................................................................ 31 

5.1 Vad innebär begreppet hälsa för idrottslärare ................................................................ 31 

5.2 Hur uppmärksammas hälso- och livsstilsfrågor i undervisningen ................................. 33 

5.3 Varför är hälsoperspektivet viktigt i ämnet.................................................................... 35 

5.4 Framtidsvisioner............................................................................................................. 37 

6. Analys och diskussion..................................................................................... 39 

6.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 39 

6.2 Analyserande diskussion ................................................................................................ 41 

6.2.1 Begriplighet............................................................................................................. 42 

 4



6.2.2 Hanterbarhet ............................................................................................................ 43 

6.2.3 Meningsfullhet ........................................................................................................ 44 

7. Slutsatser och implikationer............................................................................ 46 

8. Källförteckning................................................................................................ 48 

Bilagor 

- Bilaga 1 

- Bilaga 2

- Bilaga 3

 

 

 5



1. Introduktion 

Detta kapitel börjar med att ta upp bakgrundsituationen till det föreliggande examensarbetet, 

här tas ungdomars hälsa upp ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Därefter följer ett 

avsnitt med vår förförståelse till ämnet. Kapitlet avslutas med syftet och forskningsfrågorna 

som har legat till grund för detta examensarbete. 

 

1.1 Bakgrund 

Människors hälsa är ett aktuellt ämne som diskuteras livligt både i tv och tidningar. Då vi som 

blivande lärare i idrott och hälsa kommer att arbeta främst med barn och ungdomar är det en 

viktig uppgift vi har att främja deras hälsa. I läroplanen står det också klart uttryckt att 

gymnasieskolan är skyldig att ge eleverna ”… kunskaper om förutsättningarna för en god 

hälsa…”.(Lpf 94, s.11) Det gäller inte enbart lärarna i idrott och hälsa, utan alla lärare på 

gymnasiet. Hälsa består av tre olika delar, vilka alla är lika viktiga för att nå välbefinnande 

enligt Världshälsoorganisationen (WHO). De tre delarna är fysiskt, psykiskt och socialt 

välmående. (Pellmer och Wramner, 2001)  

 

Unga idag lever ett allt mer stillasittande liv och inaktiviteten hos barn och ungdomar ökar, 

många sitter inne och spelar dator/tv-spel istället för att vara utomhus och röra på sig. 

Spontanidrottandet som var vanligt förekommande bland tidigare generationer är idag nästan 

borta. Forskning visar att inaktiva barn i regel förblir inaktiva även som vuxna. (Raustorp, 

2000) Riskerna med ett inaktivt liv är många, i likhet med fetman (Henriksson, 2004) så leder 

även fysisk inaktivitet till en högre risk för ökad sjuklighet samt en tidigare död. Tidigare har 

forskare varit oeniga i denna fråga, men idag råder internationell medicinsk enighet om att 

fysisk aktivitet har en positiv effekt på människokroppens organsystem. Som det är idag löper 

25 % av Sveriges 25-åriga män en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 

beroende på en låg fysisk förmåga. Vid 45 års ålder har risken ökat till 50 % och vid 65 års 

ålder är det bara en mindre grupp som inte löper förhöjd risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar, allt på grund av en låg fysisk förmåga. ”Den naturliga och logiska slutsatsen 

blir att fysisk aktivitet fungerar som en skyddande faktor.” (Riksidrottsförbundet, 2004, s.5) 

Med hänsyn till ovanstående faktum bör större fokus läggas på elevernas hälsa och på fysisk 

aktivitet i dagens skola. Och då kanske främst på gymnasienivå eftersom en rapport från 

Skolverket visar att elever på gymnasiet tenderar att ha en högre frånvaro från ämnet idrott 
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och hälsa än elever på grundskolan. (Eriksson m.fl., 2003) Dessutom är endast kursen idrott 

och hälsa A obligatorisk på gymnasiet vilket medför att många av eleverna inte har någon 

idrott och hälsa alls på schemat under deras tredje och sista år i gymnasieskolan. Detta trots 

att läroplanen för de frivilliga skolformerna innehåller skrivningar om att skolan ska ”… 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor” samt ”… även sträva efter att ge gymnasieeleverna 

förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.” (Lpf 94, s.5) Hur ska detta 

uppfyllas när endast idrott och hälsa A är obligatoriskt på gymnasiet? 

 

Vikten av fysisk aktivitet visar även folkhälsoinstitutet i sina elva olika målsättningar för att 

förbättra den svenska folkhälsan. En av dessa målsättningar är att befolkningens fysiska 

aktivitet ska öka. Detta ska bland annat ske genom en ökad fysisk aktivitet i förskola och 

skola, samt en ökad fysisk aktivitet på fritiden. (Folkhälsoinstitutet, 2008) Vikten av fysisk 

aktivitet och främjandet av goda matvanor är något som återigen fastslås utav den nya 

regeringen i dess förnyade folkhälsoproposition (Socialdepartementet, 2008).  

 

Som nämndes ovan är inte hälsa bara fysiskt välmående, utan lika mycket psykiskt och socialt 

välmående. Därför är det viktigt att ta in fler faktorer i detta resonemang gällande ungdomars 

hälsa. Enligt Hultgren (2002) går utvecklingen mot att fler och fler ungdomar dricker alkohol 

regelbundet och fler provar även på narkotika. Enligt socialstyrelsen har andelen 18-åringar 

som någon gång provat på narkotika tredubblats från 6 % till 18 % mellan åren 1992 och fram 

till 2001 (Socialstyrelsen, 2008). Även psykosomatiska symtom som ont i magen, ont i 

huvudet och sömnbesvär har ökat bland skolungdomar (Hultgren, 2002). Hela 25-35 % av 

svenska barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa där symtomen förutom ovan nämnda även 

innefattar dåligt självförtroende, ängslan och aggressivitet. (Pellmer och Wramner, 2001) När 

det gäller elevernas självförtroende har lärarna ett stort ansvar enligt läroplanen då en av 

riktlinjerna är att stärka var elevs självförtroende (Lpf 94). Hur väl skolan idag lyckas 

uppfylla denna riktlinje kan starkt ifrågasättas, då det idag är cirka 1500-2000 ungdomar i 

Sverige som årligen försöker begå självmord, och av dessa begår cirka 10 % självmord. Om 

ungdomar väljer en hälsosam livsstil eller inte beror till stor del på omgivningen som 

exempelvis kompisar, familj, samhället och skolan. (Pellmer och Wramner, 2001) Mobbning 

är en annan faktor som påverkar den sociala och den psykiska hälsan. Många elever i dagens 

skolor blir mobbade och känner ett stort utanförskap. Enligt skolverkets rapport har lärarna 

dålig vetskap om hur stor omfattning mobbningen har på deras skola och många av eleverna 

anser också att deras lärare är dåliga på att ingripa mot mobbning. (Eriksson m.fl., 2002) 
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Detta trots att skolan och då framförallt lärarna enligt läroplanen skall sträva mot att utveckla 

eleverna till att respektera andra människors egenvärde och integritet. De ska även lära sig att 

inte acceptera förtryck eller kränkande behandling utav andra människor, utan istället bistå de 

utsatta personerna. (Lpf 94) 

 

Fördelarna med en förbättrad folkhälsa ligger inte bara på individnivå utan också på 

samhällsnivå. Raustorp (2002) skriver att desto mer som investeras i ungdomars 

motionsvanor desto mer kan sparas in i form av till exempel vårdkostnader. Det finns alltså 

både en hälsovinst och en ekonomisk vinst. Den svenska regeringen satsar de närmaste åren 

miljarder svenska kronor i olika insatser för att stärka folkhälsan, vilket borde ge en ordentlig 

avkastning om det stämmer som folkhälsoinstitutet påstår ”… att varje satsad krona ger två 

tillbaka” (Ohlsson, 2002 s.146) inom den förebyggande hälsovården. Skolan har som nämnts 

ovan ett stort ansvar över ungdomars hälsa och även över hur ungdomar kan lära sig att leva 

ett hälsosamt liv samt vilka konsekvenser det annars kan få i form av bland annat sjukdomar 

och psykiska besvär. Men enligt Pellmer och Wramner (2001) har hälsoutbildningen i skolan 

hittills haft små framgångar. Den har varit inriktad på att förmedla kunskaper om enskilda 

hälsoproblem utan att se till ett helhetsperspektiv där man har trott att en ökad kunskap leder 

till att beteenden och attityder förändras. Aaron Antonovsky var en framstående forskare när 

det gäller människans hälsa, hans teori KASAM bygger på att människor måste uppleva en 

känsla av sammanhang i deras tillvaro (Antonovsky, 2001). Idag förmedlas alltså kunskaper 

om enskilda hälsoproblem, utan att se till helhetsperspektivet och därmed kanske skapa ”en 

känsla av sammanhang” hos eleverna. 

 

1.2 Förförståelse 

Nedan följer en redogörelse för vår ställning och förförståelse angående ämnet som valts att 

studera. En förförståelse är viktig då en hermeneutisk vetenskapsansats används vid 

tolkningen av empirin, som är fallet i detta examensarbete. Enligt vår uppfattning 

uppmärksammas inte hälso- och livsstilsfrågor i undervisningen i den utsträckning som 

läroplanerna påvisar. Detta är något vi tycker oss ha märkt i samband med våra 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Vi har uppfattat det som att hälsoundervisningen 

har kommit som ett avskilt teoretiskt avsnitt i idrottsundervisningen skilt från de praktiska 

aktiviteterna, istället för att genomsyra hela undervisningen i idrott och hälsa som läroplanen 

vill påvisa. Vi tycker oss se en skillnad mellan lärare i idrott och hälsa från olika generationer, 
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där de yngre och mer nyligen utexaminerade idrottslärarna har ett mer integrerande arbetssätt 

gällande hälsan än vissa ur den äldre generationens idrottslärare. Vid en tillbakablick från vår 

egen gymnasietid tycker vi också att hälsan låg som ett avskilt avsnitt i undervisningen, där 

teorilektioner med fysiologisk fokus genomfördes och avslutades med ett skriftligt prov för att 

sedan vara avklarat. Sambandet mellan våra egna vanor och beteenden kopplades sällan till 

undervisningen. Värt att notera är att våra gymnasielärare arbetade utefter samma kursplaner 

som fortfarande gäller idag.    

 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera hur sex gymnasielärare i idrott och hälsa 

uppmärksammar hälso- och livsstilsfrågor inom undervisningen. 

 

1.4 Frågeställningar 

Vad innebär begreppet hälsa för idrottslärare? 

Hur uppmärksammas hälso- och livsstilsfrågor i undervisningen? 

Varför är hälsoperspektivet viktigt i idrottsämnet? 
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2. Litteraturgenomgång 
Här nedan följer en genomgång i fyra delar av den litteratur som ger en fördjupad bild och 

kunskap i ämnet idrott och hälsa. Inledningsvis ges en kortfattad bild av idrottsämnets 

historiska utveckling från 1500-talet fram till idag. För att förstå hur ämnet ser ut idag, bör 

dess historiska utveckling studeras. Därefter följer ett avsnitt om styrdokumentens intentioner 

angående undervisningen i idrott och hälsa, detta för att ge en inblick i styrdokumentens 

ambitioner med ämnet. I den tredje delen tas tidigare forskning kopplad till skolan och ämnet 

idrott och hälsa upp. Med avsnittet avses ge en överblick av forskningsläget inom ämnet. Till 

sist definieras begreppet hälsa ur olika perspektiv för att visa på de olika synsätt som finns 

inom hälsobegreppet. 

 

2.1 Ämnet idrott och hälsa ur ett historiskt perspektiv 

Idrottsämnets historia går långt tillbaka och redan på 1500-talet förespråkade olika filosofer 

kroppsövningar, men det var framförallt John Locke som med sin bok ”Tankar om 

uppfostran” (1693) och Jean Jacques Rousseaus bok ”Emile” (1762) som utgjorde 

startskottet för ett ökat intresse för den fysiska fostran. Båda två var förespråkare av en metod 

som bestod utav lek och kroppsrörelse utomhus där stillasittandet skulle minskas. En sådan 

uppfostran var avsedd enbart för pojkarna och skulle göra de starkare, friskare och mer 

harmoniska. Det var utifrån dessa idéer som olika länder runt om i Europa tog intryck och 

utformade undervisningen i fysisk fostran. Utvecklingen runt omkring i Europa påverkade 

självklart även Sverige och bidrog till att den fysiska fostran vann allt mer mark inom den 

svenska skolan. Det fanns dock redan tidigare olika svenska förespråkare utav den fysiska 

fostran. De menade att den fysiska styrkan skulle hjälpa till att stärka den svenska folksjälen. 

(Annerstedt, 2001) 

 

1800-talet var ett händelserikt århundrade som kännetecknas av stora strukturella 

samhällsförändringar såsom industrialiseringen, urbaniseringen, mekaniseringen och 

moderniseringen. Detta påverkade inte bara samhällsstrukturen, utan även människors sätt att 

tänka och leva. Under detta århundrade väcktes på idéplanet de nationalistiska strömningarna 

till liv och det kom att bli nationalismens stora tid. Det är just nationalismen som flera olika 

författare och forskare anger som en av de främsta faktorerna till idrottens utveckling på 

1800-talet. (Yttergren, 2003) Exempelvis beskriver K Arne Blom och Jan Lindroth i sin bok 
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”Idrottens Historia” att på 1800-talet ansågs all militär stridskonst bygga på gymnastiska 

övningar. Eftersom 1800-talet var en orolig tid där bland annat Sverige förlorade Finland till 

Ryssland, medförde detta en stark revanschlusta hos många svenskar. En av dessa var Per 

Henrik Ling som menade att Sveriges storhet skulle återuppstå genom gymnastiken. 

(Yttergren, 2003. se även Blom & Lindroth, 1995) Nationalismen var den ena av två starka 

motiv till gymnastiska övningar och idrottande som framkommer från 1800-talet. Det andra 

hade ett större hälsofokus då dess förespråkare menade att gymnastiken syfte skulle vara att 

stärka ungas kroppar och göra dem motståndskraftiga mot sjukdomar, den skulle även 

motverka stillasittande. Den ökade hälsomedvetenheten hos människorna på 1800-talet måste 

ses mot bakgrund mot den strukturella samhällsutvecklingen som ovan nämndes, där 

människor genom idrottande och friluftsliv skulle må bättre. Den ökande fritiden medförde ett 

ökande behov av meningsfulla fritidssysselsättningar hos människorna, detta bidrog också till 

idrottens intåg i det svenska samhället. (Yttergren, 2003) 

 

När det gäller den svenska skolgymnastikens historia är det först i 1807 års skolordning som 

det ansåg att gymnastiken skulle finnas som en del i den svenska skolan, men då endast på 

raster under lärares tillsyn. Det dröjde till 1820 års skolordning innan gymnastiken blev ett 

obligatoriskt ämne med tre undervisningstimmar i veckan. Trots att det nu var inskrivet i 

skolordningen fick det liten faktisk effekt då det vare sig fanns lokaler eller utbildade lärare i 

ämnet. (Annerstedt, 2001) Claes Annerstedt delar in den svenska skolgymnastikens 

utveckling i sju olika faser:  

 

Etableringsfasen 1813-1860, under denna period gjordes de första försöken att etablera 

idrotten i skolan, detta efter att en gymnastiklärarutbildning startades 1813. Förutsättningarna 

för undervisningen var klart begränsade då både material och bra lokaler var en bristvara. 

Även politikers och allmänhetens svala intresse såväl som de dåligt utbildade lärarna bidrog 

till de dåliga förutsättningarna. Undervisningen präglades av Per Henrik Lings tankar och 

idéer, där sjukgymnastiken och bitvis militärgymnastiken dominerade. (Annerstedt, 2001) 

 

Militära fasen 1860-1890, här förflyttades fokus från det sjukgymnastiska till att istället 

fokusera på soldatträning, detta innebar att flickor ofta blev åsidosatta i undervisningen. Nu 

organiserades ämnet upp och regler infördes på både folk- och realskolor, lärarna 

organiserade sig i fack och startade en egen tidsskrift såväl som de började producera 

metodiklitteratur för ämnet. Undervisningen bedrevs i klassrum eller på skolgårdar där 
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övningar genomfördes i stora avdelningar och vanliga inslag i undervisningen kunde vara 

exempelvis exercis- och marschövningar eller bajonettfäktning. (Ekberg & Erberth, 2000) 

Under denna period inspirerades mycket av Hjalmar Ling och hans lingianism som innebar 

olika dagövningar som strikt skulle följas. Dock växte motståndet mot lingianismen, främst 

var det en man vid namn Gustav Nyblaeus som förespråkade den såkallade naturliga metoden. 

(Annerstedt, 2001) 

 

Stabilieringsfasen 1890-1912, Under de här åren stabiliserades ämnet och legitimerades 

enligt de anvisningar som Hjalmar Ling och Lars Mauritz Törngren fastställt. 

Undervisningens förutsättningar förbättrades även mycket under denna perioden, dels 

beroende av att GCI (gymnastiska centralinstitutet) fick i uppdrag att granska skolornas 

gymnastikundervisning, men även på grund av att de materiella villkoren blev allt bättre. Lek 

och olika idrottsliga inslag vann mer utrymme i undervisningen, vilket innebar att det tidigare 

militära fokus minskade ännu mera, dock fanns fäktning kvar i realskolans högre klasser ända 

fram till 1928. Även gymnastiken för flickorna kom igång allt mer och till detta bidrog de allt 

fler kvinnliga gymnastikpedagogerna. (Annerstedt, 2001)   

 

Brytningsfasen 1912-1950, Lingianismen började alltmer ifrågasättas från framförallt 

fysiologiskt håll. Idrott, lek och spel fick allt mer utrymme i undervisningen på bekostnad av 

gymnastiken. 1915 bildades Svenska Skolidrottsförbundet, 1919 bytte ämnet namn i 

folkskolan från ”gymnastik” till ”gymnastik med lek och idrott”, 1928 infördes 15-20 

idrottsdagar per läsår. Nu hade ämnet genomgått en stor förändring från att inledningsvis 

utgjorts av enbart en aktivitet (den Lingska gymnastiken), till att omfatta flera olika sorters 

idrottsaktiviteter och lekar. (Annerstedt, 2001)  

 

Fysiologiska fasen 1950-1970, under denna period tog den fysiologiska forskningen 

överhanden och undervisningen skulle fördelas på tre tillfällen i veckan där fokus låg på 

konditionsövningar. På 1950-talet genomgick ämnet en förändring från disciplinerade och 

hårt styrda lektioner till alltmer lek och idrott i friare former utan allt för stora krav på 

exakthet i utförandet. Fokus ändrades också från kollektiv fostran till en alltmer individuell 

fostran. Utvecklingen fortsatte under de följande årtiondena och betydelsen av rörelseglädje 

och inre motivation för att delta ökade i undervisningen. (Annerstedt, 2001. se även: Ekberg 

& Erberth, 2000) 
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Osäkerhetsfasen 1970-1994, De centrala anvisningarna och direktiven minskade, 

idrottsrörelsen tog en allt större roll genom att förse skolan med fortbildningskurser, 

undervisningsmaterial och konsulenter. Ämnet bytte också namn igen från ”gymnastik” till 

”idrott”. Målsättningen med ämnet breddades och skulle nu bidra till att utveckla elevernas 

fysiska, psykiska, sociala och estetiska sidor. Det infördes även samundervisning som 

huvudprincip för att öka jämställdheten mellan könen. Alla de olika förändringarna medförde 

att idrottslärarna blev allt mer splittrade och osäkra på ämnets innehåll och målsättning. 

(Annerstedt, 2001) 

 

Hälsofasen 1994-, Ännu en gång bytte ämnet namn från ”idrott” till ”idrott och hälsa”, detta 

var inte bara ett namnbyte utan det medförde också ett tydligare hälsoperspektiv. Den nya 

kursplanen kom även med ett bredare synsätt på hälsa, där allt från livsstil, livsmiljö, hälsa, 

livskvalitet, till elevers eget ställningstagande i hälsofrågor lyfts fram. Detta kan ses som att 

ämnet breddats ytterligare, samtidigt som den obligatoriska tidstilldelningen minskades. 

Återigen var direktiven otydliga med vad undervisningen skulle bestå utav, endast orientering 

och simning är obligatoriska moment. Även den lokala friheten har ökat, vilket innebär att 

innehåll, arbetssätt och tidstilldelning kan variera mycket olika skolor emellan. (Annerstedt, 

2001) Den förändring samhället har genomgått från att ha gått från ett industrisamhälle till ett 

informationssamhälle avspeglas även i idrottsämnet. Mycket beroende på den enorma 

teknologiska utveckling vi befinner oss mitt i, denna har medfört att människor idag är allt 

mindre fysiskt aktiva både under arbetstid och på fritiden. Eftersom människor är mindre 

fysiskt aktiva under arbetstid ställer det större krav på fritiden för att kompensera det ”fysiska 

bortfallet”. Denna utveckling har även påverkat målen med ämnet, där vikten av ett livslångt 

lärande för att ta hand om sin egen kropp har ökat de senaste decennierna. Allt för att lära 

människor om hur viktigt det är med fysisk aktivitet. (Ekberg & Erberth, 2000) 

 

2.2 Vad säger styrdokumenten? 

Under andra hälften av 1900-talet har det skett en omfattande reformering av ämnet idrott och 

hälsa1, både i grundskolan och på gymnasieskolan. Enligt Björn Sandahl (2004) finns det tre 

betydelsefulla utvecklingar som denna process kännetecknas av. En av dessa utvecklingar är 

att idrott och idrottsgrenar har förlorat sin tidigare ledande ställning i ämnet. Idrottsämnet har 

även gått från att vara ett praktiskt övningsämne till att bli ett mer teoretiskt kunskapsämne. 
                                                 
1 Mål att uppnå efter avslutad kurs i idrott och hälsa A, se bilaga 9.2. 
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Den tredje utvecklingen som kan skönjas är att innehållet i läroplanerna ter sig allt otydligare 

då innehållet har blivit mer allomfattande. I samband med införandet av Lpf 94 skedde enligt 

Annerstedt m.fl. (2001) även en del andra förändringar. Idrottsliga färdigheter framhålls inte 

lika mycket som tidigare och ett mer upplevelsebaserat synsätt har vuxit fram med positiva 

upplevelser i fokus. Sambandet mellan fysisk aktivitet, livsstil och hälsa står i centrum. 

Hälsobegreppet hamnade mer i fokus och begreppet hälsa lades till det tidigare ämnesnamnet 

idrott.  

 

Det har också skett en reducering av idrottsämnet. Efter revideringen av den nuvarande 

läroplanen Lpf 94 är det endast A-kursen i idrott och hälsa2 som är obligatorisk på alla 

program i gymnasieskolan medan B-kursen är en frivillig kurs. A-kursen innefattar 100 poäng 

men dessa poäng motsvarar inte nödvändigtvis 100 klocktimmar utan kan även bestå av 

undervisning som inte är lärarledd. Men exakt hur mycket ämnet idrott och hälsa har 

reducerats i de nya läroplanerna jämfört med tidigare läroplaner är svårt att säga då 

beräkningsgrunden är annorlunda. Även målstyrning infördes med Lpf 94 vilket innebär att 

staten fastställer mål att sträva mot samt mål att uppnå och därefter är det upp till lärare, i 

samråd med sina elever, att bestämma vilken väg som ska väljas för hur man ska uppnå 

målen. Det finns begränsat med anvisningar i läroplanen angående innehåll och arbetssätt så 

länge de allmänna målen uppnås och därför kan ämnet se förhållandevis olika ut mellan olika 

skolor. (Annerstedt m.fl. 2001) 

 

I styrdokumenten för gymnasieskolan står det att skolan bland annat har i uppdrag att 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor samt sträva efter att ge eleverna som går på 

gymnasieskolan förutsättningar att utöva fysiska aktiviteter regelbundet. Skolan har också ett 

ansvar att alla elever som avslutar sin gymnasieutbildning har ”kunskaper och förutsättningar 

för en god hälsa” (Lpf 94 s.11). Detta gäller alltså alla elever som går på gymnasieskolan, 

oavsett vilka program de går eller vilka ämnen de läser och följdaktligen inte enbart för ämnet 

idrott och hälsa.  

 

Enligt den övergripande kursplanen i idrott och hälsa för gymnasiet syftar ämnet till att 

elevernas psykiska, fysiska och sociala förmåga ska utvecklas samt att eleven ska få insikter 

om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Syftet är också att eleven ska få erfarenheter och 

                                                 
2 Idrottsämnets namn och innehåll i grundskolans kursplaner 1962-1994, se bilaga 9.3. 
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kunskaper för att kunna välja vilka fysiska aktiviteter som kan vara passande för dennes fritid 

och framtid och på så sätt främja för ett livslångt fysiskt aktivt liv. Ämnets syfte är vidare att 

eleverna ska bli miljö-, och hälsomedvetna och på så sätt få kunskaper och erfarenheter för att 

kunna ta del av arbetet med hälsofrågor i samhälle och arbetsliv. Ämnet ska också ge en 

djupare kunskap om den egna kroppen och hur den fungerar samt hur olika förhållanden kan 

inverka på det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet. (Skolverket 2008) 

 

2.3 Tidigare forskning 

Skolan är en stor arena där många människor har sin arbetsplats, både lärare och elever, och 

det har utförts en mängd olika forskning inom skolans område. För att avgränsa oss bland all 

tidigare forskning fokuserar vi på den forskning som är inriktad på ämnet idrott och hälsa 

samt att fokus ligger på lärarnas syn på ämnet.  

 

Enligt Britta Thedin Jacobssons (2005) studie är innebörden av begreppet hälsa oklart bland 

verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa. Detta faktum uppmärksammar även Grönlund 

(2007) i en rapport som har skrivits mot bakgrund av att studier har visat att läroplanens 

synsätt på ämnet idrott och hälsa inte riktigt har nått ut i undervisningen. Grönlunds rapport är 

ett utvecklingsprojekt där alla lärarna i ämnet idrott och hälsa på en gymnasieskola kom 

överens om en gemensam syn på benämningarna idrott samt hälsa innan de sedan kunde 

utveckla kursplan, arbetssätt och uppgifter i ämnet. I Thedin Jacobssons (2005) studie anser 

lärare i idrott och hälsa att hälsa är något som ska uppnås i undervisningen men på vilket sätt 

det ska uppnås framkommer inte konkret. En del lärare menar att hälsa och fysisk aktivitet 

leder till hälsa medan några anser att hälsa mer handlar om undervisning i avslappning, 

kostvanor, droger med mera. Att synsätten på begreppet hälsa och vad hälsoundervisningen 

ska bestå av är oklart blir även synligt i skolverkets utvärdering av ämnet idrott och hälsa från 

2002. Enligt utvärderingen finner många av lärarna att de nationella betygskriterierna är 

otydliga vilket medför att de kan tolkas väldigt olika. (Eriksson m.fl. 2003) 

 

Den övervägande delen av lärarna i Thedin Jacobssons studie (2005) ser på hälsa som något 

som förmedlas teoretiskt i undervisningen. Detta framkom även vid den utvärdering av ämnet 

som skolverket genomförde år 2002. Resultaten som framkom av rapporten var nämligen 

bland annat att undervisningen i hälsa främst sker i form av teoretiska inslag och att den inte 

integreras i de fysiska aktiviteterna. (Eriksson m.fl. 2003) Joel Karlsson och Magnus Åkesson 
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(2007) har utfört en kvalitativ intervjustudie där syftet är att undersöka hur idrottslärare 

implementerar hälsa i undervisningen. Även i denna studie framkommer det att 

implementeringen av hälsa bland annat sker i form av teoretisk undervisning inom områden 

som exempelvis kost- och träningslära samt ergonomi. Hos en del av lärarna är dessa 

områden kopplade till praktiska moment i form av motion. Vissa av lärarna menar att fysisk 

aktivitet leder till en god hälsa i likhet med resultaten från Thedin Jacobssons studie (2005). 

Det framgår också att ett stort mål för idrottslärarna är att få inaktiva elever till att börja röra 

på sig och att inspirera eleverna till en fysisk aktivitet även efter det att gymnasiet är avslutat. 

(Karlsson, Åkesson, 2007) Detta resulterar även Thedin Jacobssons studie (2005) i där det 

framkommer att eleverna enligt läroplanen ska skapa sig en lust att vara fysiskt aktiva även 

som vuxna, ett livslångt lärande. Men Thedin Jacobsson menar att det finns risk för att 

undervisningen innehåller aktiviteter där kopplingen mellan aktiviteten och dess fysiologiska, 

sociologiska och psykologiska betydelse uteblir. Även en amerikansk rapport utförd av 

Shephard och Trudeau resulterar i att eleverna borde få en stor variation av olika fysiska 

aktiviteter och idrotter för att bidra till ett livslångt fysiskt aktivt liv. Genom att erbjuda en 

mängd olika aktiviteter kan elevernas olika intressen tillgodoses bättre. (Shephard, Trudeau 

2008) 

 

Ett annat resultat i Thedin Jacobssons studie (2005) visar att lärarna i huvudsak hänvisar till 

att idrottsundervisningen främst ska uppfattas som rolig. Vidare har de lärare som verkat i 

ämnet under många år en uppfattning av att det har skett en förändring då det tidigare inte var 

lika viktigt att undervisningen skulle uppfattas som rolig medan det idag är en förutsättning 

för ämnet enligt lärarna. Även skolverkets utvärdering av ämnet idrott och hälsa som 

genomfördes 2002 visar att lärarna lägger en större betoning på att eleverna ska ha roligt 

genom fysisk aktivitet och att få en mer positiv relation till den egna kroppen. Det läggs också 

större fokus på lek och sociala färdigheter. (Eriksson m.fl. 2003) 

 

Mikael Quennerstedt (2006) skriver i sin avhandling ”Att lära sig hälsa” att den svenska 

forskningen på innehållet i idrottsämnet dels präglas av historiska studier som analyserar 

ämnets historia och dels på enkät- och intervjustudier där lärare, elever, föräldrar och 

skolledare får uttala sig angående ämnets innehåll. Intervjustudierna utgör en mer fördjupande 

analys av innehållet i idrottsämnet och dessa ger även en klarare teoretisk förankring. I 

motsats till den svenska forskningen anser Quennerstedt att den internationella forskningen 

inte är lika analyserande och problematiserande angående innehållet i idrottsämnet. Istället 
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består forskningen kring skolämnet ”Physical Education” mer av fysiologisk och psykologisk 

inriktning. Det Quennerstedt bland annat kommer fram till i sin avhandling är att hälsa 

återfinns inom olika dominerande diskurser såsom aktivitetsdiskurs, social fostransdiskurs, 

naturmötesdiskurs, riskdiskurs, moraliseringsdiskurs och hygiendiskurs. I Quennerstedts 

studie av de lokala styrdokumenten inom idrott och hälsa framkommer att det främst är 

aktivitetsdiskursen och social fostransdiskursen som får det största utrymmet. Detta 

framkommer även i skolverkets utvärdering av ämnet idrott och hälsa från 2002, som visar att 

även om hälsa har blivit en central del av ämnet i kursplanen och att fokus har gått från idrott 

till hälsa inte märks i någon nämnvärd utsträckning ute på skolorna (Eriksson m.fl. 2003). 

 

Enligt studierna ovan är alltså ämnet idrott och hälsa fortfarande framförallt ett fysiskt ämne 

där idrotten får det största utrymmet. Men ämnet är mer än bara fysisk hälsa. Enligt Sundblad 

(2004) har svenska barn och ungdomars hälsa förbättrats rent medicinskt sett men deras 

psykiska ohälsa har försämrats. Sundblad menar att larmrapporter från bland annat 

skolhälsopersonal ökar angående förekomsten av olika psykiska symtom hos eleverna. Mot 

bakgrund av det utfördes en studie där elevernas upplevda hälsa och smärta undersöktes. 

Ungefär 10 % av eleverna som medverkade i Sundblads studie angav att de var trötta, 

nedstämda och hade värk eller problem med sömn varje vecka eller till och med oftare än så. 

Vidare uppgav 15 % av pojkarna och 10 % av flickorna att de varje dag till minst en gång i 

veckan kände sig stressade. Ovanstående resultat till trots så underskattar majoriteten av 

föräldrarna sina barns upplevda hälsoproblem. 

 

Enligt Ann-Christin Sollerheds doktorsavhandling har elever som går på praktiska 

gymnasieprogram en sämre fysisk prestationsförmåga än de elever som går på teoretiska 

gymnasieprogram. Detta trots att det är eleverna på de praktiska programmen som antagligen 

kommer att ha de tyngsta och mest fysiskt krävande arbetena i framtiden. Dessa elever med 

låg fysisk kapacitet och fysiskt krävande jobb löper stor risk att skada sig tidigt i arbetslivet. 

Den största orsaken till sjukskrivningar och förtidspension är muskuloskelettala sjukdomar. 

(Sollerhed, 2006) Även Göran Patriksson har uppmärksammat denna problematik i en studie 

som har utförts på gymnasielever. Hans studie visar att ett mycket stort antal elever inte har 

någon idrott och hälsa under den senare delen utav deras gymnasiestudier. Främst är det 

elever på de yrkesförberedande programmen som drabbas. Eftersom dessa elever ofta är 

mindre fysiskt aktiva på sin fritid blir den negativa effekten ännu större. (Patriksson, 2002) 

Sollerhed visar vidare i sin avhandling att en ökning av ämnet idrott och hälsa kan öka 
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elevernas motorik och kondition och även ge dem en minskad viktökning. Ämnet kan också 

öka elevernas positiva självskattning och positiva attityder till fysisk aktivitet och därmed 

främja deras framtida hälsa. (Sollerhed 2006)  

 

2.4 Perspektiv på begreppet hälsa 

Fram till 1948 definierades hälsa som avsaknad av sjukdom men därefter antogs istället 

WHO:s definition av begreppet hälsa som innebär ”ett fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” Enligt Thedin Jacobsson 

(2005) kan denna definition ses som väldigt bred. Enligt WHO ses hälsa också som en 

dynamisk process och det hälsofrämjande arbetet innefattar bland annat mänskliga rättigheter, 

global utveckling och solidaritet. (Quennerstedt 2006) Utifrån WHO:s definition innefattar 

begreppet hälsa fyra lika viktiga värdebegrepp vilka är: långt liv, friskt liv, rikt liv och jämlikt 

liv. Att ha en god hälsa ska ses som en tillgång för samhället och individerna och inte som ett 

mål för sig. (Pellmer, Wramner, 2001) Även ämnet idrott och hälsas syfte i kursplanen 

beskriver begreppet hälsa i enlighet med WHO:s definition då eleverna ska utveckla sin 

fysiska, psykiska och sociala förmåga. Myndigheten för skolutveckling skriver i Idrott och 

hälsa – En samtalsguide om kunskap arbetssätt och bedömning (2007) att denna definition av 

hälsobegreppet kan ses ”som ett brett hälsoperspektiv av mer salutogen modell” 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 21.) Med salutogent perspektiv menas att till 

exempel fysisk aktivitet i undervisningen är positivt ur fler perspektiv än att enbart skydda 

mot sjukdom och övervikt. Det finns även andra positiva fördelar och en fysisk aktivitet som 

exempelvis bollspel kan göra det möjligt att utveckla sociala kvaliteter och att främja en 

demokratisk medverkan utöver de mer fysiska fördelarna såsom en bättre kondition, 

koordination och motorik. Samtidigt kan det även leda till utanförskap, minskat 

självförtroende och en känsla av obehag som det gäller att försöka undvika i samband med 

undervisning i idrott och hälsa. (Myndigheten för skolutveckling, 2007) 

 

Ofta talas det om hälsa ur två olika perspektiv, det patogena och det salutogena som nämndes 

ovan. Det patogena perspektivet menar att hälsa, eller det faktum att man är frisk, är det 

naturliga tillståndet och att sjukdom är en avvikelse från hälsan och det är dessa avvikelser, 

alltså sjukdomarna, som är det intressanta att studera. Hälsa är följaktligen avsaknad av 

sjukdom enligt det patogena perspektivet och fokus ligger på det sjuka eller onormala. Det 

patogena perspektivet benämns ofta som ett biomedicinskt synsätt och detta synsätt har 
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dominerat skolans hälsoarbete där fysisk aktivitet och en sund livsstil diskuteras för att 

förebygga framtida besvär i form av exempelvis ryggont eller hjärt- och kärlsjukdomar. Det 

salutogena perspektivet på hälsa handlar däremot om mer än enbart frånvaro av sjukdom utan 

istället fokuseras på vad som utvecklar hälsa. Detta synsätt ser på hälsan som en helhet där 

fysiska, psykiska och sociala faktorer är i samspel. Det går inte att påverka en persons fysiska 

hälsa utan att den psykiska och sociala hälsan också påverkas. Människan ses som aktiv och 

handlande och betraktas alltid i relation till den omgivning den befinner sig i. Hälsan ses 

också som en förutsättning för att kunna uppnå andra syften i livet. (Quennerstedt, 2006) Här 

borde ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå ha en viktig funktion inom det salutogena 

perspektivet, med tanke på dess målsättning att främja ungdomars fysiska, psykiska och 

sociala förmågor. (Skolverket, 2008) Innehållet i ämnet idrott och hälsa är idag smalare än 

detta perspektiv då det främst har ett ensidigt fysiologiskt synsätt och inte det bredare synsätt 

som styrdokumenten framhåller. (Quennerstedt, 2006) Som det ser ut idag saknas ett 

helhetsperspektiv inom hälsoundervisningen i skolan, vilket har lett till uteblivna attityd- och 

beteendeförändringar hos eleverna angående hälso- och livsstilsfrågor. (Pellmer och 

Wramner, 2001)  
 

Thedin Jacobsson (2005) skriver att begreppet hälsa får stort utrymme i Lpo94 men att det är 

”otydligt och inte enhetligt definierat” (s.19). Hon menar då att det finns ett stort utrymme för 

varje enskild lärare att själv tolka och göra upp mål för hur undervisningen ska komma att 

innehålla hälsa. Även Green (1991) menar att det finns svårigheter med att teoretiskt avgränsa 

hälsobegreppet och att dessa svårigheter har funnits ända sedan ordet hälsa finns skriftligt 

belagt.  

 

Hälsobegreppet är alltså komplext och det finns en mängd olika definitioner utifrån hur man 

använder termen hälsa. I skolsammanhang används alltså definitionen som beskrivs ovan men 

det finns även andra definitioner som används i andra sammanhang. Denna studie syftar till 

att använda de begrepp av hälsa som beskrivits mer ingående ovan men nedan följer 

ytterligare några perspektiv på hälsa för att ge ytterligare inblick i detta komplexa begrepp. 

Brülde & Tengland beskriver sex olika hälsodefinitioner i Hälsa och sjukdom – en 

begreppslig utredning (2003). De olika definitionerna är: hälsa som klinisk status, hälsa som 

välbefinnande, hälsa som balans, hälsa som funktionsförmåga, fenomenologiska 

uppfattningar om hälsa och slutligen olika pluralistiska teorier om hälsa. Hälsa och skönhet 

har också ofta kopplats samman och enligt detta synsätt kommer ett yttre perspektiv på 
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kroppen i fokus, till skillnad från det biomedicinska synsättet där kroppens inre är i fokus. 

Detta perspektiv ser skönhet som ett ideal för vad som kan beskrivas som hälsa där det yttre 

kan relateras till vilket värde man har som person. (Qvarsell, 2001 & 2005, ref. i Quennerstedt 

2006)  
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3 Teoretisk ansats 
Nedan följer först en redogörelse för den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som använts i 

studien, vilken är hermeneutik. I avsnittet därefter redogörs för hälsoteorin KASAM och dess 

olika beståndsdelar som används vid analysen av resultaten av denna studie. 

 

3.1 Hermeneutik 
Ordet hermeneutik kommer ursprungligen från grekiskan där det betyder ”tolkning av 

budskap, tolkning av texter” (Egidius, 1986, s.41). Det är också på detta sätt som Hans 

Åkerberg definierar begreppet hermeneutik, då han rent allmänt beskriver det som en 

”tolkningskonst av olika texttyper” (Åkerberg, 1986, s.18). Detta är en tämligen vid 

förklaring, men anledningen är att texter behöver tolkas eftersom de inte är några direkta 

avbilder utav verkligheten de skildrar, utan egentligen utgör texten hänvisningar till 

verkligheten som beskrivs med hjälp av språket. Texter och språk är oerhört viktiga verktyg 

när det gäller informations- och tankeutbyte, nackdelen är dock att olika ord och uttryck kan 

uppfattas olika och ges olika betydelse i betraktarens ögon och öron. Därför finns det i varje 

text oerhört mycket information som går att utläsa mellan raderna. Saker som inte nämns i en 

text skapar också dess betydelse. (Egidius, 1986) Göran Wallén (1993) menar att ordet 

tolkning ofta innebär att det visas på saker och innebörder som inte direkt framgår i texten, 

utan söker de faktorer som ligger bakom ett eventuellt handlande. 

Hermeneutiken innebär också att du som genomför en studie aldrig kan ställa dig utanför 

verkligheten. Det finns olika skolbildningar och traditioner inom hermeneutiken som 

fokuserar på olika faktorer, men det gemensamma för alla är att tolkningen sker utifrån det 

sammanhang författaren/forskaren verkar och lever i. (Vikström, 2005) Det kan läsas böcker, 

tas del av andras arbeten, erfarenheter, göras iakttagelser, samlas in material och data. Faktum 

kvarstår dock att du aldrig kommer i den position där du står utanför ditt liv, föreställningar 

och ansträngningar. Hur vi tolkar och förstår en text beror alltid på den verklighet och historia 

du som människa upplevt, du har alltid en förförståelse av det du tolkar. Av denna anledning 

kan många vetenskapliga arbeten med hermeneutisk ansats vara av mycket varierande art, 

detta eftersom beteckningen långt ifrån är entydig. (Ödman, 2007) Det är viktigt att den 

förförståelse en författare har till ämnet görs medveten och framgår. Lika viktigt som det är 

att tänka på den egna ställningen i det valda ämnet är det att tänka på i vilken situation en text 

har uppkommit och i vilken situation läsaren befinner sig i. (Wallén, 1993) Utan vissa 
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grundläggande förkunskaper kan inte en text förstås överhuvudtaget. Ett talande exempel på 

detta är att du måste kunna språket en text är skriven på, kan du inte språket, kan du inte 

heller tolka innehållet. (Vikström, 2005) 

 

Jürgen Habermas delar in hermeneutiken i tre huvuddiscipliner: den naturvetenskapliga, den 

hermeneutiska och den kritiska disciplinen. Av de dessa tre huvuddiscipliner så kommer det 

föreliggande examensarbetet att hålla sig inom den av Habermas såkallade: hermeneutiska 

disciplinen. Dess främsta intresse ligger i att förstå våra medmänniskor och vår omvärld enligt 

de traditioner som hör ihop med vår förståelse. Tolkning är den främsta kunskapsformen inom 

denna disciplin då den bygger på ett intresse att öka förståelsen mellan människor. Det som 

tolkas är handlingar och texter, för att sedan försöka finna innebörden i dessa. (Ödman, 2007)  

 

Henry Egidius menar att inom begreppet hermeneutik ligger att en förändring i tolkningen ska 

uppstå allt eftersom du fördjupar dig mer och mer i ämnet du studerar. Den förförståelse du 

besitter eller skapar dig i arbetets inledning ger dig en helhetsuppfattning som i sin tur 

påverkar din uppfattning av detaljer. Allt eftersom arbetet fortgår och dina kunskaper om de 

olika detaljerna i arbetet fördjupas kan din uppfattning av arbetet som helhet komma att 

förändras. Vilket också kan innebära att de tolkningar du gjort av detaljer tidigare numera kan 

tolkas annorlunda. (Egidius, 1986) Det är viktigt att tolkandet växlar mellan del- och 

helhetsperspektiv, då där finns en möjlighet att rikta uppmärksamhet mot eventuella 

motsättningar mellan del och helhet. Varje nytt avsnitt du läser kan leda dig till en ny 

förståelse av tidigare avsnitt. Ditt tolkande drivs framåt genom att du varierar mellan att titta 

på den aktuella delen och den framväxande helheten. (Wallén, 1993) En sådan utveckling 

brukar kallas en hermeneutisk cirkel eller hermeneutisk spiral (Egidius, 1986). När du gör 

detta innebär det också att du sätter din självförståelse på prov. Detta eftersom din tolkning 

direkt eller indirekt påverkar ditt sätt att se på världen och på ditt eget liv. När du tolkar finns 

möjligheten att din syn på världen förändras. (Vikström, 2005) Den hermeneutiska tolkningen 

skiljer sig också beroende på om den gäller litterära texter som hermeneutiken traditionellt 

ägnat sig åt, eller intervjutexter. Vid en intervju deltar du i skapandet av din text tillsammans 

med respondenten, samtidigt som du tolkar dess svar kan du leda in respondenten på olika 

tankegångar med hjälp av dina frågor. (Kvale, 1997) 

 
För att koppla hermeneutiken till föreliggande examensarbete, där den kvalitativa 

forskningsintervjun har valts som metod, bör tillvägagångssättet vid analysen vara på så vis 
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att först läses intervjuerna igenom för att skapa sig en större bild, för att senare återvända till 

vissa teman eller särskilda uttalanden för att tolka och utveckla dess mening. Till sist skall 

återigen helheten beaktas och läsas igenom, men fortfarande med de olika utvecklade delarna 

ur intervjun i tanken. (Kvale, 1997) 

 
Den hermeneutiska vetenskapsansatsen skiljer sig på många vis från den positivistiska som 

söker förklaringar som är generaliserbara, medan hermeneutiken ser en förklaring som en 

möjlig tolkning bland ett större antal andra förklaringar. Detta eftersom för hermeneutikern är 

var individ unik och individernas olika situationer är alltför komplexa för att det ska gå att 

hävda att där finns bestämda mönster. Som hermeneutikern uppfattar det så kan det med 

vetenskapens hjälp bara nås olika grad av förståelse, inga förklaringar kan nås. Vägen till 

förståelsen styrs av tolkningsprocessen som i sin tur beror på bland annat empirins karaktär 

och vetenskapliga tillförlitlighet. (Åkerberg, 1986)  

 

3.2 KASAM – känsla av sammanhang 

Begreppet KASAM står för ”känsla av sammanhang” och detta är ett begrepp som den 

amerikanska/israeliska professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky myntade 1979. 

(Antonovsky, 2005) Han menar att livet är fullt av påfrestningar och svårigheter som du 

måste lära dig att hantera, din förmåga att hantera dessa är beroende av hur väl du upplever ett 

sammanhang i din tillvaro, dvs. KASAM. Inom denna teori ligger fokus på vad som orsakar 

hälsa, vilket innebär att det är ett salutogent perspektiv. Detta kan jämföras med det patogena 

som fokuserar på vad som orsakar sjukdom, vilket är det dominerande perspektivet inom 

medicinsk forskning där de söker efter orsakerna till sjukdom. (Medin, 2000) I denna studie 

kommer Antonovskys teori om känsla av sammanhang att användas vid analysen av 

resultaten som framkommit. De svar som informanterna givit vid intervjuerna kommer bland 

annat att tolkas utifrån KASAM.   

 

Din känsla av sammanhang skapas av de tre centrala komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Det första begreppet begriplighet innebär i vilken 

utsträckning en person upplever inre och yttre påverkan som något förnuftsmässigt 

kontrollerbart, det vill säga upplever information som tydlig, ordnad, sammanhängande och 

strukturerad, istället för att uppleva information som något oväntat, oförklarligt, slumpmässigt 

och rörigt. För en person med en hög känsla av begriplighet är det viktigt att känna att de 
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problem han/hon kan ställas inför i framtiden är förutsägbara, eller att de kommer som 

överraskningar och går att begripa och förklara. (Medin, 2000) Quennerstedt (2006) 

identifierar begriplighet i ämnet idrott och hälsa som en kunskap att ”förstå det fysiologiska 

sambandet mellan fysisk aktivitet och kroppens välbefinnande samt kunskaper om 

människokroppens funktion” (Quennerstedt, 2006, s.219). Det handlar alltså om att förstå 

hälsa ur ett fysiologiskt perspektiv.  

 

Det andra begreppet hanterbarhet innebär kort vilka resurser som personen har att tillgå för 

att möta de krav eller problem som han/hon ställts inför. Med resurser menas de som du 

personligen har kontroll över eller de som kontrolleras av andra lämpliga, några exempel är 

ens make eller hustru, vänner, kolleger, Gud, historien, partiledaren, en läkare. Vad som är 

viktigt är att du känner att du kan räkna med och litar på dessa personer. Har du en hög grad 

av hanterbarhet upplever du dig inte som ett offer för omständigheterna eller att livet är 

orättvist och allt ont händer dig. När du istället drabbas av livets olika olyckor känner du att 

du kan kontrollera de och inte gräver ner dig. (Antonovsky, 2005) Enligt Quennerstedt (2006) 

handlar hanterbarhet i ämnet idrott och hälsa om ett antal olika resurser som gör det möjligt 

för eleverna att möta olika situationer i livet. Dessa resurser antingen främjar 

hälsoutvecklingen eller förebygger hinder för hälsoutveckling. Han identifierar de olika 

resurserna som idrotts-, aktivitets-, motorik-, social fostrans-, risk-, naturmötes-, samt 

hygiendiskursen.  Om eleverna lär sig dessa olika resurser kan de således lättare hantera olika 

problem som uppstår under livets gång.  

 

Den tredje och sista delen i KASAM är meningsfullhet, detta begrepp ser Antonovsky som 

motivationsdelen i begreppet. Inom detta begrepp är det viktigt att känna delaktighet, 

motivation och engagemang. Antonovskys forskning visar att personer med ett högt KASAM 

hade något område i livet som de var starkt engagerade i och som hade känslomässig 

betydelse för dem. Däremot personer som hade ett lågt KASAM hade få saker i livet som 

betydde särskilt mycket för dem. Alternativt att de hade något område i livet som var viktigt 

men som skapade betungande bördor eller ovälkomna krav på dem som de hellre varit utan. 

(Antonovsky, 2005) Quennerstedt identifierar meningsfullhet som ”handlingar som syftar till 

att stärka elevernas engagemang” (Qunnerstedt, 2006, s.222). Detta engagemang ska leda till 

att eleverna lever ett fysiskt aktivt liv även efter att de har slutat skolan, alltså i ett livslångt 

perspektiv. Idrott och hälsa ska även bidra till att väcka ett intresse för nya aktiviteter som 

eleverna inte tidigare provat på, även detta för att finna något som kan passa varje enskild 
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individ och leda till ett livslångt aktivt liv. Meningsfullhet handlar också om en meningsfull 

fritid och även om ett ökat engagemang i hälso- och miljöfrågor.  

 

När det gäller de här tre ovanstående begreppen ska de inte ses som enskilda komponenter, 

utan de utgör ett nära samband och påverkar varandra. Antonovsky menar att begreppet 

meningsfullhet är den viktigaste komponenten eftersom det är viktigt att uppleva en mening 

som motiverar dig med det du gör i livet. Han tror att människor som är engagerade inom 

något område alltid har chansen att ta kontroll och lära sig hantera uppkomna situationer. 

Därefter anser han att begripligheten kommer eftersom hanterbarheten kräver att du har en 

förståelse och upplever information strukturerat för att du sedan ska kunna kontrollera och 

hantera livets alla öden. Känner du däremot inte att du har de resurser som krävs för att lösa 

olika situationer minskar meningsfullheten och din ansträngning att hantera situationen 

minskar. (Antonovsky, 2005) Därmed menar Antonovsky att det är styrkan i förhållandet 

mellan de olika komponenterna som medverkar till en stark KASAM hos en människa. Han 

klargör dock att KASAM inte är den enda faktor som påverkar hälsan. Vidare menar han att 

det patogena synsättet inte ska överges. Istället bör de båda komplettera varandra för att skapa 

eller upprätthålla god hälsa. (Medin, 2000)  
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4. Metod 
Nedan följer ett metodkapitel som är indelat i sex olika avsnitt och inleds med att beskriva det 

urval av intervjupersoner som gjorts i samband med undersökningen. I avsnitt två beskrivs 

den intervjuguide som använts vid undersökningen. Därefter följer en redogörelse för hur 

intervjuerna genomförts. I det fjärde kapitlet följer en genomgång av hur bearbetningen av 

intervjumaterialet har bedrivits. Det sista avsnittet behandlar forskningsetiska aspekter.  

 
Som metod för datainsamling till denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts. 

Anledningen till att en kvalitativ intervjumetod valdes, var på grund av en strävan att kunna 

gå på djupet i de olika frågorna och få utvecklade svar från de olika lärarna, samt ges en 

möjlighet att ställa följdfrågor om det var något som vi ville att lärarna skulle utveckla. 

Förhoppningen var att kunna få en bild av lärarnas värderingar, tankar och idéer i de olika 

frågorna. Det är också det som är utmärkande för den kvalitativa intervjumetoden, att den gör 

det möjligt att nå djupare kunskaper och förstå den intervjuades livsvärld. (Kvale, 1997) De 

svar som framkom under intervjuerna har sedan tolkats enligt den hermeneutiska 

vetenskapsansatsen och analyserats utifrån Aaron Antonovskys hälsoteori – KASAM. 

 

4.1 Intervjupersoner 

I ett strategiskt urval valdes sex stycken idrottslärare ut för intervju, varav tre stycken är män 

och tre stycken är kvinnor, alla i olika åldrar. (Trost, 1997) De lärare som har valts ut för 

intervjuer är alla personer som vi tidigare kommit i kontakt med under vår utbildning eller 

haft någon personlig anknytning till. Antingen har vi haft dem som handledare under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar, själva studerat med dem eller själva haft de som lärare 

under vår utbildning. Alla respondenterna arbetar på gymnasieskolor längs den svenska 

västkusten. Det har varit ett aktivt val att intervjua personer i olika åldrar, kön och med olika 

bakgrund för att få en så stor spridning och variation på svaren som möjligt. Orsaken till att 

lärare med olika utbildningsbakgrund har valts ut är den förändring som lärarutbildningen har 

genomgått, från att ha utbildat ettämneslärare som fallet varit med idrottslärare, till att utbilda 

tvåämneslärare. Dessutom har ämnet förändrats under årens lopp och gått från att ha varit rent 

prestationsinriktat mot att mer fokusera på den individuella utvecklingen. Även begreppet 

hälsa är något som har givits allt mer utrymme i de olika styrdokumenten som ska vägleda 

lärarna i deras undervisning. (Sandahl, 2004) Därför har vi försökt att välja ut både lärare som 
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är nyutbildade och de som har många års erfarenhet i yrket.  Nedan ges en kort presentation 

om informanterna.  

 

Lärare 1 (L1) är en man på 28 år som har arbetat i läraryrket i två år. Han har behörighet för 

samhällskunskap och idrott och hälsa men undervisar nu endast i idrott och hälsa.  

 

Lärare 2 (L2) är en kvinna på 38 år som har arbetat i läraryrket i fyra år. Hon har behörighet i 

naturkunskap samt i idrott och hälsa men undervisar nu endast i idrott och hälsa.  

 

Lärare 3 (L3) är en man på 32 år som har arbetat i läraryrket i åtta år. Han har behörighet i 

svenska samt i idrott och hälsa men undervisar nu endast i idrott och hälsa. 

 

Lärare 4 (L4) är en kvinna på 56 år som har arbetat i läraryrket i 35 år. Hon har behörighet i 

tyska samt i idrott och hälsa, hon undervisar cirka 35 % tyska och 65 % idrott och hälsa.  

 

Lärare 5 (L5) är en kvinna på 54 år som har arbetat i läraryrket i 33 år. Hon har endast 

behörighet i idrott och hälsa och undervisar enbart i detta ämne.  

 

Lärare 6 (L6) är en man på 48 år som har arbetat i läraryrket i 26 år. Han har endast 

behörighet i idrott och hälsa och undervisar enbart i detta ämne.  

 

4.2 Intervjuguide 

Som instrument för undersökningen utformades en intervjuguide. Guiden börjar med 

bakgrundsfrågor om intervjuobjektet såsom deras ålder, utbildning, år i yrket, övriga 

undervisningsämnen, undervisningstid i idrott och hälsa samt om de motionerar något på 

fritiden. För att testa intervjuguidens funktion utfördes en pilotintervju innan de övriga 

intervjuerna ägde rum. Pilotintervjun föll väl ut och ledde enbart till att två frågor fick byta 

plats. I efterhand insåg vi att för att behålla informanterna anonyma och med relevans för 

studien så var endast frågorna angående deras ålder, år i yrket samt deras undervisningsämnen 

av intresse. Detta för att vi ville se om det skiljer något i svaren mellan yngre och äldre lärare 

samt om antalet år i yrket har någon betydelse för hur de svarar. Vi ville även jämföra svaren 

mellan ettämneslärare och tvåämneslärare som nämnts ovan.  
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Intervjuguiden är därefter utformad efter tre teman som utgår från de tre frågeställningarna: 

Vad innebär begreppet hälsa för idrottslärare? 

Hur uppmärksammas hälso- och livsstilsfrågor inom undervisningen? 

Varför är hälsoperspektivet viktigt i idrottsämnet?   

Ett fjärde tema valdes också att belysas och det handlar om lärarnas syn på framtidens 

undervisning. I inledningen av varje tema ställdes en övergripande fråga men om 

informanterna inte svarade tillräckligt utförligt på denna fråga fanns ett antal följdfrågor att 

tillgå för mer uttömmande information.  

 

Det första temat belyser vad idrott och hälsa är för lärarna och hur de definierar begreppen 

idrott och hälsa, både i ett större perspektiv och för sina elever i skolan. Det andra temat tar 

upp hur lärarna realiserar hälsa i undervisningen, hur de arbetar praktiskt respektive teoretiskt, 

vilka faktorer som kan påverka undervisningen, huruvida de förändrat sitt sätt att arbeta i 

ämnet samt hur den optimala undervisningen skulle kunna se ut. Det tredje temat belyser 

hälsans betydelse för ämnet och eleverna, vad lärarna anser om styrdokumenten och om det 

finns tillräckligt med tid och resurser. Det fjärde och sista temat tar slutligen upp hur lärarnas 

framtidsvisioner för ämnet ser ut.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

När valet av intervjupersoner var klart togs kontakt via e-post för att fråga om dessa lärare var 

intresserade av att ställa upp på intervju. Samtidigt presenterade vi oss och vår avsikt med 

intervjun. Vid ett positivt svar bestämdes tid och plats för intervjun. Frågorna skickades inte 

ut i förväg eftersom vi inte ville att lärarna skulle kunna förbereda tillrättalagda svar som inte 

var med sanningen överensstämmande. Denna möjlighet fanns självklart kvar, men vi tror att 

risken för detta minskade när de var oförberedda. Intervjuerna genomfördes med en informant 

åt gången för att få fram dennes individuella åsikter och ståndpunkter. Under intervjuerna 

utgick frågorna utifrån olika teman som beskrivits ovan, som på förhand förberetts och som vi 

också ville ha svar på.  Båda författarna medverkade vid intervjuerna men endast en ställde 

frågorna per tillfälle. Detta för att inte ”prata i munnen” på varandra eller förvirra för 

intervjuobjektet. Plats för intervjuerna har informanterna själva fått välja eftersom de ska 

känna sig bekväma och trygga i den miljön. (Trost, 1997) Samtliga intervjuer genomfördes på 

respektive intervjupersons arbetsplats. Vid alla intervjuerna användes bandspelare för att 

ingen information skulle missas. Innan intervjuerna inleddes informerades respondenterna om 
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deras anonymitet, undersökningens syfte och att deras svar endast kommer att användas inom 

detta examensarbetes ramar. Vid intervjuerna valdes det att ställa alla frågor som 

intervjuguiden innehöll, även om intervjupersonerna redan berört ämnet vid föregående 

frågor. Detta för att ge möjlighet till nya infallsvinklar och mer uttömmande svar, vilket i 

många fall ledde till mer utvecklade resonemang. I övrigt fick intervjupersonerna förhålla sig 

fritt till frågorna, men vid utsvävningar från ämnet ställdes följdfrågor för att leda in dem på 

”rätt spår”. Enligt Kvale är det en viktig kvalifikation att kunna kontrollera intervjuns förlopp. 

(Kvale, 1997)  

 

4.4 Intervjuanalys 

Då allt material samlats in transkriberades intervjuerna ordagrant ut i text på dator. Vid 

utskrift på datorn är det enligt Kvale (1997) en fördel att forskaren som genomför intervjuerna 

även utför transkriberingen för att försäkra sig om att alla relevanta detaljer synliggörs, vilket 

var fallet i vår studie då båda medverkat vid intervjuerna. När transkriberingen var gjord 

kategoriserades svaren utifrån de tre frågeställningarna som ligger till grund för detta 

examensarbete, samt en framtidskategori, allt för att underlätta för analys och tolkning av 

materialet. I resultatkapitlet valdes talande citat ut för att beskriva intervjupersonernas olika 

svar och en sammanfattande redogörelse för det insamlade materialet gjordes. 

 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som använts vid dataanalysen är hermeneutik. Enligt 

Kvale (1997) studerar hermeneutiken tolkning av texter och syftet med den hermeneutiska 

tolkningen är att ”…vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening” (s.49). Vid 

en hermeneutisk tolkning av en kvalitativ forskningsintervju ska den som intervjuar ha stor 

kunskap om det ämne som undersöks för att lättare förstå sammanhanget. (Kvale 1997). 

Denna förkunskap har vi fått genom vår utbildning samt genom erfarenhet från vikariat som 

lärare i idrott och hälsa på olika skolor. Den tolkning som genomförts av intervjumaterialet 

har utgått ifrån Aaron Antonovskys hälsoteori – KASAM. Intervjupersonernas svar tolkades 

utifrån KASAM´s tre olika beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som 

mer ingående har beskrivits i föregående kapitel. Vidare har materialet också analyserats 

utifrån kapitlen tidigare forskning och bakgrund. 
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4.5 Etiska ställningstaganden 

När en kvalitativ intervjuundersökning ska genomföras bör vissa etiska krav uppfyllas, dessa 

fyra huvudkrav är enligt Johansson och Svedner (2004): informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjupersonen 

blir informerad om undersökningens syfte och funktion. Samtyckeskravet innebär att 

intervjupersonerna deltar frivilligt i undersökningen och har rätt till att avbryta närhelst de 

önskar. Konfidentialitetskravet betyder att den privata information som kännetecknar 

intervjupersonerna inte redovisas. Med nyttjandekravet menas kortfattat vad undersökningen 

ska användas i för syfte. (Johansson & Svedner, 2004) 

 

Intervjupersonerna informerades om undersökningens syfte vid intervjutillfället och de fick 

även ge sitt samtycke till att delta. Då inspelning i form av bandspelare använts vid 

intervjuerna blev alla informanter tillfrågade om de accepterade inspelning och ingen intervju 

genomfördes utan deras samtycke till detta. Då informanterna är anonyma nämns självklart 

aldrig deras namn i texten och inte heller nämns det vilken skola de arbetar på. Det som skrivs 

ut i text om informanterna är deras ålder, hur länge de har arbetat som lärare, vilken 

utbildning de har samt vilket ämne de mer undervisar i, om så är fallet. Denna information 

anser vi vara väsentlig i undersökningen då det kan skilja sig mellan de som arbetat länge 

inom yrket och de som inte arbetat lika länge samt att olika utbildningsbakgrund också kan ha 

betydelse för hur informanternas svar utfaller. Då det anges att informanterna arbetar på 

gymnasieskolor längs västkusten och inte specificerar i vilken stad de arbetar bidrar också det 

till en anonymitet. De uppgifter som framkommer av intervjuerna används endast i denna 

studie och är inte menade att användas i några andra avseenden. (Kvale, 1997) 
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5. Resultat 
I detta kapitel redogörs för de svar som framkommit under intervjutillfällena, svaren kommer 

att behandlas under rubriker som sammanfaller med de frågeställningar som examensarbetets 

syfte bygger på. Respondenterna kommer att betecknas med L1 – L6 likt den lista som finns i 

metodkapitlet. 

 

5.1 Vad innebär begreppet hälsa för idrottslärare 

Hälsobegreppet är som tidigare nämnts ett svårdefinierat begrepp, detta har även märkts bland 

respondenterna som har svårt att klart definiera dess innebörd.  

 

… hälsa för mig är ett så stort ämne så att de går knappt att greppa. (L3) 

 

Fem av de sex informanterna talar allmänt om hälsa som ett välmående både fysiskt och 

psykiskt, de pratar om hälsa som en helhet där alla bitar måste passa ihop som ett pussel för 

att helheten ska fungera. Det handlar också om en harmoni mellan kropp och själ. De betonar 

olika värden inom begreppet och det som nämns är bland annat kost, fysisk aktivitet, sömn, 

ett inre lugn, ett fungerande socialt liv, arbetsmiljö och ett fungerande samhälle. 

 

Hälsa för mig, det är välmående kan man säga. Det handlar ju både om, 

alltså att man mår fysiskt bra och att man känner liksom att jag inte är 

gammal och skröplig och håller på att rasa ihop, att man liksom har någon 

slags muskulatur. Men sen är det ju även liksom en psykisk hälsa, att man 

mår bra och att man trivs med sin livssituation. Och sen handlar det, hälsa 

är ju även alltså kost, men det är ju en del utav hur man lever sitt liv, alltså 

äter man pizza och bara spritar dagen i ända så liksom, de är ju en del av 

hälsan också, eller ohälsan i så fall. (L1) 

 

Den sjätte informanten talar om hälsa som något rent fysiskt, där elever ska lära sig att förstå 

sammanhanget mellan fysisk aktivitet och fysiskt välmående. 

 

… hälsobegreppet bygger ju mycket på att få en förståelse för detta /…/ och 

förstå kroppens behov av allsidighet och rörelse hela sitt liv… (L6)   
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När informanterna pratar om vad hälsa är för eleverna i skolan knyter de ofta an till elevernas 

vardag och deras nuvarande livssituation. 

 

… det går inte att prata med dem om vad som händer om trettio år, om inte 

du gör detta, utan man måste prata om vad som händer nu. (L2) 

 

Många av lärarna anser att hälsa i skolan har mycket med arbetsmiljön att göra, de ser det 

som viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan. En av dem pratar om byggnadernas 

utformning likväl om schemats utformning för att undvika stress. Medan en annan talar om 

vikten av fysisk aktivitet för att öka koncentrationen hos eleverna under den övriga 

skoldagen. Även ergonomi är något som kommer på tal som en viktig del i undervisningen 

och att koppla den till elevernas vardag. De pratar även om vikten av att skola och fritid 

fungerar, samt att eleverna förstår helheten. 

 

… en sund kropp och en sund knopp ger en sund själ…(L3) 

 

Att man liksom inte sitter och somnar på lektionerna, att man blir mer 

mottaglig…(L1) 

 

Eftersom hälsa bara är en del av ämnet har det även studerats hur lärarna ser på hela ämnet 

idrott och hälsa, vilket även innefattar idrottsbegreppet, allt för att bättre förstå helheten. 

Många av lärarna anser att den fysiska aktiviteten bör vara i fokus, de flesta uttrycker tydligt 

vikten av ett fysiskt aktivt liv både nu och i framtiden när de pratar om ämnet. Genom en stor 

variation på aktiviteterna hoppas lärarna kunna inspirera eleverna till att hitta en aktivitet som 

passar just dem.  

 

… vad man gör på lektionerna det är ju egentligen för att erbjuda olika sätt 

att röra på sig, så att man kan hitta någonting, och sen hälsobiten hör ju till 

där, för rör man inte på sig så mår man inte bra, det är ju grunden, det är ju 

därför vi rör på oss, vi behöver ju det. (L4)     

 

En av lärarna ser ämnet som ett bildningsämne och anser att idrott är ett eget ämne, 

liksom hälsa är ett eget ämne. Denna lärare anser också att mycket av innehållet i 
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ämnet är upp till lärarna i idrott och hälsa att bestämma över. En annan lärare ser på 

ämnet som en kombination mellan fysiskt och psykiskt, där elevernas förståelse för 

sambandet mellan de båda är viktigt. 

 

5.2 Hur uppmärksammas hälso- och livsstilsfrågor i undervisningen 

Svaren varierar något, men fem av sex lärare anger att de försöker väva in teorin i den 

praktiska undervisningen. Detta gör de genom att prata om vad som händer i kroppen vid 

exempelvis styrketräning, konditionsträning och avslappning. 

 

Det spränger jag in i det, alltså påpekar för dem att exempelvis när man är 

ute och joggar då att man inte bara flåsar fram där i skogen utan pratar om 

vad som händer med kroppen nu när vi är ute och joggar, vad är det bra 

för, varför är det viktigt… (L4) 

 

Skillnaderna dessa lärare emellan ligger i vad de tar upp och riktar uppmärksamheten mot i 

sin undervisning. Det kan bero på vilka elever och klasser de har och sedan väljer de att 

utforma undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. Exempelvis undervisar 

en av lärarna på omvårdnadsprogrammet och väljer därför att fokusera mycket på ergonomi i 

sin undervisning. Detta för att förbereda dessa elever för kommande yrkesliv med tunga lyft 

etc.  Den sjätte försöker istället vara en förebild och ett samvete på skolan, då han påpekar när 

eleverna äter och dricker onyttigheter i olika situationer. 

 

Fan, sitter du och äter den här pan-pizzan igen och dricker Cola liksom, 

käka frukt istället eller drick vatten… (L1) 

 

De fem lärarna som ovan försöker väva in teorin i praktiken, har även rena teoretiska 

genomgångar, även om de inte ägnar en hel lektion åt teori. Tre av lärarna anger i 

undersökningen att de utgår från en lärobok vid hälsoundervisning, medan övriga inte nämner 

någon bok, men det är möjligt att de har en bok ändå som de använder. Lärarna har svårt att 

uppskatta hur mycket tid de ägnar åt praktiska moment kontra teoretiska. Två av sex tror att 

ungefär 20 % av undervisningen i idrott och hälsa ägnas åt teoretiska moment, medan 80 % 

ägnas åt praktiska. L4 uppskattar att cirka 10 % av undervisningen är teoretisk. Här sticker L1 

ut då han till 99 % fokuserar på de praktiska momenten, han har inte heller haft en hel 
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teoretisk lektion. De övriga två har svårt att uppskatta tidsfördelningen, eftersom de väver in 

teoretiska moment i den praktiska undervisningen.  

 

… det är svårt att uppskatta tidsmässigt /…/vilket innehåll vi än väljer där 

jag hela tiden förklarar och talar om varför ni gör så eller varför ni ska 

göra si eller så, så det är också svårt att uppskatta för det kan ju ske varje 

lektion, beroende på vad vi gör… (L6) 

 

De hälso- och livsstilsfrågor som lärarna väljer att uppmärksamma i sin undervisning är i stor 

utsträckning likadana lärarna emellan. De moment som nämns är bland annat kost, 

träningslära, stresshantering, avslappning, ergonomi, friluftsliv, mental träning samt hjärt- och 

lungräddning.   

 

De faktorer som påverkar lärarna i deras undervisning är elevgruppen, tiden, material och 

lokalerna. Två av lärarna uttrycker klart elevgruppen som den största faktor som påverkar 

deras undervisning. De menar att de anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar 

och intressen.  

 

… på barn och fritid exempelvis, de vill ju jättegärna ha idrottsskador och 

sådana saker för de är ju ledare. /…/ vissa program är ju lite mer teoretiskt 

inriktade och mer intresserade av vad som händer med kroppen. Det är 

klart det blir ju lite mer där. Man utgår från gruppen alltså. (L5) 

 

L6 uttrycker att han inte vill anpassa undervisningen efter gruppen, han menar att 

undervisningens innehåll ska vara likt för alla elevgrupper. Detta till trots blir han tvungen att 

ibland anpassa undervisningen och rätta sig efter gruppens förutsättningar. En av lärarna anser 

att den faktor som påverkar undervisningen är tiden. Denna lärare önskar dubbelt så mycket 

tid på schemat åt idrott och hälsa. Även lokaler och material nämns kort som en något 

begränsande faktor, exempelvis uttrycktes önskemål om en tillgänglig teorisal i anslutning till 

idrottshallen. L4 önskar mer material och en bättre utrustad idrottshall, även om hon är nöjd 

med det hon har. 

 

Lärarna anser att de under sin tid i yrket har förändrat sin undervisning, L4 och L5 som har en 

lång erfarenhet i ämnet menar att hälsan har givits utrymme på senare år, vilket har medfört 
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att deras undervisning har genomgått samma utveckling. L6 och L3 menar att fortbildningar 

är viktiga för att hänga med i utvecklingen och lära sig nya saker, både inom forskningen och 

inom fysisk aktivitet. 

 

… men jag hoppas med stigande ålder och fortfarande väldigt hungrig på 

att hänga med i utvecklingen att jag hela tiden blir bättre. (L6) 

 

 Även kollegor nämns som en viktig faktor för att kunna vidareutveckla sin undervisning och 

där en löpande diskussion kring ämnet och lektionerna kan ge nya infallsvinklar och 

inspiration till förändring och förbättring.   

 

5.3 Varför är hälsoperspektivet viktigt i ämnet 

Under denna fråga blev svaren något varierande, vilket har gjort det svårt att kategorisera 

svaren och skapa en sammanhängande helhet. Därför valdes det att redogöra för varje lärares 

enskilda svar. Dock framkom att fyra av lärarna nämnde samhällsutvecklingen som 

bidragande orsak till hälsans ökade betydelse för ämnet. Något alla var överens om var att de 

är positivt inställda till att hälsan givits större utrymme i styrdokumenten. 

 

L1 menar att hälsans betydelse för ämnet handlar om elevernas välmående. Hälsa är en 

förutsättning för att kunna lyckas både i skolan och på det privata planet. Han menar även att 

hela samhället behöver tänka till kring hälsan, detta för att samhällsutvecklingen har lett till 

ett allt mer stillasittande liv, både arbete och privat. 

 

Så jag skulle säga liksom att hela samhället behöver tänka till mer omkring 

hälsa. (L1) 

 

Även sjukskrivningar och förtidspensioneringar nämns som motiv till varför hälsa ska vara en 

del av ämnet. 

 

L2 anser även hon att samhällsutvecklingen har lett till att hälsans betydelse ökar, hon tar upp 

argument om ohälsans negativa effekter i form av stora samhällskostnader för rökning, fetma, 

ryggproblem och diverse följdsjukdomar. Hon tycker att det är jättebra att hälsan har givits 
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större utrymme i ämnet, men hon anser inte att eleverna förstår vikten av hälsans betydelse, 

dels för ämnet och dels för deras betyg. 

 

Eleverna förstår inte vad hälsa ska vara bra för, de är ju idrott vi håller på 

med. (L2) 

 

L3 framhäver att hälsans betydelse för ämnet är viktigt för att upprätthålla ämnet idrott och 

hälsas status, samt för att få en hållbarhet kring ämnet. Han pratar om risken med att det 

annars kan uppfattas som en rastaktivitet som bedrivs för att eleverna ska fungera i de andra 

ämnena.  

 

Men om vi vill vara ett bildningsämne, som har samma status som alla 

andra har i skolan, då är hälsa ett jättebra sätt. (L3) 

 

Han menar även att hälsan kan användas som motiv dels för eleverna, dels för rektorer och 

politiker som ett bevis för ämnets betydelse. Han nämner endast kort samhällsutvecklingen 

som orsak till ämnets utveckling, men framhäver framförallt att han tror att det är frukten av 

starkt lobbyarbete och tillfälligheter som gjorde att ämnet kom att heta idrott och hälsa.  

 

L4 ser hälsan som en motiverande faktor i ämnet, då hon tror att elever som inte är 

tävlingsinriktade blir motiverade av hälsobiten. Som skäl till varför hälsan givits större 

utrymme, anger hon att idrottsämnet är det enda ämnet där hälsofrågor passar in. 

 

Jag tror det kan motivera de eleverna, alltså förut när det var väldigt 

mycket prestationsinriktat så tappade man många elever då, så jag tror att 

hälsobiten motiverar de eleverna som inte vill tävla så mycket faktiskt…(L4)  

 

L5 tycker likt L2 att eleverna inte förstår vikten av hälsan i ämnet. Hon är skeptisk till att göra 

ämnet mer teoretiskt, då hon anser att eleverna vill och behöver arbeta fysiskt. Hon tycker 

redan att ämnet innehåller för många teoretiska moment och uttrycker en viss tveksamhet till 

om hon följer styrdokumentens intentioner. 

 

… jag hävdar att detta är, till syvene och sist, ett praktiskt ämne och detta 

vill eleverna. (L5) 
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L6 uppfattar hälsan som en motiverande faktor till att få igång inaktiva elever och inspirera 

dessa till mer fysisk aktivitet genom att hitta något som passar just dem. Anledningen till att 

hälsan givits utrymme tror han beror på samhällets tekniska utveckling och den stora 

inaktiviteten som finns idag.    

 

… att få igång de som ingenting gör på sin fritid är det stora problemet och 

det är de man vill försöka förbättra, det är de som inte idrottar så mycket 

som jag vill att de hittar någonting som är sin grej… (L6) 

 

5.4 Framtidsvisioner 

Som önskemål för framtiden uttrycker fem av sex lärare klart att de vill att ämnet ges mer tid. 

De tycker det är för lite med en lektion i veckan och hade gärna utökat lektionerna till två 

gånger i veckan. 

 

Jag skulle vilja att idrott och hälsa A ligger åtminstone på två dagar i 

veckan. Vi undervisar ju våra elever i att man behöver ju hålla på med det 

här ganska så frekvent, när man befinner sig i skolverksamhet och man har 

ett ämne en gång i veckan så vet man att flera veckor kan gå bort…(L3) 

 

… det ska finnas mer tid, det ska vara viktigare, det ska inte va men ja ja 

idrotten vi lägger den där någonstans, för det är lite så, det är inte lika 

viktigt som matte och alla de här ämnena. (L2) 

 

Mer tid givetvis, två dubbelpass i veckan och så i gymnasiet idrott hela 

tiden, hela sista året också, självklart, alltså idrott B som obligatorium. Men 

det har Björklund lovat oss så det hoppas jag han står för. (L4) 

 

Även en obligatorisk B- kurs i idrott och hälsa är ett önskemål som lärare betonat under 

intervjuerna. I denna fråga argumenterar L5 för en obligatorisk B-kurs genom att hävda att 

endast de redan fysiskt aktiva eleverna väljer B-kursen, medan de inaktiva väljer bort den.  
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Målen i styrdokumenten anser samtliga lärare vara otydliga. De anser att som det ser ut idag 

är det för stort utrymme att själv tolka innebörden, vilket kan leda till att undervisningens 

innehåll kan variera mycket från skola till skola. Samtidigt uttrycker två av lärarna en 

förståelse för att styrdokumenten måste vara allmänt hållna för att de ska anpassas utifrån 

olika förutsättningar. 

 

Vi måste anpassa styrdokumenten så att de kan passa en skola med liten 

idrottshall, stor idrottshall, skola i Luleå, skola i Ystad osv. (L3) 

 

Hur ämnet i framtiden bör se ut har lärarna olika idéer om. L3 vill att ämnet ska bli mer 

fysiskt inriktat och hade gärna sett en uppdelning med idrott för sig och hälsa för sig. Han 

anser även att ämnet behöver gå tillbaks till de motoriska grunderna och bli mer allsidigt, 

detta eftersom många av dagens ungdomar inte klarar av den fysiska påfrestningen som vissa 

moment i dagens undervisning innebär.  

 

Jag kan inte ha en hinderbana. Det är skaderisken, de hoppar på 

benpiporna i stort sett, det finns inget som dämpar det hela. (L3) 

 

L1 och L6 pratar båda om att följa med i samhällsutvecklingen och anpassa sig till elevernas 

vardag. L1 har en vision om en digitaliserad idrottsundervisning, där datorer och tv-spel 

används för att aktivera eleverna fysiskt. Dock inte hela tiden, utan som ett komplement till 

den ordinarie idrottsundervisningen.  

 

Jag ser framför mig ett klassrum med Nintendo Wii och dansmattor och 

grejer, där man kör sånt. (L1) 

 

L1 och L2 är av samma uppfattning då de båda vill se hälsan inom alla ämnen i skolan. De 

ger olika förslag på hur detta skulle kunna genomföras, till exempel genom hälsotema-

veckor.  

 

L4 vill att skolor skall utöka antalet friluftsdagar, dels för att det är ett kulturarv, dels för att 

hon anser att människor mår bra av att var ute i skog och mark. 
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6. Analys och diskussion 
I följande kapitel har det valts att först diskutera metoden som använts vid studien, för att 

därefter analysera och diskutera resultaten som framkommit från intervjuerna. Vid analysen 

och diskussionen har resultaten tolkats med en hermeneutisk vetenskapsansats. Detta innebär 

kortfattat i detta fall att intervjumaterialet brutits ner i delar, för att sedan byggas ihop till en 

ny helhet, allt genom en tolkning som bygger på vår förförståelse i ämnet. Detta material har 

sedan analyserats och diskuterats med utgångspunkt ur Antonovskys (2001) hälsoteori – 

KASAM. 

 

6.1 Metoddiskussion 

De lärare som har deltagit i intervjuerna vet att undersökningen syftar till att studera 

idrottslärares undervisning i ämnet idrott och hälsa men de hade inte fått reda på syftet innan 

intervjutillfället. Detta eftersom syftet har stort fokus på hälso- och livsstilsfrågor och 

informanterna då hade kunnat förbereda sina svar angående dessa frågor. Det var därför ett 

medvetet val, då strävan var att informanterna inte skulle bli påverkade på något sätt. Hade 

informanterna informerats om att fokus låg på hälsoperspektivet hade informanterna möjligen 

svarat annorlunda då hälsa är ett begrepp som det trycks mycket på i skolan idag. Det kan 

också vara till nackdel att inte tala om syftet då informanterna kan känna en osäkerhet 

angående vad det är som egentligen undersöks. Då det inte är något känsligt ämne anser vi att 

det finns fler fördelar än nackdelar med att inte tala om syftet. Vid själva intervjutillfället 

informerades dock informanterna om syftet med examensarbetet då flera av dem var frågande 

angående undersökningens syfte. (Kvale, 1997) 

 

Vid intervjuerna användes bandspelare vilket kan ha både fördelar och nackdelar enligt Trost 

(1997). En nackdel är att det tar lång tid att lyssna av banden och att det kan vara besvärligt 

att spola för att leta reda på detaljer. Även mimik och gester missas vid bruk av bandspelare 

till skillnad från användande av videobandspelare, men att videofilma informanterna kan 

bidra till att de känner sig obekväma. Därför anser vi att fördelarna med en bandspelare är fler 

än nackdelarna. Att sitta och anteckna allt som informanterna säger tar mycket tid vid 

intervjutillfället och det är lätt att tappa koncentrationen från frågorna och svaren enligt Trost 

(1997). Att enbart förlita sig till minnet hade inte heller varit något alternativ då man enligt 

Kvale (1997) snabbt glömmer bort detaljer som har sagts eller gjorts under intervjun.  
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Det faktum att vi känner de lärare som deltog i intervjuerna tror vi mest är till fördel för 

undersökningen. Detta gör att informanterna känner sig trygga och avslappnade och att de 

svarar ärligt och uppriktigt, men det kan även vara till nackdel då informanterna kanske svarar 

det de tror att vi vill höra.  

 
Trost (1997) menar att reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och att begreppet betyder 

att en mätning vid en bestämd tidpunkt ska ge precis samma resultat vid en ny mätning. 

Reliabilitet är lättare att tillämpa på kvantitativa studier då det krävs en standardiserad 

situation för att kunna få en hög reliabilitet. En kvalitativ studie däremot avser att försöka 

förstå hur den intervjuade känner, tänker eller beter sig. För att säkerställa reliabiliteten i 

denna studie skulle undersökningen behöva upprepas ännu en gång och någon annan skulle då 

kunna använda sig av samma metod som använts här och ändå få samma resultat. Men enligt 

Trost (1997) är människan inte statisk och svaren behöver inte alls bli lika varje gång en fråga 

ställs. Detta för att människan hela tiden deltar i en process där vi får nya erfarenheter och är 

med om nya situationer. Vår föreställningsvärld ändras hela tiden och därmed kan svaret på 

frågan också förändras från en gång till en annan. Då respondenterna har befunnit sig i olika 

lokaler och deras tid till förfogande har varierat vid intervjutillfällena, kan mätningen inte ses 

som stabil och den kan därmed inte anses ha en hög reliabilitet. Detta kan uppfattas som en 

svaghet i undersökningen, men på grund av den tidspress som studien genomförts under, samt 

lärarnas arbetssituation, uppfattades detta som det bästa sättet att gå tillväga. Även frågorna 

kan variera från ett tillfälle till ett annat i de intervjuer som genomförts beroende på 

respondenternas svar, ibland kan ett förtydligande av frågan ha behövt göras. Det positiva är 

att mer uttömmande svar kan ges och det finns möjlighet till utveckling av svaren och 

följdfrågor. Kvale (1997) menar att en för stark tyngdpunkt på att nå en hög reliabilitet kan 

hindra kreativiteten och föränderligheten.  

 
Validitet är enligt Trost (1997) detsamma som giltighet och innebär att frågan som ställs ska 

mäta det som den egentligen är avsedd att mäta. Kvale (1997) beskriver validitet som 

sanningen i ett yttrande och att man mäter det man tror att man mäter. Som exempel vill vi 

bland annat ha svar på frågan hur idrottslärare uppmärksammar hälsan i undervisningen och 

då avses de olika informanternas syn på hälsa och inte världshälsoorganisationens syn på 

hälsa. Validitet är svårare att tillämpa på kvalitativa studier än på kvantitativa. Den kvalitativa 

studie, som i detta fall är intervjuer, har självklart utförts med en strävan att vara trovärdig och 
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tillförlitlig. En nackdel med undersökningen är att det inte kan göras några anspråk på att 

resultaten är generaliserbara eller ger en rättvisande bild av verkligheten, då antalet 

informanter är så få. Vid en kvalitativ studie som denna är det också en nackdel att intervjuer 

tar mycket tid, både att genomföra och att analysera. Detta medför att validiteten hade kunnat 

vara högre om det funnits möjlighet för fler intervjuer. Om istället enkätundersökning hade 

valts som metod för arbetet hade en högre validitet kunnat nås, men detta är ingen 

självklarhet. Samtidigt hade en kvantitativ studie inte passat ihop med vårt syfte. Eftersom 

intervjumaterialet är analyserat med en hermeneutisk ansats, där tolkningen är i centrum och 

den personliga förförståelsen av ämnet är avgörande för tolkningen, kan samma svar tolkas 

annorlunda beroende på den förförståelse personen besitter som analyserar intervjumaterialet. 

Detta bidrar också till att studien inte kan anses ha en hög validitet. Trost (1997) skriver att en 

kvalitativ studie är lämplig om frågeställningen handlar om att förstå eller att hitta mönster, 

till skillnad från en kvantitativ studie som till exempel handlar om hur ofta eller hur många 

något är. 

 

6.2 Analyserande diskussion 

Inledningsvis kan nämnas att de likheter och skillnader som vi trodde skulle finnas mellan 

äldre och yngre idrottslärare, samt mellan ett- och tvåämneslärare, ej har kunnat utläsas av de 

erhållna svaren. I nedan följande resultatdiskussion kommer resultaten att diskuteras och 

analyseras med utgångspunkt utifrån frågeställningarna som ligger till grund för detta 

examensarbete, med tillägg för en framtidssyftande frågeställning. Svaren från intervjuerna 

kommer att analyseras och diskuteras utifrån Antonovskys hälsoteori – KASAM, där de tre 

huvuddelarna är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Även avsnitten bakgrund och 

tidigare forskning kopplas till de svar som intervjupersonerna gett och de resonemang vi för.  

 

Liksom Thedin Jakobssons (2005) studie, tyder de svar vi erhållit angående begreppet hälsa 

att det är ett svårdefinierbart begrepp. Intervjupersonerna hade svårt att klart definiera ordets 

innebörd, det blev många och långa resonemang där olika värden inom begreppet framkom. 

Den fysiska och psykiska delen av hälsan var dock den återkommande likheten lärarna 

emellan när de definierade begreppet, men framförallt den fysiska delen betonades. Detta 

stämmer även överens med Quennerstedts (2006) studie där fysiologidiskursen dominerar 

ämnet. Däremot nämndes aldrig den sociala biten av hälsan i samband med det fysiska och 

psykiska välmåendet när de skulle definiera hälsobegreppet. Enligt Lpf 94 och WHO är den 

 41



sociala delen i hälsan lika viktig som den fysiska och psykiska. Detta märkte vi även hos oss 

själva, då vi innan detta examensarbete främst tänkte på den fysiska hälsan i samband med 

idrott och hälsa, trots att hälsobegreppet också innefattar såväl den psykiska som den sociala 

hälsan. Detta tror vi beror på att idrottsämnet historiskt sett varit inriktad på den fysiska 

aktiviteten och trots den förändring ämnet genomgick 1994 med införandet av ett större 

hälsofokus, har hälsan ännu inte funnit dess roll i ämnet. (Eriksson m.fl. 2003) 

 

6.2.1 Begriplighet 

De flesta lärarna anger att de försöker väva in teorin i den praktiska undervisningen. Den teori 

som avses är exempelvis att de pratar om vad som händer i kroppen vid olika fysiska moment. 

Den bild som ges av lärarna, där teori och praktik vävs samman, är något som skiljer sig ifrån 

vad tidigare forskning har kommit fram till. Enligt både Thedin Jakobssons (2005) och 

Skolverkets (2002) studier, bedrivs hälsa oftast som ett teoretiskt inslag i undervisningen. 

Genom att binda samman det teoretiska med det praktiska kan en större begriplighet skapas 

bland eleverna. Då de ser samband mellan fysisk aktivitet och kroppens välmående, samt får 

kunskaper om kroppens funktioner. Detta kan leda vidare till att eleverna upplever en större 

känsla av sammanhang. (Quennerstedt, 2006) Frågan är dock hur eleverna upplever 

situationen, upplever de att teorin och praktiken vävs samman eller att teorin står för sig själv?   

 

Vi tror likt en av intervjupersonerna i studien att eleverna inte förstår vikten av hälsan i 

ämnet. Anledningen till detta kan vara flera, en kan vara ämnets historiskt sett fysiska fokus, 

en annan styrdokumentens otydlighet angående hälsans roll i ämnet, en tredje kan vara 

lärarnas misslyckande i förmedlingen av hälso- och livsstilsfrågor i undervisningen. Även 

elevernas förväntningar på ämnet kan vara avgörande för hur de upplever undervisningen. 

Just läroplanen och kursplanerna anses bland de intervjuade lärarna som otydliga och för stort 

utrymme ges till egna tolkningar. Vilket medför att undervisningen kan variera mycket från 

skola till skola. Samtidigt måste styrdokumenten anpassas då skolornas förutsättningar 

varierar, precis som några av intervjupersonerna uttrycker. Om denna problematik skriver 

även Annerstedt m.fl. (2001), då han menar att de begränsade anvisningarna i styrdokumenten 

medför att ämnet kan se olika ut på olika skolor. Framförallt för oss som nyutbildade lärare 

skulle dock en större tydlighet i styrdokumenten vara önskvärd. Särskilt hälsobegreppets del i 

ämnet borde preciseras, kanske borde idrott och hälsa fokusera framförallt på den fysiska 

delen av hälsan? Då tror vi att det skulle stämma bättre överens med hur verkligheten ser ut i 
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dagens undervisning i idrott och hälsa. Samtidigt hänger det fysiska, psykiska och sociala 

ihop i skapandet av en god hälsa och därför kan det bli problematiskt att genomföra en 

uppdelning. Var skulle då den psykiska och sociala delen av hälsan uppmärksammas inom 

skolans undervisning? Pellmer och Wramner (2001) menar att dagens hälsoutbildning i 

skolan har varit inriktad på att förmedla kunskaper om enskilda hälsoproblem utan att se till 

ett helhetsperspektiv. Detta tror de kan ha bidragit till att hälsoundervisningen hittills har haft 

relativt små framgångar inom ämnet idrott och hälsa. Vi tror dock det är ofrånkomligt att inte 

förmedla kunskaper om enskilda hälsoproblem men det är också viktigt att de enskilda 

problemen vävs samman till en helhet. Det kan jämföras med att lära sig ett språk, där 

enskilda glosor slutligen sätts ihop till ett sammanhang och leder till ett nytt språk. Speciellt 

för att öka begripligheten är helheten viktig, då enskilda bitar knyts samman till ett större 

sammanhang. 

 

6.2.2 Hanterbarhet 

Som det tidigare nämnts så framkom inte den sociala delen av hälsobegreppet i samband med 

den fysiska och psykiska. Däremot senare i lärarnas resonemang kring hälsobegreppet 

framkom olika värden och bland dessa syntes också den sociala delen av hälsan i form av ett 

fungerande socialt liv. De övriga värdena som betonades inom begreppet hälsa var bland 

annat kost, fysisk aktivitet, sömn, ett inre lugn, arbetsmiljö och ett fungerande samhälle. Alla 

dessa värden kan ses som olika resurser för att främja elevernas hälsoutveckling eller 

förebygga hinder för deras hälsoutveckling. Med hjälp av kunskap inom exempelvis kost och 

fysisk aktivitet ges eleverna resurser för att hantera de nutida eller framtida problem som 

eleverna kan komma att ställas inför. På så vis ökar elevernas hanterbarhet som utgör en av 

tre delar inom hälsoteorin – KASAM. Ett annat exempel på moment i undervisningen som 

kan öka elevernas hanterbarhet är när lärarna kopplar undervisningen till elevernas framtida 

yrkesval. Det talas om ergonomi som en viktig del i att undvika framtida förslitningsskador 

och andra besvär inom exempelvis vårdyrket, vilket är ett bra exempel på hur hanterbarheten 

kan öka hos eleverna. Detta kan även bidra till att meningsfullheten bland eleverna ökar då 

undervisningen kopplas till deras livssituation. (Quennerstedt, 2006)   

 

Kost och fysisk aktivitet är de värden som intervjupersonerna i denna studie mest talar om i 

deras resonemang om hälsa. Detta trots att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar 

enligt Sundblads (2004) studie. Den psykiska ohälsan kan komma till uttryck genom bland 
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annat magont, huvudvärk och sömnbesvär (Hultgren 2002). Detta är också en del av hälsan 

men tycks inte ges någon uppmärksamhet i undervisningen i idrott och hälsa, enligt de 

resultat som framkommit i vår studie. Anledningen till att kost och fysisk aktivitet är i fokus 

kan dels bero på det som har beskrivits ovan angående den fysiska aktivitetens stora fokus i 

ämnet, men även på grund av rådande kroppsideal i samhället, där media också har en stor 

påverkan. I media syns ständigt nya bantningskurer och dieter, i jakten på den ”perfekta” 

kroppen. Även tendensen i samhället med en ökande fetma bland befolkningen, anges bland 

lärarna som en av de stora anledningar till varför hälsan är viktig i ämnet. Då är det främst den 

fysiska hälsan de menar även här. Även det faktum som forskning visar att ett inaktivt liv och 

övervikt leder till en högre risk för ökad sjuklighet samt en tidigare död, kan vara en orsak till 

fokus på kost och fysisk aktivitet. (Henriksson, 2004)  

 

6.2.3 Meningsfullhet 

För att skapa en känsla av sammanhang hos eleverna krävs även att de känner delaktighet, 

motivation och engagemang i undervisningen. Dessa tre delar utgör enligt Antonovsky (2001) 

grundpelarna i begreppet meningsfullhet. För att skapa en meningsfullhet krävs olika 

handlingar som stärker elevernas engagemang. Detta ska i slutändan leda till ett livslångt 

fysiskt aktivt liv. (Quennerstedt, 2006) Flera av lärarna talar om att ge eleverna en stor 

variation av aktiviteter för att alla ska finna aktiviteter som passar just dem. Detta är 

någonting som förhoppningsvis bidrar till meningsfullheten bland eleverna. Vi tror liksom 

Quennerstedt (2006) att det är positivt att eleverna får prova nya aktiviteter och på så vis 

väcka ett intresse som kan leda till ett livslångt fysiskt aktivt liv. Även Karlsson och Åkessons 

(2007) studie påvisar att idrottslärare har ett stort mål i att få inaktiva elever att börja röra på 

sig. Vi tror också att det kan vara positivt att komma utanför skolans väggar och låta eleverna 

prova på annorlunda aktiviteter som vanligtvis inte förekommer inom den ordinarie idrott och 

hälsa undervisningen. Det som kan hindra lärare från att genomföra detta tror vi dels är deras 

eget engagemang, men framförallt tid och resurser. 

 

Många av intervjupersonerna anser att ämnet ges för lite tid på gymnasiet. Något de 

framförallt skulle vilja förändra är att B-kursen görs obligatorisk för alla, men även att  

A-kursen utökas tidsmässigt. Åsikten om att ämnet idag är väldigt brett kommer även fram, 

då det ska innehålla både idrott och hälsa. Detta bidrar till att tiden känns otillräcklig och det 

blir svårt att uppfylla styrdokumentens olika målsättningar. En utökning av tiden kan enligt 
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Sollerhed (2006) öka elevernas motorik, kondition, positiva självskattning och minska deras 

viktökning. Hon menar också att vid en utökning av tiden, kan även elevernas positiva 

attityder till fysisk aktivitet ökas och därmed främja deras framtida hälsa. Främst är det 

eleverna på de praktiska gymnasieprogrammen som behöver mer tid i ämnet. Enligt 

Sollerheds (2006) studie har de en sämre fysisk prestationsförmåga än elever på de teoretiska 

programmen. Vi anser också att tiden bör utökas, men ställer oss frågande till om de positiva 

effekterna som ovan nämndes även nås bland framförallt de omotiverade eleverna? För dessa 

elever är inte tiden det viktiga, utan snarare meningsfullheten. En positiv effekt av en 

tidsutökning av ämnet tror vi skulle kunna bidra till att mer tid skulle kunna läggas på hälso- 

och livsstilsfrågor, vilket skulle kunna öka elevernas kunskaper i dessa frågor och på så vis 

öka deras engagemang. Idag läggs mest fokus på den fysiska aktiviteten eftersom eleverna 

bara har idrott och hälsa en gång i veckan, samt att många ungdomar idag inte är fysiskt 

aktiva på sin fritid. Därför anser många lärare att det viktigaste är att eleverna får vara fysiskt 

aktiva på idrott och hälsa lektionerna. Dessutom ifrågasätts vilka förutsättningar som ges till 

den regelbundna fysiska aktivitet som läroplanen påvisar (Lpf 94), när ämnet endast 

praktiseras en gång i veckan. För att ämnet ska stämma överens med läroplanens ambition 

som ovan nämndes, tycker vi att ämnet borde praktiseras vid minst två tillfällen i veckan. 

Även för elevernas begriplighet bör ämnet bedrivas minst två gånger i veckan för att de ska 

förstå vikten av regelbundenhet. 
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7. Slutsatser och implikationer 
Syftet med detta examensarbete var att studera hur sex gymnasielärare i idrott och hälsa 

uppmärksammar hälso- och livsstilsfrågor inom undervisningen. Innan detta examensarbete 

hade vi uppfattningen att dessa frågor blev åsidosatta i ämnet. Detta visade sig i vår studie 

inte stämma överens med den bild som de flesta av lärarna gav av sin undervisning. 

Resultaten som framkom i studien är att det främst är kost och fysisk aktivitet som 

uppmärksammas inom undervisningen i hälso- och livsstilsfrågor. För att nå ut till eleverna 

med hälsoundervisningen försöker lärarna väva in teori i den praktiska undervisningen, detta 

för att eleverna ska förstå sambandet mellan teorin och praktiken. Hälsans främsta betydelse 

för ämnet och eleverna enligt lärarna, är samhällets utveckling mot allt mer stillasittande och 

ohälsosamma livsstilar.  

 

Vi anser, liksom en av de intervjuade lärarna, att hälsan också kan ge ämnet större tyngd ur 

legitimeringssynpunkt. Utan hälsan kan idrottsämnet upplevas enbart som en ”rastaktivitet” 

som en av informanterna uttryckte det. Nu blir det istället ett bildningsämne som är viktigt 

både för individen och för samhället i stort. Mycket pengar kan sparas genom en fungerande 

förebyggande hälsovård, där ämnet idrott och hälsa utgör en viktig del i skapandet av 

hälsomedvetna medborgare.  

 

Som det tidigare framkommit så försöker de flesta idrottslärarna i vår studie att väva samman 

teorin med praktiken, detta upplever vi vara den rätta vägen att gå för att skapa ett 

sammanhang mellan den fysiska aktiviteten och teorin. Men vi ställer oss frågande till om det 

verkligen förhåller sig så i verkligheten. Egentligen kan all teori knytas samman till alla 

praktiska moment inom idrotten, men möjligtvis finns här en risk att lusten till aktivitet hos 

eleverna dör ut med alltför många teoretiska moment.    

 

I dagens hälsoutbildning i skolan finns inget helhetsperspektiv. Istället förmedlas kunskaper 

om enskilda hälsoproblem, utan att se till helheten och därmed kanske skapa ”en känsla av 

sammanhang” hos eleverna. Inom idrott och hälsa ligger fokus idag på den fysiska hälsan och 

kanske borde det även fortsättningsvis vara så. Frågan är då var den psykiska och sociala 

hälsan kommer in i undervisningen? Kanske bör de andra ämnenas roll i hälsoundervisningen 

utvecklas? Kanske bör ett ämne i enbart hälso- och livsstilsfrågor införas. Där skulle mer av 

den teoretiska delen kunna tillägnas utan att behöva ta tid från elevernas fysiska aktiviteter. 
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Eftersom läroplanen säger att skolan ska uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor, innebär 

det att dessa frågor inte bara ska uppmärksammas i ämnet idrott och hälsa utan i alla ämnen. 

För att kunna uppmärksamma hela hälsoperspektivet i undervisningen i idrott och hälsa anser 

vi att det krävs mer tid, samtidigt inser vi att det även inom andra ämnesdiscipliner också 

önskas mer tid.  Ett konkret exempel på hur skolan kan förbättra hälsoutbildningen är att 

införa ”hälsodagar” där hela skolans verksamhet deltar. Exempelvis kunde fyra dagar 

utspridda per läsår ägnas åt hälso- och livsstilsfrågor, där varsin dag ägnas åt hälsans tre 

beståndsdelar: fysisk, psykisk och social hälsa samt en avslutande dag som knyter samman 

delarna till en helhet.  

 

Ett annat förslag som kan bidra till utvecklingen av hälsoundervisningen är att införa en kurs i 

hälso- och livsstilsfrågor på lärarutbildningen. Denna kurs skulle kunna ingå i det allmänna 

utbildningsområdet för att ge alla blivande lärare en hälsoutbildning och få kunskaper inom 

detta område. På så vis skulle hälsan kunna integreras i alla ämnen ute på skolorna. 

 

Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att studera elevernas uppfattning 

angående hur lärare uppmärksammar hälso- och livsstilsfrågor i undervisningen i idrott och 

hälsa. Allt för att studera hur väl lärarnas ambitioner med ämnet och undervisningen stämmer 

överens med elevernas upplevelser av detsamma. Ett annat förslag till vidare forskning är att 

studera samma ämne, men genom att göra observationsstudier istället för intervjuer och på så 

sätt kunna observera hur hälso- och livsstilsfrågor uppmärksammas i undervisningen i idrott 

och hälsa. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
- Ålder? 
- Utbildning? 
- Tid i yrket? 
- Hur mycket undervisar du i Idrott och hälsa? 
- Motionerar du på din fritid? 
 

TEMAN: 
 

1. Begreppen: Idrott och Hälsa 
- Vad är ämnet Idrott och hälsa för dig? 
- Vad är idrott för dig? 
- Hur definierar du idrott i skolan? 
- Vad är hälsa för dig? 
- Hur definierar du hälsa i skolan för dina elever? 
 

2. Realisering av hälsa 
- Hur arbetar du praktiskt kontra teoretiskt i ämnet? 
- Hur mycket tid ägnar du åt de båda, praktiskt och teoretiskt? 
- Hur arbetar du med hälsa i ämnet? 
- Vilka faktorer påverkar din undervisning i hälsa? 
- Har du förändrat ditt sätt att arbeta med hälsa genom åren? Isf på vilket 
sätt? 
- Hur tycker du att hälsoundervisning på bästa sätt skulle kunna bedrivas? 
 

3. Hälsans betydelse 
- Vilken betydelse har hälsa för ämnet och eleverna? 
- Varför tror du att hälsan har fått ett såpass stort utrymme i ämnet? 
- Vad tycker du om att hälsan har givits större utrymme i styrdokumenten? 
- Anser du att direktiven från styrdokumenten är tydliga i ämnet? Och isf. 
på vilket sätt? 
- Anser du att du har tillräckligt med tid och resurser för att uppfylla målen 
med ämnet? Om inte, vad skulle du vilja ändra på? Om ja, finns det något 
du saknar i form av material, anläggning etc. 
 

4. Framtiden 
- Hur tycker du att ämnet i framtiden bör se ut?  
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9.2 Bilaga 2 
 

Eleven skall  

ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar 

människors hälsa samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, 

livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv 

ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa 

och välbefinnande  

kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat 

program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder 

ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 

ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några 

självvalda aktiviteter 

ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av 

friluftsliv 

kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och 

stresshantering 

ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara 

förtrogen med några danser 

kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika 

arbetsmiljösammanhang 

ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första 

hjälp.(Skolverket, 2008)  
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9.3 Bilaga 3  
 
Idrottsämnets namn och innehåll i grundskolans kursplaner 1962-1994 
 
 
Lgr 62/Lgr 69: Gymnastik 
”Huvudmoment” 

Lgr 80: Idrott  
”Huvudmoment” 

Lpo 94: Idrott och hälsa 
”Kunskapsområden” 

Gymnastik  Gymnastik Rörelse, rytm och dans 
Dans Hälsa, hygien och ergonomi Natur och friluftsliv 
Lek  Bollspel och lekar Livsstil, livsmiljö och hälsa 
Bollspel  Dans  
Fri idrott  Fri idrott  
Orientering Orientering och friluftsliv  
Skridskoåkning Lek  
Skidåkning Simning och livräddning  
Simning Skidåkning  
 Skridskoåkning, iskunskap 

och livräddning 
 

 
Källa: Sandahl, 2004 s.16 
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