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Abstract 
Författare: Sandra Bengtsson 

Titel: Hur bedrivs undervisningen i idrott och hälsa? 

 

Syftet med arbetet är att belysa hur en skola bedriver undervisningen i idrott och hälsa. 

Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer med en rektor, en lärare och två elever i 

årskurs fyra respektive årskurs sex på en skola i södra Halland. Bakgrunden till arbetet är den 

okunskap som finns hos elever i dagens samhälle om hälsa respektive ohälsa. Under min skoltid 

fanns ingen undervisning om varför det är bra att vara fysisk aktiv och det bör därför belysas hur 

det idag kan se ut på en skola. Metoden som används är kvalitativa intervjuer med fyra personer 

som har olika anknytningar till skolan som ligger i södra Halland. Resultatet i undersökningen är 

att lärarna arbetar mycket lite med teoretisk undervisning i ämnet idrott och hälsa och lärarna 

hade som motivering att det saknas tid samt att de tror att eleverna skulle tröttna på ämnet om det 

blev både teoretisk och praktisk undervisning i ämnet. Det som var bra var att skolan använde sig 

av elevråd där eleverna kan påverka i hälsofrågorna. Det framkom från de två eleverna önskemål 

i teoretiska lektioner i ämnet idrott och hälsa samt gästföreläsare och studiebesök. Även att 

undervisningen ska ske i mindre grupper. Det kan dock diskuteras om det funnits bättre sätt att få 

fram resultatet. I efterhand är tanken att det vore bättre om det gjordes en kvantitativ 

undersökning med enkäter för att få en mer helhetssyn hur skolor arbetar med idrott och hälsa. 

Råd till skolan efter utförda intervjuer är att lyssna mer på varandra om vilka behov som finns på 

skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Hälsofrämjande, Idrott och hälsa 
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Förord 
 
"Den som inte idag avsätter tid för fysisk aktivitet, måste i framtiden avsätta tid för sjukdom" 

(Edward Stanley, läkare på 1800-talet). 

Jag har under hela min skoltid tyckt att skolan borde haft ett större ansvar när det gäller hälsa. 

Som elev är det viktigt att få relevant information från grunden om vad hälsa innebär. Ordet hälsa 

kan definieras på många olika sätt och det är därför viktigt att ämnet får en större plats innanför 

skolans väggar. Att anordna gemensamma idrottsdagar för eleverna är långt ifrån tillräckligt. Jag 

anser att det ska bli lektioner där det behandlar begreppet hälsa utifrån frågor som, hur är vi 

uppbyggda, vad behöver kroppen för att må bra, hur påverkar kosten våra kroppar, hur och varför 

ska vi motionera? Under min egen skolgång, samt under min verksamhetsförlagda utbildning har 

jag upptäckt att elevers behov av stöd gällande deras hälsa har ökat och jag tycker därför det är 

viktigt att gå djupt in i ämnet. Hälsa ska bara inte vara ett ämne som förknippas med idrott, det är 

så mycket mer än så. Att bevara och förbättra elevers hälsa borde vara en självklarhet för alla de 

som jobbar i skolans värld, jag tycker det är viktigt att eleverna får lära sig hälsopromotion, alltså 

att få lära sig skapa förutsättningar och möjliggöra att ta kontroll över faktorer som påverkar 

hälsan. Jag anser att det är vi pedagoger som kan påverka elevernas framtid och som pedagog är 

det då viktigt att hjälpa eleverna med att öka självförtroendet, göra dem motiverade, öka 

förståelsen för hälsa, samt få dem att inse vikten av en god hälsa. Självklart är det inte endast 

skolan detta ansvar ska ligga på, utan även föräldrar och hela samhället. Som blivande pedagog 

tycker jag dock att skolan kan påverka en stor del eftersom svenska medborgare vistas i skolan 

under lång tid av sitt liv. Min dröm är att som blivande lärare få ha lektioner om hälsa, precis som 

med de andra grundämnena.  

Under processen av detta arbete var jag i kontakt med många intressanta människor och jag 

vill bland annat tacka rektorn, lärarna och eleverna på den skola jag gjorde undersökningen. Jag 

vill även tacka mina handledare Lars Kristén och Linn Eriksson. Förförståelsen för arbetet 

kommer från mina verksamhetsförlagda utbildningsplatser samt det som diskuterats i skolan på 

föreläsningar. Litteraturen behandlar inte speciellt mycket om hur skolan använder sig av teori i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa.
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1 Inledning 

 

Studier visar att sambanden mellan ohälsa och inaktivitet är mycket stora (NCFF, 2005). 

Kostenius och Lindqvist, (2006) beskriver hälsa som ett jämviktstillstånd av både fysisk och 

psykisk hälsa, men även emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket är en förutsättning för 

ett mänskligt liv.  

Elever måste bli mer medvetna om vad det innebär att ha och få behålla en hälsosam livsstil 

(Raustorp, 2004). Enligt folkhälsoinstitutet, (2007) löper en person som sitter vid exempelvis TV 

mer än tre timmar om dagen en stor risk att drabbas av fetma, eftersom kroppen inte mår bra av 

stillasittande aktiviteter och kan leda till sjukdomar. Att allt fler barn sitter inne i soffan kan bero 

på okunskapen av inaktivitet bland barn och ungdomar.  

Enligt LpO 94, s 10 har skolan en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Alla barn i Sverige har rätt till 

skolgång och det är därför en bra plats att förmedla hälsa på (NCFF, 2005). 

 

”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen” (LpO94, utbildningsdepartementet 98, s 5). 

 

Eleverna måste kunna erbjudas ett brett ämnesinnehåll i idrott och hälsa och dessutom kunna 

vara med och påverka innehållet i lektionerna. Idrott och hälsa borde vara lika grundläggande 

som att lära sig att läsa och skriva, därför ska idrott och hälsa vara ett berikande ämne som 

eleverna har nytta av i hela livet (Annerstedt, Peitersen och Rönholt, 2001).   

För att väcka intresse hos eleverna och göra dem intresserade av idrott och hälsa är det viktigt att 

som pedagog väcka nyfikenhet hos eleverna så de vill lära sig mer inom ämnet, men även att som 

pedagog ha sinne för metaforer så att ämnet beskrivs på ett målande och roligt sätt. Det är även 

viktigt att tolka det oväntade och att ha en reservplan om något inte blir som det var tänkt. Detta 

är viktigt så att eleverna blir mer intresserade av ämnet samt att de vill lära sig mer, men eleverna 

gör som vi vuxna gör och eftersom pedagogerna ska vara en förebild är det viktigt att beskriva 

ämnet idrott och hälsa på ett givande sätt (Annerstedt, Hansen och Jagtoien, 2002). Det som 

saknas i forskningen är vad skolan gör gällande den teoretiska hälsoaspekten. Hur eleverna får 

information om varför det är viktigt att leva ett hälsosamt liv och vad det innebär. Det är därför 
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viktigt att informera om idrott och hälsa även på en teoretisk nivå. Det är viktigt att belysa hur 

skolor arbetar med idrott och hälsa samt belysa fenomenet för att se vad som kan göras utifrån 

skolans resurser och möjligheter. Dålig hälsa bland barn kan leda till koncentrationssvårigheter 

under lektionstid och dålig information om kost och hälsa kan leda till dåligt matintag som i sin 

tur även leder till koncentrationssvårigheter samt svårigheter med att inta ny kunskap. 

Uppfattningar om ett ämne kan variera mycket och det är därför viktigt att belysa vilka 

uppfattningar rektorer, pedagoger och elever kan ha om ämnet idrott och hälsa för att sedan 

komma ut i verkligheten med olika perspektiv och därigenom komma fram till det bästa sättet att 

informera om hur pedagoger kan arbeta med idrott och hälsa utifrån vad elever, lärare och rektor 

har för avsikter. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle är det mycket stillasittande och det är därför extra viktigt att lära vikten av 

en god hälsa. Läraren är en viktig bärare av arbetet med elevhälsa (Arborelius, E, 2002).  

Den förra regeringens beslut om elevers rätt till daglig fysisk aktivitet utanför skolämnet idrott 

och hälsa är det inte många som tillgodoser av varken lärare eller elever. Många projekt är gjorda 

i ämnet idrott och hälsa under 80-talet och det har gjorts utvärderingar som tyder på möjligheter 

att förbättra elevers kunskap i ämnet generellt visar att det skulle krävas mer än 40 timmar om 

året för att beteenden inom hälsoområdet ska påverkas. Detta eftersom hälsofostran inte är ett 

separat ämne i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Idrottstimmarna är ofta det enda 

tillfället under skoltiden då eleverna tränar fysisk aktivitet, det är inte många av de timmarna som 

ägnas åt teori. Att få ha hälsa kan bidra både till att få ett egenvärde, det är även ekonomiskt 

lönande för samhället att satsa på hälsan, samt att det har ett skolvärde eftersom inlärningen 

påverkad till det positiva om individer har en fungerande hälsa (Ohlsson, L, 2002).  

Hälsa kan ses på olika nivåer och det är viktigt att eleverna få en bild om hur just deras hälsa 

kan påverka fler än dem själva (Ohlsson, L, 2002). 

1 På Individnivå innebär att det privata ansvaret för vår hälsa. Individnivå innebär att en 

människa vill uppnå en hälsosam livsstil och med hälsosamma levnadsvanor. 

2 På Gruppnivå innebär att hur en person sköter sin privata hälsa påverkar de runt omkring. 

Samspelet i olika relationer har en stor betydelse.  

3 På Samhällsnivå innebär att om en person blir borta länge på grund av sjukdom från 

skolan eller jobb så blir hela samhället påverkat (Ohlson, L, 2002). Detta hör till syftet på 
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det sätt att om eleverna får kunskap om en hälsosam livsstil kan det kanske undvikas att 

bli ett problem på de olika nivåerna om eleverna exempelvis drabbas av fetma, diabetes 

eller hjärt- och kärlsjukdomar. Om skolan undervisar i hälsa kan det kanske skapa ett 

friskare samhälle.   

Om eleverna på en individnivå kan förstå vad hälsa innebär och vilka risker det kan medföra 

om inte hälsa finns, kan samhället kan bli en bättre plats för friska människor. En viktig 

utgångspunkt i skolan och i ämnet idrott och hälsa är att behandla livsstilsfrågor och 

levnadsvanor. Aaron Antonowsky utvecklade begreppet KASAM (Antonovsky, A. 1991). Det 

innebär känslan av sammanhang och det innebär att kunna motivera en hälsostatus samt att 

utveckla olika hälsoaspekter som är en viktig punkt för att få med eleverna i en hälsodiskussion i 

skolan. Teori inom ämnet behövs för att kunna få kontroll över de faktorer som i samhället 

påverkar hälsan. Genom utbildning i ämnet utvecklas ett kritiskt medvetande som bidrar till 

kunskaper och som därigenom ger eleverna verktyg för att klara av livets påfrestningar och på ett 

bättre sätt kunna behålla hälsan (Winroth, J & Rydqvist, L-G, 2008). Myndigheten för 

skolutveckling (2007) definierar arbetet med elevhälsa i skolan. Problemet är om pedagogerna 

har tillräckligt med kunskap inom ämnet. Syftet är att skolidrotten ska förbättra barns hälsa och 

att skolan genom det kan bidra till att alla barn får sundare vanor. Rektorns ansvar i skolan är att 

agera som en pedagogisk ledare som ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i 

förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den loka arbetsplatsen (LpO 

94, Skolverket, s 17).  
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1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att belysa en rektors, en pedagog samt två elevers funderingar om 

idrott och hälsa. 

1.3 Frågeställning 
Hur bedrivs undervisningen i idrott och hälsa och vilken typ av kunskap ses som angelägen 

att eleverna tillägnar sig? 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogörs för den relevanta litteraturen som använts i examensarbetet. Önskan är att 

se hur historiken i idrott och hälsa sett ut genom åren, samt att försöka skaffa kunskap om lärarens roll i 

ämnet. Litteraturgenomgången innehåller en bild av hur idrott och hälsa såg ut för några år sedan samt 

hur den ser ut nu.  

2.1 Den historiska utvecklingen i ämnet idrott och hälsa 
Skolämnet idrott och hälsa har under en 100-års period haft ett antal olika benämningar på 

ämnet. För cirka 100 år sedan kallades ämnet för gymnastik. En tid därefter fick ämnet heta 

gymnastik med lek och idrott för att ytterligare några år senare gå tillbaka till ursprungsnamnet 

gymnastik. I 1980 års läroplan fick ämnet den helt nya benämningen idrott.  Idag, 2008 heter 

ämnet idrott och hälsa. År 1994 fick ämnet heta idrott och hälsa för att markera hälsoperspektivet 

inom ämnet. Kursplanen för ämnet beskriver en mer holistisk syn på ämnet där det behandlar 

begrepp som livsstil, livsmiljö och hälsa. Ändå finns inga detaljer i kursplanen vad som händer i 

praktiken gällande hälsoperspektivet. Ämnet, oavsett namn har funnits med från införandet av 

allmäns folkhögskola och innebär nästan alltid fysisk aktivitet så som bollspel, friidrott och 

redskapsgymnastik. Idrottsämnet kategoriseras normalt som ett praktiskt ämne. Detta kan anses 

fel eftersom ämnet även innehåller hälsovetenskap med syfte att ge eleverna teoretisk kunskap 

om idrott och hälsa (Sandahl, B. 2005).  

Barnåren är en avgörande period i en människas liv eftersom det är då en grund läggs för en 

bra hälsa (Sandahl, B. 2005). Redan under 1950-talet och 1960-talet uppkom det litteratur om 

idrott och hälsa, där kunde det stå skrivet att idrott och hälsa ska vara en motvikt till skolans 

teoriplugg för genom idrotten kom automatiskt hälsan (Grindberg, J & Jagoien, G, 2000).  

 Statisktik visar att år 2001 får teorin i idrott och hälsa 3.6 % av innehållet. Den största delen 

utgörs av bollspel som får hela 30.0 % (Sandahl, B, 2002).  

”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen”( LpO94, Skolverket, s 5).  

Winroth, J och Rydqvist, L-G, 2008, menar att det inte spelar någon roll hur mycket en 

individ idrottar i skolan om eleverna ändå går hem och äter mängder chips och godis, det är 

därför viktigt att det i skolan förmedlas vad och varför det ska finnas en balans mellan idrott och 
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kost och det kan som bäst läras ut i ämnet idrott och hälsa. Skolidrott ska förbättra barns 

inställning till hälsa och att skolan kan bidra till att eleverna får sundare hälsa genom kunskap 

som läres ut i skolan (Höjer, D, 2008).   

”Barn och ungdomar behöver röra sig mer. Det är en uppgift som angår hela samhället. Men 

skolan har en central roll i detta eftersom barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i 

skola och skolan är också en plats där alla kan nås. Regeringen vill anlägga ett brett 

ämnesövergripande perspektiv på fysisk aktivitet. Rörelse måste bli en naturlig del av skolans 

vardag. Därför är fysisk aktivitet inte bara en fråga för ämnet idrott och hälsa”.  

(Thomas Östros, utbildningsminister, 2002-2004, NCFF, 2005) 

 

2.2 Vad innebär ämnet idrott och hälsa 
Ämnet idrott och hälsa ska utveckla kunskaper som innefattar fysisk, psykisk och social 

förmåga. Det ska även leda till att ge eleverna en positiv självbild. Idrott och hälsa innebär att 

eleverna ska lära sig sambandet mellan mat, motion och hälsa. Även sambandet mellan fysisk 

aktivitet, hälsa och livsstil och sambandet mellan livsstil, livsmiljö och hälsa. Slutligen även 

mellan aktivitet och friluftsliv. Ämnets kärna är dock fysisk aktivitet, det är ett övergripande 

begrepp i idrott och hälsa och innefattar lek, rörelse och friluftsliv. Fysisk aktivitet innebär att det 

ska vara aktiviteter som leder till ökad puls, men det ska även leda till bestående intresse för 

fysisk aktivitet genom ämnet idrott och hälsa. Idrott och hälsa är ett hälsoämne med bas i idrott, 

alltså fysisk aktivitet.  Kursplanen behandlar inte idrott och hälsa som två separata ämnen med 

idrott som ett ämne och hälsa som ett annat, utan idrott och hälsa i dagens skola står för 

hälsofrämjande fysisk aktivitet (Sandahl, B, 2002).  

För att få eleverna informerade om vad idrott och hälsa egentligen kan innebära finns det 

många olika benämningar på vad det innebär och år 1946 fastslog världshälsoorganisationen 

(WHO) att hälsa är en av de mänskliga rättigheterna. Enligt WHO kan hälsa ses som: 

Först och främst en fysisk hälsa som innebär att kroppen fungerar normalt och är frisk. Det 

finns ett bra rörelsemönster och kan röra sig utan att det gör ont. För att ha en fysisk hälsa är det 

bra med aktiviteter som att gå promenader i friska luften eller simning någon dag i veckan. Det 

kan även vara att cykla till skolan och att på kvällarna kanske ta en lätt joggingtur. Att ha ridning 

som aktivitet kan också vara ett bra sätt att motionera på. Allt detta innebär att komma ihåg 

vardagsmotionen som innebär enkla steg till en hälsosam vardag utan dyra redskap. 
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Genom att träna sin fysiska hälsa kan resultaten bli att konditionen förbättras, ett stärkare 

skelett, kroppen blir smidigare när det gäller rörelser och fysisk hälsa kan dessutom gör att 

immunförsvaret blir starkare. En annan positiv effekt med fysisk hälsa innebär att 

koncentrationsförmågan blir bättre och kroppen lär sig även att hantera stress på ett bättre sätt. 

Det kan även bidra till att risken att drabbas av diabetes och hjärtsjukdomar minimeras. Trots att 

det är lätt att utföra dagliga fysiska aktiviteter är cirka 85 % fysiskt understimulerade (NCFF, 

2005).   

En människa måste även ha en psykisk hälsa för att må väl, det innebär att även hjärnan mår 

bra och inte bara resten av kroppen. Det är viktigt att känna inombords hur tillståndet är psykiskt 

för att kunna arbeta upp en hälsosam livsstil. Att ha psykisk hälsa innebär att försöka undvika ett 

liv med ångest, depression. Att må bra på insidan kan även spegla sig på utsidan. En annan hälsa 

som påverkar livet är den sociala hälsan som innebär att relationer med andra människor fungerar 

på ett bra sätt. Att ha en social hälsa innebär att få stöd och hjälp från familjen, vänner och hela 

samhället. Det är viktigt att känna samhörighet med dem som står oss nära. Den sociala hälsan 

har en otroligt stor betydelse för hur individen mår psykiskt. När en människa kan känna sorg, 

men också glädje är det en emotionell hälsa. Emotionell hälsa är ett av de vanligaste 

hälsoproblemen i dagens samhälle och den sortens hälsa påverkar människans förmåga att 

hantera stress och ångest.  

Andlig hälsa innebär att kunna få känna en balans i livet som leder till harmoni. Det är viktigt 

att kunna känna ett inre lugn och få ro i själen. Att uppnå andlig hälsa kan innebära att få göra 

saker som människan tycker om, det kan till exempel vara att läsa en bok, gå en promenad, laga 

mat eller umgås med människor som betyder något. Samhällsbetingad hälsa påverkas positivt 

eller negativt av saker som finns runt omkring i vårt liv. Det kan till exempel vara hur miljön runt 

omkring oss ser ut, i skolan och i hemmet. Behovet av mat, sömn, kärlek spelar stor roll (Ohlson, 

L, 2002).  

Elever måste få kunskap i att det finns olika former av hälsa och att hälsa inte endast är det 

som utförs på idrott och hälsa lektionerna. Eleverna borde få råd om hur de kan må bra på olika 

sätt NCFF, 2005).   

 

”Eleverna ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt ha 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö”  
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(LpO 94, skolutveckling, s10). 

2.3 Forskning inom idrott och hälsa 
    Regeringen vill införa obligatorisk undervisning i idrott och hälsa. Idag finns det 500 

undervisningstimmar i ämnet, men fram till 1994 var det 537 timmar. Anledningen till att det 

idag är färre timmar är att det istället införts elevens val i skolan. Regeringen kan därför tänka sig 

att utöka antalet timmar för idrott och hälsa, men det kan då bli elevens val timmarna som blir 

lidande (Sandahl, B, 2005).  

En viktig faktor för god hälsa är att skapa rutiner när det gäller motion, kost och sömn 

(Ohlson, L, 2002).  

 

”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de 

intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och etiska aspekterna uppmärksammas. Även 

hälsofrågor och livsstilsfrågor ska uppmärksammas”( LpO94, Skolverket, s6).  

 

Enligt Sandahl, B (2005) är Idrott och hälsa inte en uppgift som kan förbättra folkhälsan, 

däremot kan ämnet leda till att elever lär sig att reflektera över sin livsstil och skolan är då en 

plats där många barn är samlade. Han menar vidare att idrott och hälsa är ett kunskapsämne och 

där undervisningen måste ha en inriktning på att utveckla kunskapsteoretiska processer och att 

skapa lärprocesser. Det är även viktigt att utveckla kunskap om det väsentliga med att utveckla 

fysisk aktivitet för att därefter påverka folkhälsan i rätt riktning (Sandahl, B, 2005).  

Idrottslärarorganisationen EuPEA enades under en konferens år 1993 att idrott och hälsa har 

värden som att idrott och hälsa bidrar till elevers skolundervisning eftersom eleverna är mer 

uppmärksamma efter ett fysiskt pass. Ett annat värde är att idrottsämnet har ett balanserat utbud 

fysiska aktiviteter som bidra till att eleverna blir involverade i olika former av fysiska aktiviteter. 

Målet är att skapa ett livslångt intresse för ämnet (Annerstedt, C, 2007).   

 

 

 

 



  13 

3 Teoretisk ansats 

I detta kapitel presenteras den hälsoteoretiska ansatsen som har valts för projektet.  
 

3.1 Hälsoteoretisk ansats 
 

I mitt arbete har jag tagit hjälp av Aaron Antonovskys teori om KASAM. Detta har jag gjort 

för att lättare kunna tolka det som framkommer genom mina intervjuer. KASAM valdes därför att 

jag anser att känslan av sammanhang som KASAM står för är en viktig del i skolan. En 

hälsofrämjande skola ska rikta sig till elever, föräldrar och personal. Syftet är att alla ska må bra, 

fysiskt, psykiskt och socialt för att kunna utvecklas i sitt skolarbete. Det innebär då att tillämpa en 

helhetssyn. Helheten ska handla om ett skolklimat där alla berörda människor får en relation till 

varandra som är stark. Skolans vardag ska handla om att få inflytande och känna delaktighet. En 

grundläggande förutsättning för att bevara psykisk hälsa och välbefinnande är att kunna uppfatta 

vardagen som begriplig, hanterbar och meningsfullhet. KASAM-begreppet kan vara en hjälp för 

att uppnå välbefinnande och skapades av Aaron Antonovsky (Antonovsky, A. 1991).  

Enligt teorin är inte ett högt KASAM detsamma som en god hälsa, men det kan hjälpa 

människor att hantera sin tillvaro samt att inhämta information om goda hälsovanor. Antonovsky 

(1991) menar att en viktig grund för att inhämta kunskap är att människan ska uppleva världen 

som begriplig för att sedan kunna hantera världen för att kunna undvika stress. Meningsfullhet 

innebär att det är viktigt att känna delaktighet i världen och att det arbete som utförs av människan 

verkligen lönar sig. Begreppet KASAM kan sammanfattas med de tre orden begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är en kognitiv aspekt och behövs för att kunna 

förstå ett skeende samt i vilken utsträckning yttre och inre stimuli upplevs. Hanterbarhet är en 

handlingskomponent och behövs för att göra något åt förståelsen och se vilka resurser som finns 

för ens förfogande. Med hanterbarhet kan världen mötas samt de krav som finns i världen. 

Meningsfullhet är en emotionell komponent och innebär att finna mening med allt i livet och få 

bekräftelse på värdefullhet och delaktighet. 

Antonovsky menar att individer som känner en förståelse för något och kan hantera 

situationen för att sedan skapa mening med det har en god grund för är god hälsa. KASAM ligger 

till grund för människans tillstånd av hur människan mår. Antingen är tillståndet av välmående mer 
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åt ett håll eller ett annat. Det kan ses som en linje där ohälsa är längst till vänster medan hälsa är 

längst till höger. Därefter kan människan placera sig hur välbefinnandet är och därefter undersöka 

vad som kan göras för att närma sig den del av linjen som innebär att människan har hälsa. 

  

        OHÄLSA ____________________________________________HÄLSA 

 

 Antonovsky förespråkar ett salutogent perspektiv som har en förklaring av att en människa 

ska utgå från det positiva och friska. Personer med förmågan att skapa och se sammanhang klarar 

livets påfrestningar bättre än många andra. KASAM står för en personlig och positiv inställning 

till livet och hur situationer hanteras. Mycket handlar om hur individer kan hantera stress och 

samtidigt ha ett välbefinnande, hur stressen ska hanteras för att undvika att stressen leder till 

negativa konsekvenser för hälsan. En del individer kan trots stress behålla hälsan på ett bra sätt 

(Antonovsky, 1993). Ett salutogent synsätt innebär att det ses till alla faktorer som skapar en god 

hälsa, men även att det ses till hela livssituationen.  

 

”Hälsa är högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och 

socialt och ej enbart i frånvaro av sjukdom” (WHO) 

 

Motsatsen till salutogenes är patogenes och innebär att hälsa är att vara frisk eller sjuk.  

Det som skiljer dem åt är att salutogenes står för det unika och att det ses till varje individs 

historia och vad som kan ha orsakat ohälsan. Patogenes innebär att det ser mer till ohälsan och ser 

fortare en sjukdom hos en person (Winroth, J & Rydqvist, L-G, 2008). Antonovsky utgår från ett 

salutogent synsätt och har hälsa som referenspunkt. Frågor som kan vara grundläggande i det 

salutogena perspektivet är vad det är som gör att människan kan ha hälsa och samtidigt behålla 

den och även vad det är för faktorer som ligger till grund för god hälsa? Svaren på dessa frågor 

skulle då bli att de som förstår KASAM kan hantera vissa situationer i livet bättre än de som inte 

ta hjälp av KASAM begreppet (Winroth, J & Rydqvist, L-G, 2008). Det blir då en grund för en 

hälsosam livsstil och genom att förmedla KASAM till barnen kan de lära sig hur det skapas en 

hälsosam livsstil.  
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4 Metod 

I detta kapitel görs en presentation av kvalitativa intervjuer.  Här redogörs även vad det var som 

gjorde att just intervjuer valdes som undersökningsmetod. Vidare beskrivs även 

undersökningsgruppen och varför de personer jag gjorde intervjun med valdes ut. Avslutningsvis 

beskrivs vilka kriterier som krävs för att undersökningsmetoden ska bli lyckad.  

 

4.1 Kvalitativa metoder 
Metod innebär ett redskap för att lösa ett problem och därigenom bidra till 

kunskapsutveckling. I mitt fall valdes en kvalitativ metod med intervjuer för att kunna ta reda på 

hur undervisningen bedrivs och vad rektor, pedagog och elever har för funderingar kring idrott 

och hälsa. När metoden väljs är det viktigt att ha ett tydligt syfte och utifrån det få fram den bästa 

metoden för arbetet (Patel, R & Davidsson, B, 2003). Den kvalitativa intervjuns målsättning är att 

undersökningen sker av okända problem och går ner i djupet, vilket i mitt fall leder till att jag kan 

förstå hur de tänker. Kvalitativa undersökningar innefattar oftast intervjuer, där resultatet skapas i 

samtalet mellan intervjuaren och intervjupersonen. Som intervjuare är det viktigt att bygga upp 

ett meningsfullt samtal som är relevant. I mitt fall var det viktigt eftersom intervjun var med 

bland annat elever. Det är även viktigt att vara inläst på frågorna så det kan bli ett givande möte, 

som intervjuare ska jag genom en kvalitativ metod bygga upp en givande intervju. (Andersson, J-

O & Feldt, M, 2003). 

Genom att använda en kvalitativ metod blir det en djupare förståelse om varför människor 

resonerar som de gör. I mitt fall använder jag mig därför av kvalitativa intervjuer eftersom mitt 

syfte är att få en förståelse om hur åsikter kring idrott och hälsa kan se ut. Kvalitativa 

undersökningar har syftet att ta reda på hur något är och vilka egenskaper det har, men intresserar 

sig även för omvärlden. Genom att jag gör en kvalitativ studie får jag reda på mitt syfte.  Syftet är 

att fånga det subjektiva. Kvalitativa undersökningar kan innebära att det görs ett strategiskt urval 

av praktiska och teoretiska skäl. I en mindre undersökning rekommenderas tre till fem personer 
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för att undersökningen ska bli hanterbar, därför blev mitt val intervjuer med fyra personer (Trost, 

2005). 

 

 

4.2 Urval 
Undersökningen gjordes på en skola i södra Sverige med en rektor, en lärare och två elever 

från mellanstadiet. Rektorn som intervjuas är ansvarig rektor för hela skolan. Val av skola 

grundar sig på att intervjuaren är uppvuxen på orten samt att den första verksamhetsförlagda 

utbildningen gjordes på den skolan. Urvalet blir därför bekvämlighetsurvalet eftersom forskaren 

då väljer subjektivt individer utan annan tanke än att det ska vara lättillgängligt (Trost, 2005). Det 

är en fördel eftersom miljön skapar en trygghet och det finns en bra kontakt med eleverna. 

Nackdelen skulle kunna vara att det blir förskönade svar i intervjuerna och att personerna ger de 

svar som de tror intervjuaren vill höra men sannolikheten borde dock inte vara särskilt stor 

eftersom de personer som intervjuats har fått tydlig information om syfte, frågeställningar och 

etik. Anledningen till att just dessa individer blev valda är att de förhoppningsvis kan tillföra 

mycket som till exempel inte kan framkomma utan en intervju. Det kan vara fakta som 

personerna har inom sig och att det kan leda till en givande diskussion när det blir en intervju. Att 

prata enskilt med varje person leder förhoppningsvis till att de vågar säga vad de tycker och vill 

som de i grupp kanske inte skulle ha yttrat sig om. Det kan dock bli som så att intervjuaren inser 

efter sammanställningen att det inte alls blev som det var tänkt utan att det skulle varit mer 

givande om det var till exempel fler personer eller att det skulle varit en gruppintervju eller rent 

av en kvantitativ undersökning med enkäter.  Anledningen till en intervju med rektorn är att det 

är hon som tar de avgörande besluten på skolan. Läraren som blev vald för intervjun är lärare för 

en klass som även har denne läraren i idrott och hälsa. Eleverna som blev valda visade intresse 

för att få delta i en intervju samt att de går i olika årskurser, samt att eleverna kan utifrån en 

annan synvinkel ge förslag på vad de vill att idrott och hälsa ska bidra med samt att de känner sig 

bekväm med intervjuaren (Trost, 2005). För att intervjun ska bli lyckad är det viktigt som 

intervjuare att undvika långa frågor som vara svåra att förstå samt att det kan leda till fel syfte om 

frågan blir osammanhängande. Under intervjun är det även viktigt att undvika ledande frågor 

samt att tänka på språket som används. Formuleringen på frågorna är också viktigt att tänka på 

för att undvika missförstånd. Det är viktigt att undvika främmande ord och istället formulera 
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orden på en nivå så att alla förstår. Det är därför en del frågor kan innehålla underfrågor som ska 

leda till ett mer beskrivande svar och följdfrågor som hur, när och varför. 

När frågorna formulerades, utgicks det från ett didaktiskt perspektiv, alltså hur, vad, varför? 

En ledande fråga kan ge många svar.  Att inleda en fråga med vad, varför och hur gör att det blir 

svårt att bara svara ja eller nej på en fråga och det är det som vill undvikas för att få målande svar 

på frågorna (Trost, 2005).  

 

4.3 Intervjuguide 
Intervjuerna inleds med en presentation av intervjuaren om sig själv samt om utbildningen 

och om arbetet. Innan intervjustart fick intervjuaren en beskrivning om de medverkande, om 

deras bakgrunder samt lite om skolan i allmänhet. Intervjuerna behandlar åtta huvudfrågor till 

personerna som medverkar samt följdfrågor till frågorna.  

Frågor till de samtliga medverkande: 

Fråga 1 belyser hur skolan arbetar med hälsoundervisning med underfrågor som hur när och var. 

Fråga 2 belyser hur skolan tar upp vikten av att äta rätt för att få goda hälsovanor som leder till 

följdfrågor som hur ofta. Fråga 3 behandlar om skolan arbetar i någon form av grupp som 

behandlar frågor kring hälsa och friskvård. Fråga 4 behandlar den teoretiska undervisningen om 

idrott och hälsa om det finns någon. Fråga 5 handlar om hur de medverkande ser på en teoretisk 

undervisning i ämnet och därefter fråga 6 som belyser om det behövs teoretisk undervisning. 

Fråga 7 belyser hur skolan arbetar med kroppens uppbyggnad och sambandet mellan fysisk 

träning och kost. Den sista frågan, nummer 8 belyser om det saknas något i idrott och hälsa så 

som det ser ut på skolan idag. Intervjun blev ostrukturerad då frågorna inte ställdes i följd. 

Intervjuerna blev en diskussion och frågorna gick in i varandra.  

 

4.4 Genomförande 
Sättet studien genomfördes på var att läsa in sig på lämplig litteratur för att därefter behandla 

materialet för att se om det fanns en lucka i forskningen. Det som saknades ansågs var hur elever 

får en kontinuerlig undervisning i skolan om hur goda hälsovanor skapas. Därefter utformades 

frågor som ansågs leda till svar på frågeställningarna. Den utvalda skolan kontaktades och 

intervjuerna genomfördes. Därefter bearbetades det framtagna materialet och teori och empiri 
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jämfördes för att sedan komma fram till en slutsats.  

Skolan kontaktades genom ett telefonsamtal till rektorn. I samtal med ansvarig rektor för 

skolan gavs en kortfattad information om examensarbetet. Efter presentation om examensarbetet 

gick vi igenom etikkraven då det gavs information om informationskravet som innebär att de 

inblandade personerna får information om syftet med forskningen. Därefter gås samtyckeskravet 

igenom. Personerna som ställer upp på intervjun får själva bestämma över sin medverkan och får 

även avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet innebär rätten till att få vara anonym. Till sist 

förklaras nyttjandekravet, som betyder att det insamlade materialet användes endast i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2008).  

Alla fyra intervjuer utfördes på samma sätt. Under intervjuerna användes det samma frågor 

till alla, dock att de blev något omformulerade beroende på vem det var intervjun gjordes med. 

Intervjuerna med eleverna gjordes efter skoltid, efter överrenskommelse med rektor och föräldrar 

eftersom eleverna är under 18 år. Överrenskommelsen skedde över ett telefonsamtal och 

föräldrarna hade inget att invända mot. Frågorna som ställs handlar om på vilket sätt det arbetas 

med friskvård och hälsa i skolan samt hur vikten av goda hälsovanor tas upp i skolan, men även 

en fråga om hur en teoretisk undervisning i idrott och hälsa skulle se ut. Intervjuerna pågick från 

15 minuter till cirka 30 minuter och i frågeställningarna kunde även följdfrågor som hur, när, var 

och hur ofta användas som ett förtydligande (Johansson och Svedner, 2008). 

4.5 Analysstrategi 
Data och informationen som tagits fram genom intervjuer har analyserats. Detta för att se till 

hur väl och i vilken utsträckning som skolan arbetar med ämnet idrott och hälsa. Data som 

framkom genom intervjuer transkriberades och användes för strävan efter en reliabilitet som 

innebär noggrannhet (Johansson och Svedner, 2008). Genom språket uppkommer kunskap om 

ämnet, det är därför viktigt att lyssna på personerna som intervjuas för att skapa sig en bild och 

tolka vad det är som menas. Intervjuerna analyserades genom att lyssna av banden ett fler tal 

gånger och därefter skrevs intervjuerna av på papper. Steget efter det var att läsa igenom för att 

hitta likheter mellan de olika intervjuerna. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger, därefter 

valdes tre teman ut som huvudrubriker för att kunna förklara resultatet. Det presenteras i kapitel 5 

(Kvale, 1997).   

4.6 Etik 
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Etik innebär att det ska visas respekt och hänsyn för de människor som medverkar. Det är 

viktigt att undvika nedlåtande ord samt att det ska vara ett vårdat språk (Ohlsson, 2002). Vid 

intervjuer är det viktigt att tänka på tystnadsplikten, all hemlig (konfidentiell) information om 

enskilda individer ska stanna hos forskaren samt att intervjupersonen har rätt att avbryta om 

situationen inte känns bra (Trost, 2005). Det är som intervjuare viktigt att veta om de krav som 

ställs så som, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2008). Före intervjuerna informerades personerna om etiken samt att 

personerna blev lovade att efter intervjun skulle de inspelade kassettbanden förstöras samt att 

intervjuerna som skrevs ut endast skulle användas i forskningssyfte. Tystnadsplikten tas det 

hänsyn till på det sätt att ingen övrig information ges ut om intervjuerna förutom det som berörde 

intervjun samt att de personer som var med i intervjuerna ville inte att deras namn skulle finnas 

med i undersökningen. Därför är det påhittade namn som inte kan kopplas samman med de 

personer som var delaktig i projektarbetet (Andersson, J-O & Feldt, M, 2003).  
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas intervjumaterialet. Citaten som valts ut anses vara relevanta och passande 

till syftet.  Intervju 1 är med rektorn, intervju 2 med läraren och intervju 3 och 4 med eleverna.  

5.1 Elevernas undervisning i idrott och hälsa 
På skolan är det begränsat när det gäller undervisning i friskvård i idrott och hälsa. Det 

framkom tydligt hur skolan arbetar med idrott och hälsa och det kan tyckas att det finns en del 

luckor i hälsoperspektivet på skolan. Eleverna får undervisning i idrott och hälsa på de praktiska 

idrottstimmarna och utöver det är det ont om tid till att förmedla hälsa och friskvård till eleverna. 

 

”Idrott och hälsa biten sköts mestadels av läraren som håller i ämnet. Men jag kan säga att 
skolan arbetar hela tiden med hälsobiten. Vi försöker på denna skola att förmedla vildmarkslivet 
med utevistelser och så vidare. Det ser jag som en del av hälsan. Sedan har skolan infört 
godisförbud, man försöker hitta olika sätt att förmedla hälsan” (Intervju nr 1) 
 

Skolan ser det inte som ett problem att eleverna inte får en teoretisk del i idrott och hälsa därför 

finns det heller ingen teoretisk undervisning inom idrott och hälsa på skolan, förutom att under 

varje termin blir det en genomgång av kostcirkeln.  

 

”Varje termin går de i varje klass igenom kostcirkeln och pratar om den. Så de får ju reda på lite 
om hur man bör äta för att orka med skolan och aktiviteter utanför skolan.  Vi försöker få bort 
eleverna från stillasittande i skolan, det är viktigt att visa eleverna hur man kan vara aktiv på 
eget sätt på exempel raster, 
Skolan arbetar med hälsoämnet och har diskussioner om matens betydelse för hälsan samt att de 
har infört godisförbud, detta pratas det om i elevrådet och kamratstödjare som är två forum på 
skolan” (intervju nr. 1) 
 
På skolan finns två forum, kamratstödjare och elevråd, eleverna kan där känna att de har makten 

att få uttrycka sina åsikter. Enligt rektorn tillhör hälsan skolans vardag och finns naturligt i allt 

skolan gör. Där finns det också luckor då intervjuerna inte beskriver konkret vad det skulle vara. 

Intervjupersonerna beskriver inte något i hälsoinriktning som skulle vara bidragande till elevernas 

hälsa. 
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”Eleverna som går i årskurs fem, får teoretisk undervisning om mat och motion, men den 
undervisningen får de i hemkunskapen. Så tyvärr ingen i idrott och hälsa lektionerna, det finns 
tyvärr ingen tid till det. Hur mycket man än hoppas på det så är tiden ett problem, och sen tror 
jag nog att om eleverna skulle få teoretisk undervisning i idrott och hälsa så skulle de tröttna på 
det. Alla andra ämnen innehåller så mycket teori och därför är det skönt för dem att idrotten 
finns som ett komplement där de kan vara aktiva, för att sen orka med dagen med fler teoretiska 
ämne” (Intervju nr 1) 

 

5.2 Teoretisk undervisning i idrott och hälsa utöver idrottstimmarna 
Under intervjuerna framkom det att rektorn önskade att det funnits mer tid till ämnet idrott 

och hälsa på skolan, dock att det inte behövs en teoretisk del i hälsoundervisning. Det finns en 

känsla av att eleverna gärna utökar med teoretisk undervisning i idrott och hälsa, men att rektorn 

och läraren inte tillgodoser elevernas behov och det beror främst på tid men även förutsättande 

tankar om att eleverna inte skulle vara intresserade av det. 

”Vi har haft det på elevens val, men tyvärr når det inte fram till de elever som verkligen skulle 
behöva få undervisning i ämnet, utan de som väljer hälsa är de elever som redan är duktiga och 
tycker det är kul att lära sig om kost och hälsa till exempel. (intervju nr 1) 
 
”vet inte riktigt vad hälsa är, men det är väl typ hur man äter och beter sig och så?” (Intervju nr 
4) 
 

 Uppfattningarna om idrott och hälsa är att de gemensamt anser att det hör samman med fysisk 

aktivitet och inte så mycket annat. Dock arbetar skolan någorlunda aktivt med idrott och hälsa 

och försöker ständigt göra arbetet inom ämnet bättre. Ett exempel som framkom under 

intervjuerna är att eleverna kan påverka matsedeln och det är bra eftersom kosten är en stor del av 

hälsan.  

”Vi har på skolan elevrådet och en annan sak som heter kamratstödjare. Där kan man hjälpa om 
någon mår dåligt och så. Till exempel ensamhet och mobbing. Men vi brukar ofta prata om 
maten där, vi vill till exempel inte ha potatis så ofta för de är inte goda och sen är pastan helt 
klibbig och det är inte gott” (Intervju nr 3)  
 

Detta kan bero på att matsedeln är en konkret sak som är relativt lätt att få påverka som elev. Det 

kan dock ses som en liten sak att få vara med och påverka i det stora hela. Rektorn anser att de 

elever som lever hälsosamt gör det även utan skolan hjälp, men det är svårt att nå de elever som 

inte är intresserade av att ändra sin livsstil. Hon tror att ett införande av teoretiska lektioner i 

idrott och hälsa ändå endast når ut till de som redan är duktiga inom ämnet. Rektorn tycker att det 
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vore bättre att starta en inriktning på elevens val där möjligheten att fördjupa sig i kost, motion, 

hälsorisker, fetma och sömn finns för då får de som vill intressera sig i ämnet göra det fullt ut, 

medan de elever som inte vill lära sig om hälsa inte behöver det. Skolans uppfattning om idrott 

och hälsa verkar vara att det är den praktiska delen som är viktig.  

 
”man vill snabbt komma igång för att minimera irritationsmoment bland eleverna så därför blir 
mestadels av tiden aktiviteter. Sättet de får information på är minimal och det är synd för man 
märker att det finns många som borde få en större förståelse i till exempel hur man ska äta rätt 
och röra på sig utanför skolan och så vidare”(Intervju nr2) 

 

”sen att inte bara ha gympa, det hade varit kul att prata om det också och inte bara springa 

runt” (Intervju nr 4) 

 

5.3 Hur skolan ger eleverna kunskap om hur de kan påverka sin egen hälsa  
Skolan låter eleverna påverka i två forum som består av elevråd och kamratstödjare där de 

kan vara starka. I de olika forumen kan de påverka lektionsinnehåll och matsedel. Ett exempel 

som gått från teori till empiri är att det blivit mindre korvrätter i skolan, något enligt elevernas 

önskemål. ”Det har blivit lite mer frukt och grönsaker och så och det är ju bra” (Intervju nr 4) 

Läraren på skolan tycker att det är svårt att få in det teoretiska i ämnet idrott och hälsa utöver de 

schemalagda timmarna som innebär fysisk aktivitet, men läraren tycker att det vore värt ett försök 

att prata om idrott och hälsa i skolan på ett mer teoretiskt plan och därigenom få eleverna mer 

intresserade och motiverade att lära sig ämnet.  

”Om eleverna får lära sig varför det är viktigt att röra kroppen och äta rätt tror jag fler vill gå 

till idrotten”(Intervju nr2).   

Läraren sa att det endast i årskurs fem pratas om hälsa och det är på hemkunskapen, men det är 

ytterst lite för det är mycket som ska hinnas med under de timmarna.  

Eleverna tror att alla kommer att bli mer aktiva och äta nyttigare mat om förståelsen för 

varför man ska göra det finns. De anser att de inte vet varför en person ska idrotta förutom att det 

är bra. En elev sa: ” Finns det något som heter mathälsa, för det skulle jag vilja ha lektioner i 

”(Intervju nr 3). 

Önskemålen var att det skulle komma utomstående till skolan och stå för undervisningen. 

Även att det skulle bli mer studiebesök där eleverna fick se hur mat blir till.  
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”Om man får smaka en frukt som man aldrig sett innan och tycker den är god så kommer man 

äta den fler gånger, men om man inte får smaka den först kommer man nog aldrig att köpa den” 

(intervju nr 4) 
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6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras en diskussion av de resultat som intervjuerna gett och även en 
metoddiskussion.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
När jag ska tolka resultatet har jag min utgångspunkt i Aaron Antonovskys teori om KASAM, 

det har gjort att jag fokuserat mycket på hur känslan av sammanhang och delaktighet ser ut för 

eleverna. Det kändes märkligt att rektorn trodde att idrott och hälsa är ett ämne elever kan tröttna 

på. Speciellt inte när idrott och hälsa är aktuellt i dagens samhälle (Bremberg, S, 2004). Det som 

var positivt överraskande var att de två eleverna var positiva till teoretisk undervisning i ämnet 

idrott och hälsa. Det fanns ett stort intresse för att få teoretisk undervisning i ämnet idrott och 

hälsa. Som rektorn beskriver finns det idag ingen teoretisk undervisning i idrott och hälsa på 

skolan. All tid går åt till att utföra fysiska aktiviteter. Hon förklarade att de elever som verkligen 

vill fördjupa sig inom idrott och hälsa oftast gör det på egen hand och hon tror att elever skulle 

tröttna på idrott och hälsa om det dessutom skulle bli schemalagd tid till att prata om hur 

människor behåller en god hälsa samt hur en individ ska äta och motionera rätt.  

Rektorn nämner också att det fanns ett val på elevens-val då det finns en kurs där eleverna 

kan välja att lära sig om hälsa, men även där var det endast de elever som redan hade en sund 

livsstil som valde det ämnet. Av det svar rektorn gav blir min tolkning med utgångspunkten 

KASAM att skolan inte riktigt arbetat med att fått eleverna förstå det viktiga med idrott och 

hälsa. Skolans vardag ska handla om inflytande och delaktighet och det är därför viktigt att hjälpa 

eleverna att bevara psykisk hälsa och välbefinnande genom att hjälpa dem förstå varför ett ämne 

är viktigt vilket är grunden i KASAM.  Enligt min tolkning skulle KASAM kunna bli en grund 

för elevernas tillstånd och i vilken grad de blir motiverade till ett ämne (Winroth, J & Rydqvist, 

L-G, 2008).  Det kan anses underligt att rektorn har en åsikt om att eleverna skulle tröttna på att 

få lära sig om idrott och hälsa på en teoretisk nivå, det är svårt för en rektor och ta det beslutet 

utan samtycke från sina elever och utan att ha försökt att motivera eleverna med att hjälpa dem 

förstå meningsfullheten med att ha idrott och hälsa. Det är viktigt att rektorn samt pedagogerna 

låter eleverna känna sig delaktiga (Antonovsky, 1991).  

Idrott och hälsa påverkar hela ens hälsa och lär sig elever i ett tidigt skede vad hälsa innebär 
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kan det också bidra till att det presteras bättre i andra ämnen (Annerstedt, C, 2007). Eleverna vet 

inte alltid vad som är bäst för dem, för hade de fått välja, hade de nog velat ha tre timmar lunch. 

Beröm vill jag ge skolan för det väl fungerande arbetet med elevråd och kamratstödjare som 

skolan har. Om man tittar med utgångspunkt från KASAM blir min tolkning att känslan av 

sammanhang finns i de olika forumen på skolan eftersom eleverna får känna sig delaktiga 

(Antonovsky, A, 1991). De två aspekter ska bidra till att göra eleverna starka och våga stå för 

sina åsikter. I dessa olika team diskuteras problem som kan leda till ohälsa, till exempel mobbing, 

menyn på matsedeln och aktiviteter inne och ute. Det som finns för lärarna har benämningen 

trygghetsteam och syftar till att ta upp problem i ett tidigt skede. Detta är vad skolan har när det 

handlar om teoretiska hälsofrågor eftersom alla kan vara med och påverka i dessa team. Enligt 

min tolkning med utgångspunkt från KASAM skapar pedagogerna en grund för hur människan 

mår och vad som kan bli bättre genom att ha de två olika forumen (Antonovsky, A, 1991). Dessa 

olika team som skolan har träffas endast en gång i veckan, istället skulle de kanske ha en liten 

stund varje morgon då de pratar om saker som de mår dåligt över och har tid till att reflektera 

över för att skoldagen sedan ska kännas bättre.  

De två eleverna som intervjuades framförde att de önskar att få lektionstid till att lära sig att 

äta rätt och om andra aktiviteter som påverkar hälsan, detta borde lärarna samt rektorn lyssna till 

och försöka komma fram till en rimlig lösning som passar alla. Att de två eleverna ställer sig 

positiva till teoretiska lektioner i idrott och hälsa borde skolan se som något positivt och ta till 

vara på deras entusiasm. De uppfattningar rektor och lärare har på idrott och hälsa i 

undervisningen är att elever ska vara med och göra så gott de kan, de nämner ingenting om att 

eleverna ska få en förståelse för ämnet och få veta varför det är viktigt att delta i lektionerna i 

idrott och hälsa vilket är viktigt i KASAM då det behövs en begriplighet för ämnet för att sedan 

kunna hantera hur det kan gå till väga för att uppfylla en meningsfullhet med det som ska göras 

(Antonovsky, A, 1991). Det verkar tyvärr som att rektor och lärare ser idrott och hälsa 

lektionerna som en lektion där barnen får ”leka” av sig lite för att senare var lugna på de 

”viktiga” timmarna. Eleverna däremot skulle tycka det vore intressant att få veta varför det är 

viktigt att ha en aktiv och hälsosam livsstil för de tror att fler skulle bli motiverade att gå till idrott 

och hälsa lektionerna samt vilja lära sig mer om vad det innebär att ha en god hälsa och allt som 

spelar in i det. Det som rektorn och läraren sa gällande den teoretiska undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa vara att de alltid varje termin går igenom kostcirkeln. Detta är inte tillräckligt då 
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det är mycket annat som spelar in än att se på en bild om hur det borde se ut gällande upplägget 

på en mattalrik. Det är trots allt bra att skolan försöker att förmedla att kosten påverkar hur 

människan mår, dock i en mycket liten utsträckning.  Min tanke är att det är tiden som är ett 

problem eftersom både rektorn och läraren nämnde att det inte finns tid till att öka medvetandet 

om hälsa och ohälsa hos eleverna.  

Forskning om skolors uppfattningar om idrott och hälsa och om hur teoridelen fungerar var 

svår att hitta, det är därför svårt att relatera till det. Under en 100-års period har ämnet haft ett 

flertal namn och inte förrän nu under 2000-talet med start 1994 har ämnet haft benämningen 

idrott och hälsa (Sandahl, B, 2005). 

 Teorin beskriver dock att syftet med namnet var att få in hälsovetenskap, men inget beskriver 

hur det fungerar. Statistiken visar att teorin i idrott och hälsa får endast 3.6% av innehållet 

(Sandahl, B, 2005). Detta kan uppfattas som ofattbart lite. Idrott och hälsa behandlas inte som två 

ämnen utan ett och då kan det tyckas att mer tid borde läggas på teorin. Känslan är att rektorn, de 

två eleverna och lärarens uppfattning om idrott och hälsa inte stämmer överrens med 

verkligheten. Det som görs teoretiskt på skolan i idrott och hälsa är att kostcirkeln gås igenom, 

men det är inte under idrott och hälsa timmarna utan under någon annan teoretisk lektion. Lärare, 

rektor och elever skulle behöva gå igenom målen tillsammans för med utgångspunkten KASAM 

blir min tolkning att genom att samarbeta fram till målen kan en förståelse för ämnet uppnås och 

därefter kan eleverna känna en meningsfullhet.  

 

6.2 Metoddiskussion 
De svar som kom fram under intervjuerna anses trovärdiga. Styrkorna med studien var att det 

var ett ämne som intresserade de personer som intervjuades. Dock kan det i efterhand funderas på 

om det var det bästa att välja personer som är intresserade av ämnet, det kunde ha blivit bra, 

trovärdiga svar om personerna haft en annan inställning. Responsen från dem var bra och det 

gjorde att det var intressant att utföra studien. Intervjun med rektorn skedde på hennes kontor och 

nu i efterhand kunde det ha varit bättre att intervjun skulle ha ägt rum i något grupprum på 

skolan, eftersom det fanns störningsmoment på hennes kontor så som telefon och dörrknackning. 

Resultatet påverkades nog inte på något sätt, men just för koncentrationen hade en tystare miljö 

varit bra, men det kan också ha varit så att rektorn trivdes bäst i den miljön och kände sig bekväm 

och kunde därför ge en bra intervju och om rektorn känner sig bekväm i situationen höjer detta 
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noggrannheten (Trost, J, 2005). Det som kan ha påverkat resultatet var att rektorn var relativt ny 

och kanske inte var insatt i sitt arbete till 100 procent, men trots det fick var det givande svar 

samt att hon påminde om att det kan brista i informationen hon ger, men att hon då skulle 

återkomma med rätt svar. Rektorn gav intrycket av pålitlighet trots att hon inte varit rektor mer än 

ett år. På grund av att hon var noga med att förklara situationen ger det en känsla av noggrannhet 

från hennes sida. Den lärare som valdes för intervju är lärare i matematik, svenska, engelska samt 

idrott och hälsa och ibland övriga ämnen. Resultatet kunde nog ha varit annorlunda om hon 

enbart varit lärare i idrott och hälsa. Uppfattningen om idrott och hälsa kan nog variera beroende 

vad personen har för relation till ämnet och hur insatt i ämnet personen i fråga är. Dock anses den 

läraren pålitlig inom alla sina ämnen och det är inte sannolikt att hon påverkade resultatet 

negativt. Samvetsgraden på samtalet anses som hög samt att det var en stor relevans bland svaren 

hon gav. Intervjuerna med de två eleverna kan ha påverkat resultatet eftersom det finns en 

relation sinsemellan sedan innan, men det kan också ha varit så att de kände sig extra trygga i 

situationen och vågade därför ge de svar som de gjorde. Hade intervjun varit med okända barn 

kanske de skulle ha uppträtt lite mer tillbakadragna och kanske hållit inne väsentlig information 

för arbetet. Men det kunde också ha blivit så att barnen tagit situationen på ett mer allvarligt sätt 

och gett relevanta och trovärdiga svar och kanske inte gett svar som de tror intervjuaren vill höra. 

I detta fall kunde det märkas på barnen på ett tydligt sätt om de kände sig obekväma eller 

nervösa, det var därför lätt att formulera frågorna så att de förstod. Det fanns en giltighet i svaren 

som gavs och det skapades en trovärdighet eftersom barnen inte kan svara samma som den andra 

på frågorna då de inte intervjuades tillsammans. Det kunde även anses att eleverna hade en 

pålitlighet i sina svar eftersom de är inne på rätt spår när det handlar om hälsoundervisning då de 

menar att de gärna vill ha gästlärare och studiebesök om sådant som handlar om att ha en god 

hälsa (Trost, J, 2005). 

Trovärdigheten för metoden som används kan logiskt sett ses som liten eftersom det är ett 

litet arbete med få intervjuade personer. Trovärdigheten skulle nog ha kunnat vara större om det 

hade gjorts en kvantitativ undersökning med enkäter då det kunnat bli ett resultat som innefattade 

många individer och deras uppfattningar om idrott och hälsa. De kvalitativa intervjuerna som 

gjordes blev relativt personliga och små och det kan leda till att trovärdigheten minskar (Trost, J, 

2005). 
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6.3 Framtida forskning och praktiska implikationer 
Förslaget på en framtida forskning inom ämnet är att göra så kallad aktionsforskning. 

Begreppet skapades år 1947 av den tysk/amerikanske socialpsykologen Kurt Lewin. 

Aktionsforskning innebär en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet. Det ska syfta 

till att eliminera eller reducera ett problemområde på exempelvis en skola. Målet med 

aktionsforskning är att bidra till lösningen på människans praktiska problem i en verklig 

situation. Arbetet ska för bästa resultat involvera enskilda individer eller med mindre grupper. 

Det blir med hjälp av en aktionsforskning ett samarbete mellan forskaren och forskningssubjektet 

och förhoppningen är att båda parter lär sig något av processen. Målet är att ny kunskap 

förhoppningsvis ökar intresset att lära sig mer. Det skulle kunna innebära att forskaren är på 

skolan under den tiden som ett arbete skrivs och blir mer delaktig i arbetet inom skolan 

(www.ne.se). Forskningen kan bygga på att undersöka på vilket sätt skolan erbjuder varierande 

aktiviteter för att öka intresset hos elever. Forskaren kan under en period, till exempel en månad 

och tillsammans med barnen får göra ett projekt som handlar om en hälsosam livsstil som 

förhoppningsvis kan leda till att det ökar motivationen bland eleverna att testa olika aktiviteter.  
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7  Slutsats och implikation 

Med underlag av intervjuer har svar på frågeställningarna skapats. Skolan arbetar inte så 

mycket som det önskas av rektor, lärare och elever med hälsofrågor i idrott och hälsa. Lärare och 

elever ser positivt på en utökning av idrott och hälsa genom att införa teoretiska lektioner medan 

rektorn ser tiden som ett problem samt att mer undervisning i ämnet endast skulle gynna de 

elever som redan har en optimistisk hälsosyn. Genom arbetet har det klarlagts att elever och 

lärare ställer sig positiva till en teoretisk lektionsundervisning i idrott och hälsa medan rektorn 

ställer sig skeptisk till det. Som blivande pedagog finns en önskan om att hälsoämnet i idrott och 

hälsa kan få en mer framträdande roll och till och med egen lektionstid. Råd till skolan idag är att 

lyssna på elevernas önskemål och försöka bilda aktiviteter som passar de flesta på skolan. Skolan 

borde även fortsätta med det arbetet som görs med elevråd och kamratstödjare och utveckla det 

till en nivå där det diskuteras mer djupgående om hälsoperspektivet.  
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9 Bilaga 1 – Intervjufrågor 
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Hur arbetar denna skola med hälsoundervisning? 

Dagligen? 

Under idrott och hälsa lektionerna? 

 

Hur tar ni upp vikten av goda hälsovanor? 

 
Under vilka lektioner? 

 
Av vem? 

 
Hur ofta? 

 

Arbetar ni i någon form av grupper med frågor kring friskvård och hälsa? 

 

Hur? Var? När? 

 

Har ni någon teoretisk undervisning om hälsa? 

Hur ofta? 

I vilken utsträckning?  

Hur ser ni på en utökning av teoretiska delar i idrott och hälsa? 

 

Tycker ni att det behövs och i så fall varför? 

 

Arbetar ni med kroppens uppbyggnad och sambandet mellan fysisk träning och 

kost? 

På vilket sätt har de fått den informationen? 

När ges det tid till att diskutera hälsoundervisning? 

Vilka möjligheter ges till eleverna att fördjupa sig i ämnet? 

Tycker ni/du något saknas i ämnet idrott och hälsa? 


