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Abstrakt 
Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) visade att de enda obligatoriska 

aktiviteterna i Kursplanen för Idrott och hälsa prioriterades bort, att undervisningen skedde 

efter fel mål och att hälsoundervisningen inte bedrevs som en integrerad del i ämnet. Syftet 

med denna uppsats har varit att fördjupa resonemanget av resultatet från NU-03 och 

undersöka om även intervjuade lärare på gymnasieskolan uppfattar undervisningen i Idrott 

och hälsa A på så sätt att det inte överensstämmer med Skolverkets intentioner. I uppsatsen, 

som har en hermeneutisk ansats, har fem stycken intervjuer genomförts. Resultatet visar att 

lektionsinnehållet väljs efter styrdokumentens intentioner, eftersom lärarna väljer aktiviteter 

efter individualisering, ett demokratiskt urval av lektionsinnehåll, och att lektionsinnehållet 

ska vara ett medel för att uppnå de mål som finns i kursplanen. Hälsobegreppet får en central 

roll i denna uppsats och det visar sig vara viktigt att lärarna väljer lektionsinnehåll för att 

förbättra både elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Slutsatsen är att lärarna 

undervisar hälsobegreppet både ur ett patogent och salutogent hälsosynsätt.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, KASAM, patogenes och salutogenes, idrottslärare, styrdokument 
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År 2003 genomförde Skolverket undersökningen Nationella utvärderingen av grundskolan 

2003 (NU-03), där det riktades kritik mot den kompetens som lärare i Idrott och hälsa besitter. 

1 688 lärare ingick i utvärderingen av årskurs nio och 205 lärare i utvärderingen av årskurs 

fem. Studien visade att bollspel och bollekar utgjorde den klart dominerande aktivitetsformen 

i ämnet följt av lekar samt motionsaktiviteter. Dans, friluftsliv, simning, livräddning och 

ergonomi, som är de enda obligatoriska aktiviteterna i dagens kursplan, prioriterades däremot 

bort. I den tidigare kursplanen Lgr 80 fokuserades det däremot uteslutande på idrottsliga 

aktiviteter. Sandahl (2005) menar att det fanns tio huvudmoment utskrivna vilka var bollspel, 

dans, friidrott, gymnastik, ergonomi, lek, orientering, simning, skidåkning och 

skridskoåkning. 1994 bytte ämnet namn till dagens Idrott och hälsa och förändrades mot ett 

tydligt hälsoperspektiv med fokus på livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Skolverket 

tyckte också det var viktigt att eleverna själva fick fundera kring hur deras livsstil påverkade 

hälsan. Förslagen på hur skolorna och lärarna skulle undervisa inom hälsa var däremot få, 

men NU-03 visar att kursen bedrivs med fysisk aktivitet i centrum och inte med integrerad 

hälsoundervisning. Studien visar också att undervisningen sker utifrån fel mål. Studier av 

(Karlefors, 2002; Meckbach, 2004; Meckbach & Söderström, 2002; Quennerstedt, 2006) visar 

att undervisningen istället sker efter andra mål än kursplanens uppnåendemål. Målen som 

undervisas är istället att ge rekreation, att ha roligt genom fysisk aktivitet, att uppleva 

rörelseglädje, att utveckla ett bestående intresse för fysisk aktivitet, att lära sig och få prova på 

olika fysiska aktiviteter, att erbjuda fysisk träning samt att utveckla ett positivt förhållande till 

den egna kroppen. Dessa mål nämns inte i styrdokumenten. Att ”lära sig om hälsa”, som är 

högt prioriterat i styrdokumenten, kommer först på en sjunde plats i NU-03 av vilka mål som 

är viktiga i undervisningen. Vad har då hänt i ämnet efter att NU-03 presenterades och hur 

uppfattas undervisningen hos intervjuade lärare på gymnasieskolan? Väljer läraren 

lektionsinnehåll efter styrdokumentens intentioner eller visar min uppsats på samma resultat 

som NU-03, trots att det gått åtta år sedan resultatet presenterades för Sveriges lärare i Idrott 

och hälsa? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om lärarna jag intervjuat uppfattar undervisningen i 

Idrott och hälsa A på samma sätt som de lärare gjorde som deltog i NU-03. Efter att ha 

jämfört kursplanerna i Idrott och hälsa för grundskolan och gymnasieskolan fann jag att de i 

stort sätt var identiska. Jag valde därför att formulera frågeställningarna efter det som 

Skolverket i NU-03 inte ansåg var tillfredställande med Idrott och hälsa undervisningen. 
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Avsikten är att diskutera lärarnas utsagor innehållande uppfattningar om mål, innehåll och 

undervisning i kursen med hjälp av nedanstående frågeställningar.  

 

1. Vilka faktorer påverkar lektionsinnehållet i Idrott och hälsa A enligt de undervisande 

lärarna? 

2. Hur förmedlas hälsobegreppet i Idrott och hälsa A enligt de undervisande lärarna? 

3. Vad lär sig eleverna genom bollidrotter, lekar samt motionsaktiviteter enligt de 

undervisande lärarna? 

 

Frågeställningarna har längre fram i uppsatsen fått bilda rubriker i 5. Resultat och analys samt 

6. Resultatdiskussion. 

 

1.1 Definitioner av centrala begrepp 
1.2.1 Hälsa 

1948 definierade WHO (World Health Organisation) hälsa som fysiskt, mentalt och socialt 

välmående. “Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not 

merely the absence of disease and infirmity” (Hultgren, 2002, s. 28). Hälsotillståndet saknade 

nyanser, eftersom WHO antingen såg människan som sjuk eller frisk. Vid den senaste 

definitionen från 1991 har WHO utvecklat hälsobegreppet genom att tillge människan ett 

ständigt tillstånd av hälsa med olika grader av hälsa som kan förbättras eller försämras. Hälsa 

ses som ett tillstånd på en skala med obegränsat utrymme. 

 
Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite of human life and social 

development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a “product” we can acquire, 

but rather something ever changing, always in the process of becoming (Hultgren, 2002, s. 28). 

 

Rydberg och Sjöholm ser människan inneha ett hälsotillstånd av antingen sjukdom eller 

friskhet (1994, s. 13-26). Att ha god fysisk hälsa betyder att människan har en kropp som 

fungerar. Det är viktigt att vårda kroppen och inte utsätta den för felaktig kost, giftmissbruk, 

överbelastning etcetera för då är risken stor att människan förflyttar sig från ett hälsotillstånd 

av god fysisk hälsa till ett hälsotillstånd av dålig fysisk hälsa. För att känna psykisk hälsa 

behöver människan finna glädje, trygghet, en inre kraft och frid, en inre friskhet samt ett 

hälsosamt tänkande. Om man har bra relationer till medmänniskor, blir sedd samt blir 

bekräftad upplever människan också en god social hälsa. Författarna ser också att det är 
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viktigt att vara öppen inför livet och fundera kring vem man är, vad som är meningen med 

livet, och inte oroa sig för mycket inför framtiden. Den här kategorin av hälsa kallas för 

andlig hälsa. Andréen (1998) kategoriserar hälsa som fysisk, psykisk och social hälsa. ”Förr 

var hälsa att inte vara sjuk. Idag ses hälsa som en helhet av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande” (s. 73). Vikten av att må bra i vardagen, ha mål i livet och känna en stark 

handlingsförmåga definierar Rydqvist och Winroth (2003) hälsobegreppet som. 

 

1.2.2 KASAM 

Antonovsky (1991) försökte förklara ”varför vissa människor hamnar i den positiva polen i 

dimensionen hälsa – ohälsa” (s. 12) med konceptet ”Känsla av sammanhang” (KASAM). 

Människor som upplever tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull hanterar de 

påfrestningar som dyker upp i hennes liv på ett kontrollerat sätt. En person besitter en hög 

grad av KASAM när hon bemöter fysiska, psykiska och sociala påfrestningar på ett hanterbart 

vis. En människa behöver en känsla av värde, samhörighet, sammanhang, struktur och mening 

enligt Antonovsky (2005). 

 

1.2.3 Styrdokument 

Enligt Skolverket (2005) är styrdokument ett samlingsnamn för alla de dokument som styr 

och påverkar skolan såsom exempelvis läroplanen, kursplaner, programmål och lokal 

kursplan. 

 

1.2.4 Läroplan 

Enligt Skolverket (2005) fastställs läroplanen av regeringen och uttrycker vilka krav Sverige 

ställer på den svenska skolan. I läroplanen anges skolans värdegrund, mål och riktlinjer för 

verksamheten och beskriver vilka arbetsformer eleverna huvudsakligen ska arbeta efter. Det 

beskrivs att läraren ska styra sin verksamhet mot individualisering av eleverna, och samtidigt 

mot en tydlig demokratisk grund. Inledningen till läroplanen lyder:  

 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att verksamheten i skolan 

skall utformas i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar 

inom skolan skall främja aktningen för människans egenvärde och respekten för vår gemensamma 

miljö (s.6). 

 
1.2.5 Kursplan 

För varje kurs som ges på gymnasiet finns en kursplan. I detta dokument konkretiseras målen 
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för kursen samt beskriver kursens uppbyggnad och karaktär genom att ange de centrala 

begreppen, kärnfrågorna och kunskapsområdena. Kursplanen fastställs av Skolverket och 

konkretiserar läroplanen och programmålen (Skolverket, 2005). Linde (2000) skriver att 

strävansmålen i kursplanen anger inriktningen för skolans arbete och dess kvalitetsutveckling, 

och uppnåendemålen vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. 

 

1.2.6 Lokal kursplan 

Skolverket (2005) förklarar att syftet med den lokala kursplanen är att ”relatera den planerade 

undervisningen till de nationella målen och kriterierna, dvs. tolka dessa utifrån det innehåll 

och det arbetssätt som läraren beslutat om tillsammans med eleverna” (s. 25). Tholin (2006) 

menar att kursplanen är skriven för läraren medan den lokala kursplanen ska rikta sig till 

elever och föräldrar. Det finns däremot ingen lag, enligt Lindbäck och Olsson (2007), som 

bekräftar att varje skola ska upprätta en lokal kursplan, men det rekommenderas starkt av 

Skolverket. Det framkommer att Skolverket under sina inspektioner har anmärkt på skolor 

som saknar lokala kursplaner. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet består av tre separata kurser som alla har olika 

målformuleringar. Ämnet består av Idrott och hälsa A som är en kärnämneskurs, Idrott och 

hälsa B som är en valbar kurs vilken bygger på A-kursen och som ska fördjupa och vidga 

kunskaper i ämnet samt Ergonomi som också är valbar och fokus ligger på sambandet mellan 

miljö, teknik och människa. Jag väljer att rikta min uppsats mot kursen Idrott och hälsa A, 

eftersom den är obligatorisk för alla gymnasieelever.  

 

 

2. Teoretisk utgångspunkt 
2.1 Läroplansteori 
Politikers avsikter är att det som skrivs i läroplanen och övriga styrdokument ska styra den 

svenska skolan. Läroplanen blir då samhällets krav på elevernas uppfostran och utbildning. 

Att det stoffurval som läraren gör i undervisningen inte alltid är detsamma som  

styrdokumentens intentioner visar NU-03 exempel på. Lundgren (1989) menar att 

läroplansteorin försöker teoretisera skillnaden mellan styrdokumentens intentioner och den 
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verkliga undervisningen. Linde, 2000; Lindensjö & Lundgren, 2000, menar att det finns ett 

glapp mellan läroplanens intentioner (formuleringsarenan) och realiseringen av läroplanerna 

(transformerings- och realiseringsarenan). 

 

Styrdokumenten har utformats efter utredningar, diskussioner mellan forskare, fackliga 

företrädare, skolverket och utbildningsdepartementet, som i sin tur har att ta hänsyn till olika 

politiska viljor (Lundgren, 2000). Eftersom det finns många olika synsätt på den svenska 

skolan blir läroplanen en ”politisk kompromiss” för att läroplanen ska accepteras under en 

lång tid i Sverige. Lundgren menar vidare att en lärare måste hitta de bästa 

undervisningsmetoderna för att uppnå ett bestämt innehåll.  

 

Goodson (1997) skriver att bland andra England använder begreppet ”Curriculum” i stället för 

det något smalare begreppet läroplan. ”Curriculum”, som både Goodson (1997) och Lundgren 

(1989) tycker är bättre, visar också på den politiska anda och sociala filosofi som ligger 

bakom läroplanen. Alla de intressenter som varit inblandade i framtagandet av läroplanen 

kommer till uttryck i texten. Smith och Lovat (1996) skriver att läroplanen kan ses som ett 

mellanled som försöker förmedla samhällets normer och värden till eleverna genom 

utbildningen i skolan. Läroplanen blir en del av den socialisation som är nödvändig för att få 

goda samhällsmedborgare, eftersom eleverna blir dem som ska ta hand om landet och vara 

Sveriges nya företrädare. 

 

Linde (2000) menar att alla kurser i skolan är olika mycket ”paradigmatiska”. Det menas att 

det finns en tydligare gemensam uppfattning om vad som ska undervisas i kursen som 

exempelvis grundläggande begrepp, kända lagbundenheter och accepterade teorier än i vissa 

andra kurser. Den ”icke-paradigmatiska” uppfattningen om en kurs menar att det finns belägg 

för skillnader i olika lärares tolkningar av läroplanen, och olika typer av stoffurval och 

undervisningsmetodik. 

 

Enligt Linde (2000) är läroplanen skriven ur en ”competense code” som enligt Bernstein 

(2000) betyder att det är viktigt att bedöma och undervisa i en kurs med elevernas personliga 

utveckling i fokus. När läraren planerar och utformar sin kurs bör hon beakta elevens framsteg 

i en process. Motsvarigheten benämns ”performance code” och innebär att elevers 

prestationer bedöms i form av prov och skrivningar.   
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I läroplanen ingår enligt (Linde, 2000; Lindensjö & Lundgren, 2000) bland annat 

bestämmelser om skolsystemet, tidfördelning samt mål och innehåll för ämnena 

(formuleringsarenan). I skolan inverkar faktorer som kursens traditioner, lärarens utbildning, 

erfarenhet och aktuella kunskaper, läromedel, lärosalar samt närområden (exempelvis lokala 

idrottsklubbar, utemiljö i närområdet, socialgrupper) i planeringen och genomförandet av 

kursen (transformeringsarenan). I (realiseringsarenan) realiseras och förverkligas kursen 

utifrån formuleringsarenan med inverkan av transformeringsarenan och resultatet av det här 

blir vad eleverna upplever som sin undervisning. Lundgren (1989) tar upp de så kallade 

ramfaktorerna, vilka påverkar och begränsar den faktiska undervisningsprocessen.  

Birgerson Berger & Watananabe (2005) ger tre sidor av läroplanen, den ”normativa 

läroplanen”, den ”dolda läroplanen” och den ”implementerade läroplanen”. Den normativa 

läroplanen är de nationella styrdokumenten exempelvis kursplanen för Idrott och hälsa A. Den 

dolda läroplanen förmedlar dolda kunskaper som inte finns skrivna i några dokument som är 

en slags kulturella koder om hur eleverna bör bete sig i skolan och kan jämföras med 

realiseringsarenan.  Den implementerade läroplanen är den läroplan som av lärarna tillämpas i 

undervisningen i skolan. Den är således den tolkning som lärarna har gjort av den normativa 

läroplanen. Lärarna ska tolka läroplanen och detta stämmer inte alltid överens med den 

normativa läroplanen. 

 

2.4 Salutogenes  
Under 1980-talet introducerades ett nytt sätt att se på hälsa, det salutogena perspektivet, som 

var en motreaktion mot det patogena perspektivet. Upphovsmannen bakom detta synsätt, 

Antonovsky, menade att det salutogena perspektivet innebär att alla människor eller grupper 

av dem på något sätt vid varje tidpunkt har hälsa ”… we are all terminal cases. But as long as 

there is a breath of life in us, we are all in some measure healthy” (Antonovsky, 1987, s. 50). 

Människans hälsa påverkas av faktorer i omgivningen (Bengel m fl 1999), vilka ibland är med 

och bidrar till en positiv hälsoutveckling och ibland bidrar till att förhindra en positiv 

hälsoutveckling. Målet är att stärka det som redan fungerar hos människan för att ytterligare 

förbättra hälsan en aning. Hälsosituationen är i det salutogena hälsoperspektivet en 

sociokulturell fråga och ingenting som kan påverkas enbart på individuell väg. Hälsa 

utvecklas alltid som en relation mellan individ och omgivning, där individer alltid är i 

omgivningen (Antonovsky 1996). 

 

Det patogena hälsoperspektivet saknar nyanser enligt Antonovsky (1996), vilket betyder att 
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människor klassificeras som sjuka eller friska och ingenting däremellan. Ett friskt 

hälsotillstånd är det normala tillståndet för människan, och sjukdomarna som hon kan råka ut 

för ska på olika sätt undvikas, förebyggas eller botas ”… as the departure from the norm and 

the normal, as that which has to be explained” (s. 171). Fokus läggs på sjukdom, avvikelse, 

problem, orsak till psykisk ohälsa etcetera. Antonovsky (1991) förespråkar ett salutogent sätt 

att se på hälsa som bör kompletteras med ett patogent perspektiv, eftersom utan sistnämnda 

perspektivet skulle vi sluta forska om sjukdomar och hitta behandlingar. 

 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
3.1 Hälsoperspektivet i Idrott och hälsa A 
1994 infördes den nya läroplanen (Lpf 94) i vilken det framkommer att hälsa är något skolan 

ska arbeta aktivt med i alla kurser. Kursen Idrott bytte namn till Idrott och hälsa och fick 

enligt Skolverket (2004) ett övergripande syfte som handlar om hälsa ur olika perspektiv 

(fysiskt, psykiskt, och socialt) och en koppling gjordes mellan hälsa och fysisk aktivitet. 

Lärarens uppdrag blev att lära eleverna om hälsa och hur deras livsstil påverkar hälsan. 

Eleverna ska lära sig att kunna ta hand om sig själva och sin hälsa, vilket också kommer att 

gynna dem i framtiden. Hälsa ska ses utifrån såväl ett samhällsperspektiv som ett 

individperspektiv. Dessutom ska elevens eget ställningstagande i hälsofrågor lyftas fram 

(Skolverket, 2000).  Den fysiska prestationsförmågan tonades ned till förmån för sociala 

inlärningsmål. Grönlund (2007) menar att kursen har gått från kroppen som utgångspunkt till 

kunskap om kroppen. Ämnets nya förhållningssätt kretsar kring varför individen ska lära sig 

att vara fysisk aktiv (Lundvall, 2004). 

 

I Lpf 94 får idrotterna i kursen en mer undanskymd roll och det ges färre förslag på vad som 

ska ingå i kursen och vad eleverna ska kunna i olika moment (Elowson & Loodh, 2008; 

Thedin Jakobsson, 2005). De enda specifika aktiviteter som nämns är  livräddning, ergonomi, 

dans, stresshantering och friluftsliv, till skillnad från Lgr 80 där tio olika aktiviteter fanns 

angivna som obligatoriska moment. Betoningen läggs inte längre på de enskilda idrotterna 

utan istället på kunskap ur ett bredare perspektiv. Enligt Myndigheten för skolutveckling 

(2007)  ökar den lokala friheten beträffande innehåll och arbetssätt väsentligt, vilket också 

innebär att kursens utformning kan variera mellan olika lärare och skolor.  
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Läraren i Idrott och hälsa A har skyldigheten att utforma och bedriva kursen utifrån skolans 

styrdokument, men Lindbäck & Olsson (2007) menar att 75 procent av lärarna inte tycker att 

kursplanen har något som helst inflytande på kursen.  

 

Engström (2008) och Larsson & Meckbach (2007) belyser att det är otydligt vilken kunskap 

som ska förmedlas i ämnet Idrott och hälsa, vilket leder till att innehållet i kursen blir helt 

beroende av varje enskild lärares erfarenhet och elevernas attityder. Nilsson & Norgren 

(2003) menar att den kunskap om hälsa som en lärare prioriterar kan skilja sig från en annan. 

Således får inte alla elever samma förutsättningar för hur man främjar en god hälsa.  

 

3.2 Lärarens syn på Idrott och hälsa A 
Hälsoperspektivet fick en mycket tydlig och central roll i och med namnbytet från Idrott till 

Idrott och hälsa i den senaste läroplanen Lpf 94 (Skolverket, 2000). Annerstedt, Peitersen och 

Rönholt (2001) skriver att Skolverket hade en tydlig ambition att lyfta fram den nära 

kopplingen mellan begreppen ”idrott” och ”hälsa”. Däremot skriver (Karlsson & Åkesson, 

2007; Wiker, 2008) att det är svårt för många lärare att hitta sambandet mellan ”idrott” och 

”hälsa”. Enligt Skolverket (2000) ska läraren undervisa i både fysisk, psykisk och social 

hälsa. För att förbättra elevernas fysiska hälsa låter man dem vara aktiva under lektionerna 

och för att förbättra deras psykiska och sociala hälsa får eleverna exempelvis utveckla 

sammanhållningen, samarbetet och hänsynstagandet (Thedin Jakobsson i Larsson & 

Meckbach, 2007; Quennerstedt, 2006).  Skolverket ger inte någon definition av 

hälsobegreppet vilket gör att lärarna själva får tolka begreppet och bestämma hur hälsa ska 

komma till uttryck i deras undervisning.  

Den forskning (Annerstedt, 2007; Thedin Jakobsson i Larsson & Meckbach, 2007; Lindbäck 

& Olsson, 2007; Quennerstedt, 2006) som har gjorts kring styrdokumenten visar på att det är 

svårt att hitta information kring hur läraren kan praktisera och undervisa hälsobegreppet i 

undervisningen.  

 
Mot bakgrund av att det i Lpf 94 inte ges några verktyg, riktlinjer eller metoder för hur hälsa ska 

tas upp i undervisningen är det förståligt att lärare har svårt att artikulera hur hälsa kommer till 

uttryck i undervisningen (Thedin Jakobsson i Larsson & Meckbach, 2007, s.179) 

 

(Annerstedt m.fl. 2001; Quennetstedt, 2006) menar att det huvudsakligen finns två 

uppfattningar om hälsobegreppet i Idrott och hälsa. Den ena uppfattningen är att eleverna 



 

12 
 
 

skall svettas, vara aktiva under lektionen och få ett ordentligt träningspass. De kan då träna på 

olika idrotters tekniker, spelförståelse och taktik. Den andra uppfattningen bygger på en mera 

teoretisk och kunskapande del av undervisningen. (Engström, 2008; Larsson & Meckbach, 

2007) menar att den teoretiska och kunskapande delen av undervisningen sker i form av 

teoripass där kost, ergonomi och träningslära står i fokus, vilket också står i relation till 

hälsobegreppet. Grönlund (2007) menar dock att det ena inte behöver utesluta det andra och 

bara för att man utför en aktivitet betyder det inte att man behöver plocka bort kunskapsdelen. 

Han menar att aktiviteten under en lektion ska vara en metod för att nå målen och inte ett mål 

i sig. Grönlund har skapat läsårsplaner med kunskapsblock, som med separata mål ska göra 

kursen begriplig.  Följande exempel ges i rapporten under kunskapsblocket ”grundläggande 

träningslära” där läraren arbetar med explosiva respektive uthålliga muskelfibrer. Under en 

lektion blir målsättningen att eleverna ska använda dessa olika muskelfibrer för att sedan 

reflektera över hur musklerna påverkas vid olika typer av arbete. Grönlund menar att: 

 
Metoden (den fysiska aktiviteten) för att belysa detta skulle exempelvis kunna vara innebandy, 

men det blir inte ”spelet” innebandy som kommer i fokus utan hur musklerna arbetar i samband 

med den aktuella aktiviteten. Ett sådant mål kan samtliga elever arbeta mot och nå oavsett 

fysiska förutsättningar och prestationen i innebandy blir i sig inte det viktiga (s.21). 

  

Tidigare har läraren övat eleverna till att få goda färdigheter inom innebandy, men 

innebandyn ska istället ses som ett medel för att nå andra mål som exempelvis att konkretisera 

att musklerna kan arbeta på olika sätt. Författaren menar att man kan nå samma mål med flera 

olika metoder och att innebandyn lika gärna skulle kunna bytas ut mot fotboll. Även Ekberg 

& Erbert (2000) menar att innehållet i kursen måste kopplas samman med själva syftet läraren 

har för aktuell aktivitet. Är syftet att förbättra elevernas styrka måste undervisningen också ha 

en tydlig koppling till aktiviteter som främjar styrka. 

 

Det är ett patogent hälsosynsätt som dominerar Idrott och hälsa A såväl i Sverige som 

internationellt (Burrows & Wright, 2004; Evans, 2003; Johns, 2005; Quennerstedt & 

Sundberg, 2004; Quennerstedt, 2006), eftersom större delen av hälsoföreläsningarna sker på 

ett sätt där läraren föreläser om risker med en osund livsstil. Ofta brukar läraren föreläsa om 

hur eleverna kan förhindra skador, sjukdomar och risker. Läraren berättar om varför det är bra 

för kroppen med bättre kondition, styrka, en fysiskt livsstil och bra kosthållning.  

 
…en fysiskt aktiv elev har ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet samt goda kunskaper 
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om hur man tränar sin kropp. I en patogen hälsodiskurs är det också för givet taget att fysisk 

aktivitet, konditionsträning och idrott leder till hälsa genom att det på sikt reducerar risken för 

sjukdomar och motverkar effekterna av en stillasittande livsstil (Quennerstedt, 2006, s. 244) 

 

Föreläsningarna sker utifrån en individuell kropp och läraren ser att det är individen och inte 

samhället som bär ansvaret för individens hälsa. Lupton (1995) kallar detta individualiserande 

för ”hälsism”, som antar att all fysisk aktivitet automatiskt leder till hälsa eftersom det ger en 

bättre fysisk status.  

 

Det är den patogena hälsoundervisningen som dominerar Idrott och hälsa A i Sverige, men i 

viss utsträckning sker också en salutogen hälsoundervisning. Grönlund (2007) har 

konkretiserat hur en salutogen hälsoundervisning kan komma till uttryck: 

 
Kursen ska arbeta för ett utvecklande av elevernas hälsa, inte fokusera på hälsa som något 

”sjukdomsförebyggande”. En ökad förståelse för vad som påverkar min hälsa kan ses som ett 

medel för högre livskvalitet. ”Arbetet” med sin hälsa är en process som ständigt förändras och 

som kan påverkas. Hälsobegreppet ska finnas som en röd tråd genom hela kursen, vid samtliga 

lektioner och inte endast vid några så kallade ”teoripass” (s.19). 

 

Som motsats till ”hälism”, så hävdas det inom det salutogena hälsosynsättet att om en fysisk 

aktivitet ska bli hälsofrämjande måste utövaren känna mening, rörelseglädje och känslomässig 

uppfyllelse (McCaughtry & Rovengo, 2001; Tangen, 1982). Det betyder att om man är fysiskt 

aktiv enbart för sin fysiska hälsas skull, så främjas inte hälsa på lång sikt. Thedin Jakobsson 

(2004) i Larsson & Meckbach (2007) menar att Idrott och hälsa A även kan leda till ohälsa för 

eleverna. Om eleverna upplever obehag och besvär i undervisningen så kan de fysiska 

aktiviteterna dra ner elevens hälsa och att eleverna drar sig tillbaka snarare än att de vågar 

testa aktiviteter samt att de vill göra sitt bästa.  

 

Johns (2005) är en förespråkare för det salutogena hälsosynsättet och menar att det är 

samhällsfaktorer som förstärker eller försämrar hälsan och inte bara faktorer kopplade till 

individen. Samhället och skolan är beroende av varandra, därför har regeringen skapat en 

samverkan mellan skolan och idrottsföreningar. Det började med att Riksidrottsförbundet  

fick ett bidrag på en miljard kronor från regeringen år 2004 för att under en fyraårsperiod göra 

satsningar på barn- och ungdomsverksamheten. Projektet följdes upp av Idrottslyftet, vilken 

också ska pågå under en fyraårsperiod. Idrottslyftet ska ”utveckla förbund och föreningar, öka 
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tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer, rekrytera och utveckla ledare samt 

samverka med skolan” (Riksidrottsförbundet, 2010). Fagrell och Gustavsson (2007) skriver 

att handslaget lyckats med att syftet att bistå skolan i dess arbete med fysisk aktivitet i kontakt 

med föreningsliv. 

 

 

4. Metod 
4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Det finns två stora forskningsfilosofier, positivismen och hermeneutiken. Hermeneutiken  

härstammar från grekiskan och kan översättas med tolkningskonst (Nationalencyklopedin, 

2010). Inom hermeneutiken betonas enligt Hellevik (2002) betydelsen av beskrivning, 

förståelse och tolkning. En positivistisk ansats förespråkar istället prövning av hypoteser mot 

verkligheten i syfte att finna orsakssamband (Lundahl & Skärvad, 1999). Positivismen 

kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till forskningsobjektet. Resultatet ska inte 

kunna påverkas av forskarens personliga och känslomässiga värderingar, utan forskaren är 

istället logisk, analytisk och objektiv. 

 

I analysen av resultatet från intervjuerna används det hermeneutiska angreppssättet. Detta är 

positivismens motsats. Det hermeneutiska angreppssättet är signifikant med att studera, tolka 

och förstå människor som intervjuas genom att studera deras upplevelser och erfarenheter. 

Målet är att söka efter en helhetsförståelse genom att ställa denna i relation till delarna. Patel 

& Davidsson (1994) skriver att forskaren i hermeneutiken står i inre relation till objekten och 

är en del av samma verklighet som studeras. 

 

Det är ett måste att söka efter kunskap inom ämnet för att kunna erhålla fördjupade kunskaper 

inom problemområdet. Thurén (2007, s.61) förklarar vikten av att man hela tiden pendlar 

mellan att arbeta med uppsatsens olika delar. Vikten av att följa upp den teoretiska 

bakgrunden med verkligheten kallas också ”hermeneutisk cirkel”. Denna cirkel visar på 

vikten av att man förbättrar uppsatsens olika delar i relation till varandra och tolkar delar för 

att förstå helheten. 

 

4.2 Val av metod 
För att kunna få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar har jag använt mig av 
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kvalitativa intervjuer som enligt (Backman, 1998; Johansson & Svedner, 2004; Patel & 

Davidsson, 2003) lämpar sig när undersökningen rör uppfattningar. Jag har gjort en tolkning 

av det transkriberade materialet för att försöka förstå informanterna. Att försöka förstå 

delarna, vilka kan ses som frågeställningarna, för att efter det försöka förstå helheten är att 

eftersträva. Att upprepa detta är att föredra. I tolkningen har intervjuerna många gånger lästs i 

sina helheter och delar av dem har också satts i relation till varandra. Lärarnas uppfattningar 

är subjektiva och påverkas av deras världsbild, förförståelse och värderingar. Kvale (2009) 

nämner dock den kritik som riktas mot kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Några av 

dem är att den inte är tillräcklig valid eftersom den bygger just på subjektiva intryck och att 

den inte är generaliserbar då det ingår för få intervjupersoner. Stukát (2005) menar att syftet 

med den kvalitativa metoden är att upptäcka och beskriva vilka fenomen som finns på det 

studerade området.  

 

4.3 Urval  
I denna uppsats medverkar fem lärare som utgör en del av det ämneslag om elva lärare som 

undervisar på en gymnasieskola. Informanterna (tre män och två kvinnor) valdes utifrån den 

goda personliga kontakten jag haft med dem sedan tidigare år. De har lärarexamen från olika 

universitet/högskolor och är behöriga att undervisa inom Idrott och hälsa A. Trost (2005) 

skriver att antalet intervjuer bör vara mellan 4-8 stycken beroende på intervjuns innehåll och 

kvalité. Efter fyra genomförda intervjuer kände jag en ”avtagande information” där 

samtalsutbytet inte gav nya upplysningar (Trost, 2004, s. 123). I flera fall märkte jag liknande 

motiveringar vid samma frågor. Vidare menar också Trost (2004) att det är eftersträvansvärt 

att intervjua personer en och en.  

 

 

 

4.4 Procedur 
Arbetsgången kan liknas med en procedur som Stensmo (2002) förespråkar vid kvalitativa 

intervjuer. Proceduren tar sin början vid Tematiseringen, som innebär att det formuleras en 

forskningsfråga. Utifrån den skapades frågeställningarna. För att få svar på frågeställningarna 

så gjords en intervjuguide med frågor till informanterna. Efter att ha fått feedback på 

intervjuguiden av mina handledare gjordes en litteraturgenomgång på forskningsområdet. 

Efter detta bestämdes vilken typ av intervju- och analysmetod som skulle användas och det 



 

16 
 
 

skedde en Planering av vilka informanter som skulle tillfrågas. Informanterna kontaktades via 

personlig kontakt och e-post. Innan intervjuerna påbörjades bad jag om att få se lärarnas 

planeringar för att kunna se vilket lektionsinnehåll de valt för sin kurs. Lärarna använder i 

princip samma planering till alla klasser de är ansvariga för.  

 

Den första Intervjun, som skedde som en pilotintervju, genomfördes med två avsikter. Dels 

för att undersöka om frågeställningar kunde besvaras och dels för att få lite mer erfarenhet för 

de kommande intervjuerna (Kvale, 1997). Pilotintervju har således inte används vidare i 

denna uppsats. Pilotintervjun medförde att jag gjorde om i intervjuguiden och ändrade mina 

frågeställningar. Innan intervjuerna startade förklarades syftet med uppsatsen och de etiska 

principerna. Eftersom detta inte är en granskande studie förtydligade jag även att det inte 

fanns några rätta svar utan att det var informanternas subjektiva uppfattning som jag var 

intresserad av. Jag valde att inte avslöja några intervjufrågor innan intervjun startade. Detta av 

det skälet att intervjupersonen inte skulle kunna förbereda sig och briljera genom att tro sig 

svara ”rätt” på våra frågor. Jag valde att banda intervjun eftersom jag ville undersöka vad som 

sägs bakom det som informanten sa. Johansson och Svedner (2004, s. 25) skriver ”Eftersom t 

ex pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå vad som sägs, 

brukar man ofta spela in dessa intervjuer på band...” Innan intervjun påbörjades frågade vi 

intervjupersonen om tillåtelse att spela in intervjun, detta tilläts vid samtliga tillfällen. Trost 

(2010, s. 54) menar att ”De flesta vänjer sig och glömmer lätt bort att de blir inspelade”.  

 

Intervjun började med en bakgrundsfråga där informanten fick berätta lite om sin bakgrund 

och anknytning till sitt yrke och ämne. Intervjupersonen fick tala fritt och jag undvek att 

kommentera utsagorna för att inte påverka resultatet. I intervjun ställdes öppna frågor och 

informanten fick fundera över sitt svar utan att vara för snabb med följdfrågor . Detta för att 

på så sätt kunna få mer uttömmande svar efter lite eftertanke. Jag lovade att intervjuerna inte 

skulle ta längre tid än 30 minuter för att få alla jag frågade att ställa upp, då jag vet att de har 

ett pressat schema, vilket de också accepterade och vi höll oss till. Jag kände mig nöjd efter 

varje intervju då jag fått svar på det jag ville få svar på och hade inte önskat längre tid med 

intervjupersonerna. Intervjuerna med gymnasielärarna ägde rum på deras skola i ett 

grupprum. En informant ville sitta i lärarrummet, men jag insisterade på att vi skulle prata i 

enrum, eftersom jag tror att intervjupersonen kan svara på ett visst sätt om det finns andra 

personer i närheten. Utskrift: Intervjun transkriberades till talspråk så snart efter att intervjun 

genomförts för att behålla den ”inre bilden” av samtalet (Patel & Davidsson 2003, s. 119). 
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Analysen: Analysen innebar att ta fram det från intervjuerna som hade bäring för 

forskningsfrågona och var väsentligt för uppsatsen. Jag har valt att inte benämna 

informanterna med någon bokstav eller siffra i resultatet, som ofta brukar göras vid 

uppsatsskrivande. Syftet med att utelämna denna information är att inte informanterna ska 

kunna koppla samman utsagorna med varandra och kunna bryta anonymiteten, vilket det kan 

finnas risk med om informanterna känner varandra väl efter att ha jobbat ihop i många år. Det 

verkar nämligen som om lärarna känner till skillnaderna i arbetssätt och uppfattningar mellan 

varandra. Jag tror också att på samma sätt som att lärarnas uppfattningar påverkades av deras 

världsbild, förförståelse och värderingar i intervjuerna har analysen påverkats av mina egna 

uppfattningar.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Uppsatsen kommer inte att bidra till generaliserbara resultat eftersom antalet intervjupersoner 

är alltför få. Intervjuerna är tillfredställande eftersom alla lärare har en lärarutbildning och har 

behörighet att undervisa i Idrott och hälsa A. Erfarenheten från undervisning i kursen varierar 

från bara några år upp till tjugo år.  Informanternas utsagor har kunnat besvara 

frågeställningarna. Dock så sänks reliabiliteten något på grund av det relativt ringa antalet 

informanter. Det är svårt att säga om lärarnas uppfattningar är representativa för lärare i Idrott 

och hälsa i allmänhet, men utsagorna påminner i många avseenden om den forskning som 

bedrivits tidigare inom området. Jag utgår från att det som sägs i intervjuerna också stämmer 

överens med den verklighet som råder och det som också sker i praktiken under lektionerna. 

 

4.6 Förförståelse och världsbild 
På samma sätt som att lärarnas uppfattningar i intervjuerna har påverkats av deras 

förförståelse, världsbild och värderingar har också mina normer och värderingar präglat det 

jag uppfattat och tolkat i denna uppsats.  Graneheim & Lundman (2004) skriver att forskaren 

måste vara observant på sin egen förförståelse av fenomenet, eftersom dennes egna slutsatser 

inte får påverka forskningsresultatet, då det sänket resultatets trovärdighet. Det finns många 

fördelar med att forska om ett område man är intresserad av. Fördelarna är att forskaren är 

relativt insatt i forskningsområdet innan forskningen sätter igång samt att forskaren har ett 

brinnande intresse för sin uppsats. Samtidigt finns det en risk med att forskaren blir partisk i 

forskningen. Jag har under hela forskningsprocessen stävat efter att vara så öppen mot det jag 

tagit mig an i denna process som möjligt. Jag är inte sådan som person att jag vill vara 
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bekväm med mina slutsatser och få lärare i Idrott och hälsa och där ibland också mig själv att 

framstå i bättre ljus. Jag har varit öppen för allt i uppsatsen som både varit positivt eller 

negativa för lärare i Idrott och hälsa. Thurén (2007, s.60) menar att uppsatsen påverkas av 

författarens förförståelse, såsom exempelvis syftet, resultatet och slutsatserna. Hela den 

hermeneutiska cirkeln ska och har påverkats av min förförståelse. En förutfattad mening hos 

en forskare kallas för paradigm, förklarar Kihlström (2007, s.229). Ändras en förutfattad 

mening och eller en allmän uppfattning så sker också ett paradigmskifte. 

 

5. Resultat och analys 
Kapitlet har rubriker baserade på frågeställningarna för uppsatsen, exkluderat den första 

rubriken Syftet i Idrott och hälsa A. Denna rubrik behövs däremot för att visa vilken 

uppfattning lärarna har om syftet med Idrott och hälsa A. 

 

5.1 Syftet i Idrott och hälsa A 
Lärarna beskriver syftet med Idrott och hälsa på ett nästan identiskt sätt. Syftet verkar vara att 

eleverna ska hitta aktiviteter som de kan bli intresserade av att vilja fortsätta med även utanför 

skolan. För att eleverna ska utveckla hälsan så används många olika aktiviteter för att visa på 

en mångfald och bredd. Målet är att eleverna ska hitta någon aktivitet som de kan känna lust 

och glädje för. Många nämner ordet smörgåsbord i samband med kursens syfte och en lärare 

säger följande: ”A-kursen för mig är en möjlighet för smörgåsbord till alla att hitta en 

motions, rekreation, återhämtningsform som dom tycker är roligt som dom trycker att dom 

kan fortsätta med”. 

 

Lärarna hjälper eleverna hitta aktiviteter att utöva på fritiden genom att visa dem 

idrottsklubbar och träningsplatser ute i samhället på lektionstid. På den aktuella skolan har 

klasserna tidigare stått utan lokal var tredje vecka och då har skolan hyrt in sig på externa 

platser och tagit sig till anläggningar med hjälp av bidrag från ”Idrottslyftet”.  

 
För att visa på andra aktiviteter utanför skolan brukar jag visa och ta dom till ställen och lokaler utanför 

skolan exempelvis dom olika gymmen som dom kanske annars inte vågar att ta sig till men har vi varit 

där med idrotten så kanske det blir lättare att ta sig dit efter skolan också. Jag visar också på löpning 

som är lätt att fortsätta med efter skolan. Sen alla andra aktiviteter man kan utföra privat framöver. 

 

De elever som inte utövar någon aktivitet på sin fritid gynnas av detta ”smörgåsbordssyfte” 
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men hur kursen ska motiveras för de elever som redan har en idrott att utöva på fritiden 

beskriver en lärare med att även de behöver något att göra när de avslutat sin aktiva karriär: 

 
För att du är idrottselev är inte lika med att du kommer motionera resten av ditt liv. Nu håller dom på 

med 5, 7, 10 pass i veckan men många av dom lägger av när dom är 20 år och kommer inte göra något 

under 10 års tid. För dom har bränt sin idrottsenergi under ungdomsåren och vill bara vara stilla sen och 

då kommer kroppen därefter att förfalla. 

 

Läraren ser inte ”smörgåsbordssyftet” som det primära för de aktiva idrottseleverna utan 

istället kunskap om Idrott och hälsa: 

 
Ja tror inte idrotterna är det primära utan jag tror att det är tanken på att känna efter och känna efter hur 

kroppen är organiserad, och va kroppen behöver. För att undvika sjukdomar, undvika hjärt-

kärlsjukdomar, infektioner av olika slag, undvika övervikt längre fram. När man kommer 30 plus börjar 

man känna att ens levnadsstil inte fungerar om dom ska hålla sig friska men om jag kan få dom att 

känna detta tänket redan nu så kan jag förebygga denna neråtgående spiral. 

 

5.2 Lektionsinnehåll i Idrott och hälsa A  
De olika lärarnas läsårsplaneringar prioriterar relativt olika lektionsinnehåll. Exempelvis 

lägger en lärare fokus på motionsaktiviteter, en annan på olika bollidrotter och någon på 

ledarskap. Varför lektionsinnehållet skiljer sig åt mellan informanterna redovisas i detta 

kapitel. 

 

Styrdokumenten bestämmer vilka aktiviteter som ska användas i kursen och då är det främst 

uppnåendemålen i kursplanen som lärarna planerar utefter. En lärare säger ”Vi har ju mål som 

styr oss. Exempelvis simning ska finnas med, det ser man till att boka in så tidigt som 

möjligt”. En annan lärare beskriver att kursplanen inbjuder till stora valmöjligheter av 

utformandet av läsårsplaneringen för varje lärare ”Dom enda bitarna som är riktigt klara är 

egentligen det som har med simningen, orienteringen och dansen att göra”.  I några av 

uppnåendemålen finns aktiviteten angiven och då planeras dessa aktiviteter in i 

läsårsplaneringen med olika prioritet från olika lärare. Det framkommer också att olika 

aktiviteter kan förekomma olika många gånger hos olika lärare ”det står bara praktisk aktivitet 

och i det innefattas så väldigt mycket. Och det står heller inte procentsatser av hur mycket de 

olika aktiviteterna ska ingå. Och där ligger problemet med styrdokumenten”.  
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Skolan har också en lokal kursplan (bilaga 4) i Idrott och hälsa som används olika mycket av 

lärarna. I den lokala kursplanen har ämneslaget konkretiserat vilka aktiviteter som kan ingå i 

kursen utifrån de nationella styrdokumenten. En lärare använder både den lokala kursplanen 

och den nationella ”Främst dom lokala men också uppnåendemålen från skolverket”. Det sägs 

också att en lärare tittar på syftet med kursen vid planeringen av aktiviteter, men läraren 

tycker inte den lokala kursplanen fungerar ”Äää, innan har jag använt mig av dom lokala men 

dom funkar inte riktigt så nu använder jag Skolverkets”. 

 

En vanligt förekommande anledning till hur lärarna väljer ut aktiviteter för kursen är som 

tidigare beskrevs i syftet för kursen, en mångfald av aktiviteter för att ge en varierad 

undervisning.  Det handlar om att ge eleverna möjlighet att hitta sin egen nisch. Aktiviteterna 

som används väljs utifrån vad som ungdomar i dagens samhälle vanligtvis utövar. En lärare 

för fram gymmens fördelar och tar med eleverna dit ibland. Läraren använder dessa aktiviteter 

i idrottshallen, såsom step, bodypump och box för att nämna några exempel. 

 

Lärarna väljer aktiviteter inte bara utifrån ett brett lektionsinnehåll utan också, utifrån att det 

ska finnas en fördjupad kunskap om några idrotter. Dessa idrotter som visar sig vara 

bollidrotter väljs ut av läraren alternativt läraren och eleverna i samförstånd. Det framkommer 

att lärare använder volleyboll under tre lektioner i följd, fotboll tre lektioner i följd och basket 

under tre lektioner i följd och så vidare. Syftet med detta arbetssätt är att få eleverna att bli 

bättre på just den idrotten som praktiseras. Det sker då en progression av dessa tre lektioner 

där läraren lägger en grundnivå under lektion 1 i handboll som de bör ha med sig från 

högstadiet för att sedan öka nivån på undervisningen under lektion 2 och 3. Stycket ”Vad lär 

sig eleverna genom bollidrotter, lekar och motionsaktiviteter?” (stycke 5.4) ger en fördjupad 

bild av varför lärare använder bollidrotter på deras lektioner. 

 

Individualiseringsbegreppet är något som är aktuellt i undervisningen. Lärarna väljer 

aktiviteter utifrån elevantal i klassen, vilka förkunskaper eleverna har inom idrott och hälsa, 

hur aktiva de är under lektionerna och hur lätt de har för att lyssna. Jag ställer frågan om det 

finns vissa aktiviteter som passar bättre till en viss typ av grupp? En lärare svarar: 

 
Ja, man ser ju på gruppdynamiken. Om det finns många som inte gillar basket i en klass så kanske man 

prioriterar bort detta. Man kanske bara jobbar med basket två gånger under en kurs och sen så han man 

gjort det. Sen så går man vidare.  
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Anledningen till varför man inte envisas med att använda aktiviteter som inte uppskattas av 

eleverna är att det ska råda demokrati i klassrummet, att de blir mer aktiva när det är något de 

gillar att utöva och att det inte anges av skolverket att man måste använda exempelvis basket 

längre. 

 

Aktiviteterna väljs tillsammans med eleverna. Antingen får eleverna vara med och påverka i 

början av kursen eller så sker detta fortlöpande under terminen. Det kan finnas tillfällen som 

är helt oplanerade av läraren och då får eleverna vara med och rösta i början av lektionen på 

av läraren föreslagna aktiviteter alternativt att läraren delar gruppen så att eleverna får göra 

vad som önskas eller att man delar lektionen så att man använder två eller flera aktiviteter 

under en och samma lektion. 

 

Alla lärare som intervjuats utövar egna idrottsaktiviteter på fritiden och ett par är också ledare 

inom olika klubbar. Kan då kursens innehåll påverkas av lärarnas egna kunskaper och 

erfarenheter? Denna fråga får två svar. Trots att det finns lärare som är kompetenta 

fotbollstränare med gedigna erfarenheter av fotboll så väljer man inte att prioritera utrymmet 

för denna idrott i skolan. Det finns också lärare som säger att de aktiviteter som de utövar på 

fritiden får ta en del utrymme i kursen ”Känner man sig trygg som lärare så är det lättare att 

köra det. Så bodybalance och spinning använder jag mig mycket av”. Det riktas kritik mot att 

lärare undervisar om sådant som de själva känner sig bekväma med och en lärare 

kommenterar detta. 

 

 
Jag kan ha en egen uppfattning men jag är ju inte säker om den stämmer. Jag tror att alldeles för många 

lärare som kommer ut och gärna stannar på sådant som är sina egna intressen…Då är det tjänstefel om 

du skulle bli synad. 

 

Ämneslaget väljer också aktiviteter utifrån läroboken Idrott, hälsa och livsstil – Lärobok i 

Idrott och hälsa för gymnasieskolan (Annerstedt, Bö, Dieserud, Elvestad & Strömme, 2002).  

Innehållet från boken finns illustrerat i bilaga 6 och bilaga 7. 

 

En lärare säger sig prioritera de idrotter som är aktuella i samband med ett stort mästerskap 

och motiverar prioriteringen med att eleverna kanske tycker det är roligare att utöva 
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aktiviteten om de samtidigt följer den på teve på fritiden. Vice versa tycker de kanske också 

det är roligare att titta på idrott om de utövat densamma i skolan under dagen. På detta viset 

finns då ett samhällsperspektiv.  

 

Man kan tyda att en lärare prioriterar aktiviteter som eleverna tycker är kul som också leder 

till hög aktivitetsnivå. En lärare säger: ”samtidigt blir det ingen bra undervisning om inte 

eleverna tycker det är kul och har hög aktivitet under lektionen. Läraren menar också ”Det ska 

också vara ett ordentligt träningspass för dom så dom får sprungit av sig”. 

 

5.3 Hälsobegreppet i Idrott och hälsa A  
Det råder ingen tvekan om att lärarna definierar hälsa genom de tre områdena fysisk, psykisk 

och social hälsa, såsom begreppet också är uppdelat i styrdokumenten. Några informanter 

använder en teoretisk uppgift, parallellt med den ordinarie undervisningen, som heter ”Vad är 

hälsa för mig” (bilaga 5). I uppgiften får eleverna fundera kring hur deras livsstil påverkar 

deras hälsa och vad de kan göra för att förbättra den, såväl ur ett närperspektiv som ett globalt 

perspektiv. Uppgiften baseras på uppnåendemål 1 i kursplanen (bilaga 2), där man ska lära 

eleverna se ”sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 

samhällsperspektiv” (Skolverket, 2000). En lärare förklarar hur elevernas tankeprocess kan te 

sig vid arbetet med den teoretiska uppgiften 

 
Här kan man tala om ett globalt perspektiv också och miljöfaktorer som kan påverka min hälsa. Finns 

det något i miljön som jag kan påverka? Närmiljö kontra global miljö. Ja, det finns ju sådant också som 

påverkar din hälsa som du inte direkt kan gå in och påverka. Mot exempelvis rökning som du mer 

konkret kan påverka. Du kan ju sluta köra bil, men det är ju skillnad mellan globalt perspektiv och 

närperspektiv. 

 

Alla informanter avsätter lektioner eller delar av lektioner under kursen för teoretiska inslag. 

En lärare säger ”Det blir ju denna teoretiska uppgiften, men det är klart att man pratar om 

styrka, kondition och kost också. Små korta perioder under kursen”. En lärare beskriver att de 

teoretiska delarna om hälsa hämtas från kursboken och konkretiserar hälsa ”De teoretiska 

delarna om hälsa jag undervisar är om uppvärmning, träningslära, kost, stretching och 

ergonomi”. Lärarna tycker det är en svår avvägning hur mycket teori de bör ha under kursen 

eftersom de både ser för- och nackdelar med teoretiska inslag. En synpunkt är att det är viktigt 

att eleverna rör på sig så mycket som möjligt under lektionen, eftersom lektionen för många 
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kan vara det enda träningspasset i veckan. En lärare föreläser om hälsa nere i idrottshallen, 

som en del av den vanliga undervisningen.  

 
Ja, man kanske pratar om stress, kost, droger och så vidare under kursen och då tar man 10-15 minuter i 

början av lektionen och pratar med detta för eleverna innan lektionen sätter igång. Sen så bokar jag 

vanliga teorisalar uppe på skolan vid provtillfällena. 

 

En lärare är kritisk till om det som lärs ut teoretiskt är tillräckligt eftersom läraren ser 

bristerna med teoretiska föreläsningar, då uppfattningen är att eleverna inte tar in kunskap 

genom denna undervisningsform. Läraren funderar istället på alternativa 

undervisningsmetoder: 

 
Jag måste koppla det mer åt praktiken. Jag kan inte föreläsa om det på tavlan med teori för dom för 

dagens ungdomar lär sig på så många olika sätt därför måste jag som lärare vara så mångfacetterad som 

möjligt för det är så många olika intryck som berör ungdomarna kan påverkas utav. En del vill se, en 

del vill känna, en del vill uppleva. 

 

Jag frågar om undervisningen ska ske i idrottshallen och då svarar läraren: ”Nä, Behöver det 

inte va, behöver det inte va, det kan vara i skogen, det kan vara i matsalen ja där det finns 

kopplingar mot innehållet och helheten”. 

 

Den sociala hälsan förmedlas på gruppnivå. Individerna ska fungera bra ihop inom gruppen 

och det ska vara ett gott klimat i klassen. Man arbetar med detta till exempel med olika 

gruppövningar och lekar för att förbättra gruppdynamiken ”lekar är bra för att utveckla deras 

sociala hälsa och lära sig samarbeta med varandra, att ge och ta, att bli en bättre grupp och må 

bättre inom gruppen”. Då arbetar man förebyggande. Läraren ska också få all annan 

undervisning, som inte direkt är arbete med grupputveckling, att ske på så vis att det är gott 

klimat i gruppen. Ibland behöver läraren också gå in och prata med gruppen om det är något 

som inte fungerar om några blir utanför eller om det sker mobbing. Det finns också 

”mentorsdagar” och ”temadagar” med gruppen för att lyfta upp det och förbättra den sociala 

hälsan. 

 

Psykisk hälsa ser idrottslärarna att det mer berör individnivån och visar hur individen mår och 

detta kan påverkas av gruppen. En lärare säger: 
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Det sägs att eleverna har skrivit om sig själva i ettan om sig själva och hur dom mår och då kan jag ge 

feedback i arbetet för att hjälpa dom att jobba med den psykiska hälsan. Och det är inget jag tar upp i 

storgrupp utan det får dom direkt till sig. Där är ju många som mår ganska dåligt. Och då kan jag 

berätta för och ”peppa” dom till att må bättre och ge dom förslag till förbättringar och förändringar i 

deras livsstil.  

 

Om det är någon som har stora problem med den psykiska hälsan så säger man att det är 

kuratorn och skolsköterskan som de får ta hjälp utav.  

 
Idrottsmässigt så ser du ganska tydligt som idrottslärare i en idrottshall om det fungerar bra eller dåligt 

inom gruppen och det framkommer ganska snart om det är någon som inte mår bra annars framkommer 

detta till dig via mentorn. Så det finns ju ett skyddsnät runt dig som elev. Man försöker ju prata med 

eleverna i fråga, men ibland kanske man inte har superkoll. 

 

5.4 Syftet med användningen av bollidrotter, lekar och motionsaktiviteter  
Lärarna menar att de arbetar med uppnåendemål 4 (bilaga 2) vid dessa aktiviteter ”ha 

kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila” (Skolverket, 2000). Genom att 

använda olika bollidrotter får eleverna enligt en lärare, känna på olika typer av arbetsformer: 

 
I basket till exempel och i handboll är det mycket fram och tillbaka, arbete och vila, men i fotboll så 

fungerar arbete och vila på ett annat sätt och har du då bra spelförståelse behöver du inte röra på dig så 

mycket och så pratar vi om det efteråt.  

 

Vid dessa aktiviteter menar också lärarna att de praktiserar uppnåendemål 5 (bilaga 2) ”ha 

kunskap i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter” 

(Skolverket, 2000). För att fördjupa sig i några självvalda aktiviteter beskriver lärare att de 

lägger in block om tre lektioner där de går igenom en bollidrott lite mer grundligt för att 

utveckla eleverna att bli bättre inom just den idrotten. Syftet med dessa ”block” beskrivs på 

följande sätt: 

 
Dom ska bli bättre och fördjupa sig inom idrotten. Dom ska röra på sig under passet. Dom får öva sig i 

koordination, exempelvis med boll/öga. Fot/boll. Sen är det ju lagarbete och samarbete. Ser ett spel, att 

man kan utveckla det. Man ser att man har medspelare som rör sig runtomkring. Så det har ju flera 

funktioner när man använder en idrott 

 

En lärare motiverar bollidrotter med Skolverkets vilja att få kulturarvet att leva vidare ”då har 
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fotbollen varit väldigt stark i Sverige under många år tillsammans med många andra 

föreningsidrotter och då är det viktigt att man har med detta”.  

 

En lärare motiverar bollidrotten för att knyta an mot ett samhällsperspektiv som står beskrivet 

i uppnåendemål 1 i kursplanen (Skolverket, 2000) och knyter samman vad som sker i skolan 

med det som sker ute i samhället efter skolans slut. 

 
Allsvenskan är i gång och elitserien håller på att avslutas och det går mycket på teve och om man då 

tittar på det och det pratas mycket om det i medierna så kan det vara bra att ha utfört det någon gång. 

Då vet man vad det är.  

 

Motionsaktiviteter brukar lärarna använda vid ”cirkelträningsbanor”. Vid dessa lektioner 

används ofta både teori och praktik, som beskrivs av en lärare ”ska du sedan ha en 

styrketräningsbana så kan du börja med att prata om statisk och dynamisk träning med 

eleverna och muskler och så”. 

 

Lekar är enligt en lärare bra för att utveckla den sociala hälsan: 

 
Till vissa klasser får du använda dig av lekar för att utveckla sammanhållningen, gruppdynamiken först 

och främst. Man kan ju ha detta i början när man ska svetsa samman en grupp, dom kommer från olika 

bakgrunder och då får man ju köra lite sånt här dom första gångerna för att få dom att bli en bra grupp. 

Sen kan du ju alltid använda dig av lekar senare under kursen också, eftersom lekar är bra för att 

utveckla deras sociala hälsa och lära sig samarbeta med varandra, att ge och ta, att bli en bättre grupp 

och må bättre inom gruppen.  

 

 

 

6. Resultatdiskussion  
Jag har valt att dela in detta kapitel med rubriker baserade på frågeställningarna jag ställde i 

början av uppsatsen, exkluderat den första rubriken Syftet i Idrott och hälsa A. Denna rubrik 

behövs däremot för att visa vilken uppfattning lärarna har om syftet med Idrott och hälsa A. 

 

 

6.1 Syftet i Idrott och hälsa A 
Lärarna fokuserar på fysisk aktivitet när de beskriver syftet med kursen, eftersom de vill visa 
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eleverna många olika idrotter för att eleverna ska hitta någon aktivitet som de tycker om. 

Målet är att eleverna ska hitta en aktivitet att utöva för förbättrad hälsa, både fysisk, psykisk 

och social hälsa. Allt tyder på att lärarna vill ge eleverna fysisk aktivitet för att eleverna ska 

utveckla både sin patogena och salutogena hälsa. Förhoppningsvis gör lärarna sitt yttersta på 

lektionerna för att ta fram det absolut bästa med varje aktivitet, så att elevernas KASAM både 

är högt under aktuell lektion och för att de ska bli intresserade av aktiviteten så att de kan 

fortsätta med aktiviteten i framtiden. Lärarna lyssnar på vad eleverna önskar för aktiviteter för 

att öka demokratiseringen, men de styr samtidigt inriktningen på kursen utifrån gruppens 

förutsättningar. Huvudsyftet verkar dock vara att inte begränsa kursens aktiviteter allt för 

mycket utan visa många aktiviteter och då sådana aktiviteter som eleverna inte önskade från 

början utan som kan bli en positiv överraskning för dem. Frågan är också hur mycket eleverna 

uppskattar alla olika aktiviteter? Om läraren lyckas göra en aktivitet som eleverna vanligtvis 

inte brukar uppskatta till något intressant så borde elevernas psykiska och sociala hälsa 

beröras under lektionen och inte bara den fysiska hälsan genom denna fysiska aktivitet. 

Om läraren anpassar lektionerna och gör dem så intressanta som möjligt utifrån gruppens 

förutsättningar är chansen stor att gruppen ska trivas både under den aktuella lektionen och 

kan fortsätta med det framöver. Jag tror att lärarens ledarskap, ämneskunskap samt pedagogik 

påverkar lektionerna och aktiviteterna och således också hur mycket elevernas fysiska, 

psykiska och sociala hälsa som berörs under aktuell lektion 

 

Grönlund (2007) har tolkat ämnets syfte på följande sätt utifrån Kursplanen för Idrott och 

hälsa A (Skolverket, 2000) 

   
Att eleven ska få kunskaper i och förståelse för hur olika faktorer (t.ex. fysiska aktiviteter, kost, 

stress, droger, ideal, träningslära, arbetsmiljö, naturvistelser, etc.) kan påverka hälsan (ur ett 

fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv) på kort och lång sikt, samt förmåga att påverka och 

använda dessa faktorer för en ökad hälsomedvetenhet både i nuet och i framtiden (s. 15). 

 

Kanske kan jag tycka att Grönlund tolkar syftet med kursen på ett bredare sätt (både ur ett 

fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv) än vad som framkommer i informanternas utsagor. 

Ser informanterna att eleverna ska hitta ”sin egen” aktivitet som de tycker är kul och trivs 

med och inte bara utövar den för att förbättra sin fysiska hälsa så har även informanterna sett 

syftet ur bredare hälsoperspektiv. Informanterna är måna om att eleverna ska hitta sin ”nisch”, 

men varför eleverna ska hitta en rolig aktivitet har jag kanske inte frågat tillräckligt mycket 
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om. 

 

Att lärarna knyter kursen till samhället och de klubbar och organisationer som däri verkar 

måste ses positivt utifrån ett KASAM perspektiv. Begrepp som samhörighet, sammanhang, 

struktur och mening blir väsentliga när eleverna får knyta an till idrotten utanför skolan. 

 

Den kunskap om hälsa som ska förmedlas till de elever som redan är fysiskt aktiva utanför 

skolan tycker jag beskrivs på ett patogent hälsosynsätt och fokus läggs inte på ett salutogent 

hälsosynsätt. Att läraren vill förmedla kunskap till dessa elever på ett patogent sätt 

framkommer av följande utsaga: ”För att undvika sjukdomar, undvika hjärt-kärlsjukdomar, 

infektioner av olika slag, undvika övervikt längre fram”.  

 

6.2 Lektionsinnehåll i Idrott och hälsa A  
Att styrdokumenten är det som styr kursens aktivitetsval är inte det svar man får först och 

främst i intervjuerna. Informanterna säger aldrig ”jag väljer aktiviteter utifrån 

styrdokumenten”, men utsagorna beskriver sådant som finns med i styrdokumenten, vilket gör 

att man kan säga att styrdokumenten ligger till grund för lektionsinnehållet.  Informanterna 

beskriver att de planerar in aktiviteter som exempelvis ergonomi, dans och friluftsliv eftersom 

detta är obligatoriska aktiviteter. Lärarna nämner aldrig att skollagen, läroplanen eller 

programmålen ligger till grund för planeringen i kursen. Däremot säger de att de riktar 

undervisningen mot vad det är för klass och att de individualiserar aktiviteterna mot 

målgruppen och detta i sin tur finns med i styrdokumenten. Eleverna får också vara med och 

påverka kursens utformning och detta visar på en demokratisk undervisning som också 

genomsyrar styrdokumenten. Det känns som styrdokumenten finns med indirekt i planeringen 

genom att läraren bör vara en företrädare för den sociala filosofi som finns i samhället istället 

för att styrdokumenten ligger på lärarnas skrivbord vid planeringen av kursens innehåll. Jag 

tror att lärarnas egna skolgång, deras lärarutbildning och samhället i form av media, politik 

och ekonomi finns med och påverkar.  

 

Eftersom elevernas skolgång ska vara så utvecklande som möjligt och bedrivas på ett 

professionellt sätt är det mycket angeläget att lärare i skolan utformar sin undervisning efter 

läroplanen och övriga styrdokuments riktlinjer. För att säkerställa detta trodde jag 

styrdokumenten skulle finnas fysiskt tillgängliga för lärarna vid planeringen av kursens 

innehåll. En anledning till att lärarna inte behöver använda läroplanen och styrdokumenten 
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kan vara att den lärarkompetens som de besitter innefattar pedagogik och didaktik som 

grundar sig på styrdokumenten. Universitetet/högskolan som lärarna fått sin lärarutbildning på 

har tolkat styrdokumenten för att prioritera aktiviteter och innehåll för lärarstudenterna. 

Lärarstudenterna har också blivit skolade i pedagogik och didaktik på lärarprogrammet som 

grundar sig på styrdokumenten och detta förs nu vidare till gymnasieeleverna på den aktuella 

skolan. 

 

(Linde, 2000; Lindensjö & Lundgren, 2000) menar att transformeringsarenan av läroplanen 

innefattar sådana faktorer som gör att inte läroplanens intentioner praktiseras i verkligheten. 

Sådana faktorer kan vara tidsutrymme, lokaler, läromedel och lärosalar, men det verkar också 

som att tolkningen av den ”abstrakta” och ”öppna” kursplanen kan leda till att realiseringen 

(realiseringsarenan) av styrdokumenten inte blir som de från början är formulerade 

(formuleringsarenan). Därför blir den implementerade läroplanen annorlunda än den 

normativa läroplanen. 

 

Det finns ingen lärare som kopplat sina aktiviteter i sin planering till några uppnåendemål för 

att försäkra sig om att dessa ska förekomma relativt lika många gånger under kursen. Kanske 

ska man lita på den lärarkompetens som finns utan att kräva detta. Läraren kanske inte 

behöver använda alla uppnåendemål lika mycket eftersom det finns annat i styrdokumenten 

som aktiviteterna ska väljas utefter. 

 

Om läraren bedriver de lektioner då lärarna fördjupar elevernas kunskaper inom olika idrotter 

i form av ”block” på ett sätt så att eleverna trivs under lektionerna och får utveckla både den 

fysiska, psykiska och sociala hälsan så visar detta på ett salutogent hälsosynsätt. Eleverna 

känner därför också högt KASAM. Detta gör, oavsett elevernas förutfattade mening och 

förförståelse för aktiviteten, att eleven känner trivsel under lektionen vilket också främjar det 

livslånga lärandet. Om lärarens pedagogik och ledarskap däremot gör att eleven inte trivs 

under lektionen så visar detta på ett patogent synsätt där man enbart förbättrar elevens hälsa 

genom fysisk aktivitet. Ju bättre inspiratör läraren är, desto roligare tycker eleverna att 

aktiviteten är (salutogent), vilket leder till bättre hälsa för stunden (patogent). Det kan också 

vara så att gruppdynamiken inte är bra vilket kan göra det svårare för läraren att inspirera 

eleverna vilket leder till att de inte hjälper varandra. Sen kan eleverna säkert ha stereotyper 

om en speciell typ av aktivitet vilket gör att de aldrig känner glädje för den aktiviteten igen. 

Då kan tre lektioner med samma aktivitet vara jobbigt. 
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Informanterna individualiserar och väljer aktiviteter som de tror passar gruppen bäst. Detta 

kan höja elevernas KASAM, men att prioritera bort en aktivitet som lärarna inte tror passar 

gruppen gör att gruppen kanske inte får möjlighet att testa på vissa aktiviteter. Jag tror att 

läraren inte får begränsa valen av aktiviteter för mycket bara för att en aktivitet inte har 

fungerat bra på en grupp tidigare. Läraren kan alltid utveckla aktiviteten och sig själv för att 

aktiviteten ska uppskattas mer nästa gång den används i kursen. Förutom att läraren väljer 

lektionsinnehåll utifrån elevernas förutsättningar får också eleverna vara med och välja 

lektionsinnehåll. Demokratiska inslag kan vara bra i viss utsträckning, eftersom jag tror att 

motivationen för aktiviteten ökar. Om eleverna känner hög motivation och vilja att utöva 

aktiviteten är också chansen stor att elevernas KASAM är högt. Om läraren låter eleverna 

vara med och bestämma för mycket så ger man dem aldrig chans att prova på aktiviteter de 

inte trodde de tyckte om. 

 

Läraren väljer aktiviteter utifrån uppnåendemålen såsom simning, ergonomi, friluftsliv, 

livräddning och orientering. Ergonomi är ett klart och tydligt uppnåendemål, men hur ska en 

lärare kunna koppla hälsa till detta mål? Hur får man hög aktivitet och att eleverna känner 

psykisk och social hälsa under detta pass? Här behöver man mycket tips på många intressanta 

lektionsupplägg för att få detta område att bli så intressant för eleverna som möjligt. Detta 

prioriteras i kursplanen, men står samtidigt inte hur många gånger man ska ha det, därför 

kanske detta prioriteras bort av läraren för att läraren och eleverna inte tycker detta kan ge 

tillräckligt hög fysisk, psykisk och social hälsa.  

 

6.3 Hälsobegreppet i Idrott och hälsa A  
Jag anser att uppnåendemål 1 och uppnåendemål 2 i Kursplanen för Idrott och hälsa A är 

svårare att tolka än de andra uppnåendemålen. Jag tycker också dessa mål är kopplade till 

hälsobegreppet.  Enligt uppnåendemål 1 ska ”eleven ha kunskap 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” (Skolverket, 2000). Grönlund (2007) 

beskriver hur målet kan realiseras i kursen. Han anser att en lärare kan använda följande 

lektionsinnehåll (s. 22):  

 

 Fysiska aktiviteter (t.ex. kunskap i och om rörelser)  
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 Friluftsvistelse  

 Kost (t.ex. näringslära)  

 Arbetsmiljö (t.ex. ergonomi, miljö)  

 Droger och dopning  

 Psyket (t.ex. stresshantering, självbild)  

 Sociala samspelet (t.ex. etik, moral, samarbete, människors olika 

förutsättningar)  

 Samhällets påverkan (t.ex. ideal, miljö)  

 

Han menar också att eleverna ska diskutera sambandet mellan livsstil (inte bara ur 

fysiologiskt perspektiv, utan även ur psykologiskt och socialt perspektiv), miljö (den miljö 

som eleverna vistas i) och hälsa. På den skola mina informanter arbetar använder man 

uppgiften ”Vad är hälsa för mig” (bilaga 5) för att konkretisera uppnåendemål 1. Jag tycker 

denna uppgift är mycket väl knuten till styrdokumenten och speciellt då kursplanen och 

uppnåendemål 1. Jag anser att eleverna får fundera kring både det patogena och salutogena 

hälsosynsättet. Denna uppgift påminner mycket om Grönlunds tolkning av samma 

uppnåendemål. 

 

Grönlund (2007) beskriver att uppnåendemål 2 ”eleven ska ha förmåga att värdera olika 

fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande” (s. 23) fokuserar sambandet mellan 

fysisk aktivitet och hälsa. För att nå detta mål kan man ge eleverna ”nycklar”, som består av 

både baskunskaper och en rad frågeställningar, för att kunna utvärdera olika fysiska 

aktiviteter. Nycklarna kan bestå av:  

 

 Baskunskaper i exempelvis träningslära, anatomi och stresskunskap. 

 

 Kunskaper i att analysera den genomförda fysiska aktiviteten, med hjälp av 

”baskunskaperna”, ur ett fysiologiskt perspektiv. (Vilken typ av träning har vi 

genomfört, Vilken intensitet låg aktiviteten på? Hur kan aktiviteten påverka min 

motorik? Finns det individuella fysiologiska olikheter som visar sig i samband med de 

genomförda fysiska aktiviteterna? Hur skulle de i så fall kunna visa sig? Hur påverkas 

hjärta, skelett, lungor, muskler, kondition, etc. av den genomförda fysiska aktiviteten?)  
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 Kunskaper för att kunna värdera hur aktiviteten påverkar min och andras hälsa 

samt välbefinnande. (Vilka följder kan de ”fysiologiska effekterna” ha på min hälsa? 

Vilka samband finns det mellan den fysiska aktiviteten och mitt välbefinnande? Vad 

är det i aktiviteten som påverkar mitt välbefinnande? Hur påverkar det mitt 

välbefinnande? Hur kan olika individers syn på ovanstående frågeställningar skilja sig 

åt? Vad kan det i så fall bero på?) 

 

Uppgiften ”Vad är hälsa för mig” tycker jag som sagt präglas av både ett patogenetiskt och 

salutogenetiskt synsätt. Eleverna utgår från sig själva och funderar kring hur livsstilen 

påverkar hälsan och vad de kan göra för att förbättra sin hälsobild. Här utgår lärarna från att 

eleven har hälsa av en obestämd grad, som alltid kan förbättras. Eleverna ska se till faktorer 

som rökning som tyder på ett patogenetiskt synsätt. Om eleverna utgår från sig själva som 

individer och då bara från sig själv i anknytning till ett globalt samhälle är mer patogent än 

om de skulle se sig själva som individer i en större grupp som blir mer salutogent. Om 

eleverna ser sig själva som medlemmar i en grupp i ett samhälle och förstår att hälsan inte 

alltid kan påverkas av de individuella valen i vardagen tycker jag att de har ett salutogent 

hälsosynsätt.  Läraren måste lära eleverna att det finns faktorer som påverkar hälsan som är 

svåra att förändra för den enskilda individen som istället påverkas av samhällsstrukturer och 

sociokulturella beteenden. Uppgiften ”Vad är hälsa för mig”, som illustreras i bilaga 4, visar 

på att lärarna som använder denna uppgift till eleverna har ett salutogent hälsosynsätt genom 

att eleverna ska se sin hälsosituation i en ständig process ” Hur ser du på din hälsa i 

framtiden? Ser din hälsobild likadan ut i framtiden som den gör nu?” (bilaga 4). Eleverna 

uppmanas också att fundera kring sin hälsa i relation och påverkan från samhället i 

betygskriterierna för uppgiften ” Eleven ger förslag på olika insatser (individ- och 

samhällsnivå) för att öka eller stärka sin egen och andra människors hälsa” (bilaga 4). 

 

Visst vill alla lärare att eleverna ska trivas, känna KASAM och utveckla sin sociala och 

psykiska hälsa under alla lektioner. Däremot ser inte informanterna att denna atmosfär under 

lektionerna är hälsa i kursen. De ser istället hälsa som teoretiska föreläsningar samt hälsa 

genom fysisk aktivitet. Jag menar att det undervisas hälsa under hela lektionstiden, men det är 

inget som lärarna tänker på. Kanske är det istället eleverna jag skulle riktat undersökningen 

emot för att kontrollera deras upplevelse och känsla i idrottshallen. Det är säkerligen de som 

har svaren på om de förbättrat sitt KASAM. Lärarna kan berätta om hur de undervisar hälsa i 

kursen, men deras bemötande och förhållningssätt till eleverna är säkerligen lika viktigt för att 
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utveckla elevernas hälsa till det bättre. 

 

6.4 Syftet med användningen av bollidrotter, lekar och styrkeövningar  
I NU-03 riktades kritik mot att lärarna prioriterade bollidrotter, lekar och motionsaktiviteter 

för sitt lektionsinnehåll. Eftersom det inte anges hur många gånger läraren ska använda olika 

aktiviteter i kursen ser jag det vara upp till läraren att bestämma fördelningen av aktiviteter. 

Lärarna väljer lektionsinnehåll tillsammans med eleverna utifrån ett demokratisk valprocess, 

genom individualisering utifrån gruppens behov samt utifrån vad läraren själv tycker är roligt. 

Det kan vara bra om läraren väljer lektionsinnehåll utifrån sina egna erfarenheter, så länge 

hon inte begränsar sig för mycket, eftersom hon troligtvis blir en bättre inspiratör ju mer 

glädje hon finner i aktiviteten. Dock ska läraren alltid fortbilda sig och inspireras av nya 

övningar och aktiviteter för att hitta nytt lektionsinnehåll.  

 

Det kan vara rimligt att använda bollidrotter, lekar och motionsaktiviteter beroende på hur 

läraren använder dessa aktiviteter och hur eleverna upplever lektionerna. Arbetar läraren både 

mot ett patogent och salutogent hälsoperspektiv under dessa lektioner, kan det vara motiverat 

att prioritera bollidrotter, lekar och styrkeövningar. Det är viktigt, oberoende på vilket 

lektionsinnehåll som används, att arbeta med fysisk, psykisk och social hälsa som en 

treenighet och inte glömma bort någon av dessa delar. Hur läraren undervisar när hon har 

dessa aktiviteter kan jag inte avgöra, eftersom jag inte bedrivit någon fallstudie och sett dessa 

lektioner i verkligheten. Kanske kan läraren arbeta med KASAM, patogent och salutogent 

hälsoperspektiv samt fysisk, psykisk och social hälsa även under de aktiviteter som prioriteras 

bort enligt NU-03, men då måste läraren utveckla dessa aktiviteter så att fler elever uppskattar 

exempelvis ergonomi.  

 

Det framkommer av intervjuerna att flera av uppnåendemålen uppnås vid bollidrotter, lekar 

och styrkeövningar. Jag tror att lärarnas hälsoarbete och uppfyllelse av styrdokumenten sker i 

större grad än vad de själva är medvetna om. För att Idrott och hälsa A ska frambringa 

positiva upplevelser för eleverna tror jag det behövs en god ledare som har ett brinnande 

intresse för ämnet. Läraren måste ha förståelse för individuella skillnader och en god 

människokännedom. Läraren ska bedriva undervisning med hög kvalitét där alla elever kan 

delta i aktiviteten efter sina förutsättningar samt att det finns ett tydligt syfte och mål med 

aktiviteten. Läraren behöver besitta en hög idrottslig kompetens om många olika aktiviteter 

och idrotter samt teoretisk kunskap. Om en lärare i Idrott och hälsa är medveten om begreppet 
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KASAM och hur detta påverkar eleverna så tror jag detta förbättrar undervisningen och sker 

ännu mer i linje med styrdokumentens intentioner. Lärare måste ha både ämneskunskap, bra 

ledarskap och god pedagogik. Jag tror att hälsa genom fysisk aktivitet ökar ju bättre pedagog, 

ledare och inspiratör läraren är, så ju mer kompetent läraren är desto mer villiga borde 

eleverna vara att utföra aktiviteten under lektionen. Detta är kopplat till motivation som säkert 

påverkas av både förförståelse för aktiviteten och klasskompisarna. 

 

6.5 Slutsats 
I inledningen till denna uppsats ställde jag frågan vad som har hänt med kursen sedan NU-03 

presenterades? Väljer läraren lektionsinnehåll efter styrdokumentens intentioner eller visar 

min uppsats på samma resultat som NU-03, trots att det gått åtta år sedan resultatet 

presenterades för Sveriges lärare i Idrott och hälsa? Svaret, som också utgör slutsatsen, visar 

att det inte anges hur många gånger aktiviteterna dans, friluftsliv, ergonomi, stresshantering 

ska förekomma under Idrott och hälsa A och då anser jag det borde vara upp till läraren att 

bestämma detta utifrån vad som är lämpligast utifrån lärarens kunskaper och elevernas behov. 

Dessa aktiviteter ska givetvis finnas med under kursen, men läraren måste också uppnå de 

andra målen och de andra intentionerna i styrdokumenten och det kanske de gör lämpligast 

med andra aktiviteter, såsom bollidrotter, lekar och styrkeövningar. Lektionsinnehållet som 

väljs ska vara metoder för att uppnå alla mål som finns i kursen, och speciellt för att fylla 

behovet av hälsoundervisning som prioriteras och förs fram tydligt i styrdokumenten. 

 

I NU-03 riktades det kritik mot att lärarna undervisade utifrån fel målformulering såsom att ge 

rekreation, att ha roligt genom fysisk aktivitet, att uppleva rörelseglädje, att utveckla ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet, att lära sig och få prova på olika fysiska aktiviteter, att 

erbjuda fysisk träning samt att utveckla ett positivt förhållande till den egna kroppen. Jag ser 

inte dessa mål som fel mål utan snarare viktiga vägar mot ett patogent och salutogent 

hälsosynsätt. Dessa mål är inte konkret utskrivna i styrdokumenten, men behövs vid 

undervisning i hälsa.  Lärarna är inte medvetna om att de undervisar i social och psykisk hälsa 

under i stort sett hela lektionerna genom deras sätt att agera mot eleverna. Lärarnas 

personlighet gör att eleverna antingen upplever ett behagligt hälsotillstånd under lektionerna 

eller inte. Lärarna försöker förhoppningsvis skapa ett positivt klimat och få dem att utveckla 

sin hälsa från ett specifikt hälsotillstånd till ett lite bättre hälsotillstånd. Detta är det salutogena 

hälsosynsättet med KASAM begreppet innefattat. Lärarna beskriver främst deras 
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undervisning om hälsobegreppet som ett patogent hälsosynsätt, med föreläsningar om 

exempelvis kroppens funktioner, kost och stress. Jag är övertygad om att hälsa undervisas 

olika mycket hos de olika lärarna. 

 

Sammanfattningsvis så tyder resultatet på att lärarna arbetar utefter styrdokumentens 

intentioner. Dock kan det inte säkerställas hur det ter sig i verkligheten. Det har beskrivits hur 

lärarna bedriver sin undervisning och utformar sin kurs, men hur deras pedagogik, ledarskap 

och förhållande till eleverna framkommer inte i denna studie. Det framkommer inte heller hur 

eleverna uppfattar undervisningen i kursen.  

 

6.6 Fortsatt forskning 
Det kan vara avgörande hur eleverna uppfattar undervisningen för att ge svar på uppsatsens 

frågeställningar. För att reda ut detta skulle jag behövt gå vidare och utökat denna avhandling. 

Då skulle jag studerat lärarnas lektioner och kanske också riktat undersökningen mot eleverna 

och deras upplevelser.  

 

 

7. Metoddiskussion  
För att få ett mer tillfredsställande svar på min första (det är din andra frågeställning och du 

har dessutom lagt till enligt de undervisande lärarna? !!):  Hur förmedlas hälsobegreppet i 

Idrott och hälsa A enligt de undervisande lärarna? (s 2) frågeställning ”Hur förmedlas 

hälsobegreppet i Idrott och hälsa A?” så hade jag behövt använda en annan metod för att få ett 

helt tillfredställande svar.  Du kan skriva: Om frågeställningen hade formulerats: ”Hur 

förmedlas hälsobegreppet i Idrott och hälsa A?” så hade en annan metod  t.ex. observation 

varit mer adekvat för att få ett helt tillfredställande svar (Om frågeställningen hade varit den 

du skriver ovan hade intervjumetoden varit problematisk, men när du skriver” enligt lärarna” 

är intervjumetoden bra). Utsagorna bekräftar att det undervisas hälsa i kursen genom teori, 

teoretisk uppgift, fysik aktivitet och gruppövningar. Jag kan dock inte med hjälp av intervjuer 

få något svar på hur eleverna upplever de fysiska aktiviteterna. Men du har inte frågat 

eleverna hur de upplever de fysiska aktiviteterna: Du har frågat   Vad lär sig eleverna genom 

bollidrotter, lekar samt motionsaktiviteter enligt de undervisande lärarna? 

Det framgår nämligen av tidigare forskning att fysisk aktivitet både kan leda till förbättrad 

eller försämrad hälsa beroende på utövarens upplevelse av aktiviteten. Hur mycket den 
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psykiska och sociala hälsan som utvecklas under de fysiska aktiviteterna blir svårt att ge svar 

på när jag inte frågat eleverna. Du har ingen frågeställning om psykiska och sociala hälsan 

och behöver således inte svara på den frågan. Om du menar att du kan utveckla 

undersökningen genom att ställa andra frågor ska du skriva det. Kanske kunde en enkät eller 

intervju med eleverna alternativt en fallstudie ha gett mig svar på frågeställningen. Lärarnas 

bemötande av eleverna har betydelse för elevernas utveckling i kursen. Min förförståelse 

säger att olika lärare kan inspirera och motivera eleverna till högre deltagande och ökad 

aktivitet i kursen. Olika lärare är också olika duktiga på att skapa en god kontakt till eleverna 

och att förbättra gruppdynamiken. Jag tror att det kan finnas vissa skillnader mellan det 

lärarna säger och det lärarna gör.  

 

Vikariat och praktikperioder har gett mig förförståelsen att läraren har stor betydelse för hur 

kursen ska tas emot av eleverna. Lärarna försöker givetvis att framställa sig själva och sin 

undervisning på bästa sätt vid deras utsagor i intervjuerna. Jag har både sett bra och dåliga 

exempel på idrott och hälsa undervisning till eleverna innan detta arbete började skrivas.  

 

Skillnaden på hur lärarna bemöter eleverna och förmedlar social, psykisk och fysisk hälsa tror 

jag inte är så stor i grundskolan och på gymnasiet. Min förförståelse grundar sig främst på 

gymnasieskolan och den undervisning som sker där. Trots att kursplanerna för grundskolan 

och gymnasieskolan inte skiljer sig så mycket så kanske undervisningen i verkligheten skiljer 

sig mer åt än vad jag vet om. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Bakgrund 

1. Vad har du för erfarenhet inom ämnet? Exempelvis utbildning, tidigare 

fritidsaktiviteter, ledarskap inom idrottsklubb, hur många år som lärare, vilka skolor? 

 

Syftet med Idrott och hälsa A 

2. Vad är de viktigaste du vill uppnå med kursen?  

 

Faktorer som påverkar lektionsinnehållet 

3. Vad ligger till grund för planeringen i ämnet?  
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4. Hur väljer du aktiviteter till ämnet?  

 

Hur arbetar lärarna med hälsobegreppet?  

5. Hur definierar du hälsa? 

6. Hur arbetar du med hälsobegreppet i kursen? 

7. Uppnåendemål 1 och 2 är ganska abstrakta, hur förmedlas dessa under kursen? 

 

Vad lär sig eleverna genom bollidrotter, lekar och motionsaktiviteter 

8. Bollsporter är det som förekommer allra mest i en kurs. Om du har fotboll, vad 

anser du att du förmedlar till eleverna då? 

9. Lekar förekommer näst mest i en kurs. Vad anser du att du förmedlar till 

eleverna med lekar? 

10. Motionsaktiviteter kommer på tredje plats över vanligaste förekommande 

aktiviteter. Om du har motionsaktiviteter, vad anser du att du förmedlar till eleverna 

då? 

 

 

Jag kommer att titta på läsårsplaneringarna för de olika lärarna och jämföra dessa med den 

NU-03. Är det mycket bollidrotter, lekar och motionsaktiviteter i jämförelse med livräddning, 

friluftsliv och dans? Varför är det så eller varför är det inte så? Vad präglar lektionsinnehållet? 

Kan jag se några aktiviteter som undervisar hälsa? 

 

Bilaga 2 - Kursplanen för Idrott och hälsa A - Gymnasieskolan 
Ämnets syfte 

Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och erfarenheter att 

de kan välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden. 

Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få förutsättningar 

att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle. Ämnet syftar dessutom till 

fördjupad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka det 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. 
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Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, psykiskt som 

socialt välbefinnande. Ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet, utformad så att alla, oavsett 

förutsättningar, skall kunna delta och utvecklas på egna villkor. Ämnet stimulerar till 

medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

En utgångspunkt för ämnet är att det föreligger ett samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa 

och livskvalitet. Ämnet betonar därför kunskaper om faktorer som påverkar hälsan och som 

bidrar till hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I ämnet ingår också 

kunskaper om hur kroppen fungerar i arbete och vila samt kunskaper om kost, motion och 

ergonomi. En väsentlig aspekt är även drogers och dopingpreparats skadliga inverkan. 

Ämnet ger möjlighet att fördjupa sin förmåga och att ta initiativ och ansvar, att deltaga i, 

organisera och leda aktiviteter. För att främja såväl den improvisatoriska, estetiska som den 

motoriska förmågan integreras musik och rörelse, rytm och dans i ämnet. I ämnet innefattas 

också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall. 

Ämnet tar upp idrott som kulturfenomen och speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka 

som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer. Väsentligt för ämnet är också att anknyta till 

de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Ämnet 

bidrar på så sätt till att väcka engagemang för frågor som handlar om människans relation till 

naturen.  

I ämnet behandlas även frågor om förståelse av människors olika förutsättningar för fysisk 

aktivitet samt hur idrott kan bedrivas tillsammans och på lika villkor för att öka 

förutsättningarna för jämställdhet. Ämnet erbjuder upplevelser av samarbete, hänsyn och 

förståelse för och med andra människor samt rörelseglädje. Ämnet behandlar dessutom frågor 

som rör etik och moral i samband med idrottsutövning, exempelvis fair play. 

 

Strävandemålen 

 

1. Eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt en positiv självbild.  

 

2. Eleven utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet av 

detta samt ser dess samband med hälsa och livsstil.  

 

3. Eleven utvecklar sin rörelseförmåga och fördjupar sina kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar.  
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4. Eleven fördjupar sina kunskaper om vad som främjar hälsa och utvecklar en god 

kroppsuppfattning.  

 

5. Eleven utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se, välja, värdera och delta i olika 

former av fysisk aktivitet.  

 

6. Eleven fördjupar sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lär sig att ta ansvar för 

och utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv.  

 

7. Eleven utvecklar och fördjupar förmågan att planera, genomföra och utvärdera fysisk 

aktivitet på egen hand och tillsammans med andra.  

 

8. Eleven utvecklar kunskaper om samspelet mellan människa, teknik och miljö och hur  

arbetsplatser, miljöer och produkter kan anpassas och utformas efter människans 

förutsättningar.  

 

 

Uppnåendemålen 

 

1. Eleven ska ha kunskap 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. 

 

2. Eleven ska ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 

välbefinnande. 

 

3. Eleven ska kunna anpassa planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat 

program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder. 

 

4.  Eleven ska ha kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila. 

 

5. Eleven skall ha kunskap i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda 

aktiviteter. 
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6. Eleven skall ha kunskap om samt ha genomfört olika former av friluftsliv. 

 

7. Eleven skall kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och 

stresshantering. 

 

8.  Ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några 

danser. 

 

9. Eleven ska kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang. 

 

10. Eleven ska ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälpen. 

 

 

Bilaga 3 - Kursplanen för Idrott och hälsa - Grundskolan 
  

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn 

och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Under generationer har 

rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger kunskaper om deras 

framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva dem. Ämnet skall även 

väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också 

att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla 

gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Fysiska aktiviteter 

utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter 

till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt 

samhälle. 

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser 
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utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla 

upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett 

hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet 

förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och 

senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för 

uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning. 

Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet 

förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I 

ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid 

olycksfall. 

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är 

beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning 

utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl 

hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med 

kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet 

möjligheter att bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta de idealbilder som sprids 

via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för människors olika 

förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet speglar såväl 

egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer. 

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan 

lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm 

är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den 

improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan.  Detta ger möjligheter att 

utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och 

rörlighet. Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det 

gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna 

upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, 

natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att 

skydda och vårda natur och miljö. 

 

Strävansmålen 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

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

2. utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
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3. utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja 

och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående 

intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa, 

4. utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 

uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 

5. utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 

andra, 

6. utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 

samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 

personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor, 

7. utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 

8. får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, 

danser och idrottsformer i olika kulturer, 

9. utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer 

både på land, i och vid vatten. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

 

Eleven skall  

 

1. behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 

kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, 

2. ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på 

rygg, och hantera nödsituationer vid vatten, 

3. ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett, 

4. kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 

5. ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 

allemansrätten, känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 

6. ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och 

om hur skador kan undvikas. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall  
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1. förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang, 

2. kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 

rörelseuppgifter, 

3. kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 

4. kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt 

kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 

5. kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, 

6. ha kunskaper i livräddande första hjälp, 

7. ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. 

 

 

Bilaga 4 – Jämförelse mellan kursplanen för Idrott och hälsa – 

Grundskolan och Gymnasieskolan 
 

Denna uppsats syfte är att fördjupa resonemanget av resultatet från NU-03 angående Idrott 

och hälsa i vilken 90 procent av lärarna undervisade i årskurs 9. Allra mest naturligt hade 

kanske varit att välja informanter som undervisar i årskurs 9, men efter att ha studerat 

styrdokumenten för både grundskolan och gymnasieskolan fann jag dem så pass lika att 

studien kunde breddas till gymnasieskolan, där jag gjort min praktik samt kommer att arbeta i 

framtiden.  Jag har sammanfattningsvis utgått från NU-03, bekräftat att styrdokumenten för 

både grundskolan (åk 9) och gymnasieskolan är mycket likvärdiga, samt riktat studien mot 

gymnasieskolan. För att konkretisera detta vill jag göra några jämförelser mellan dessa båda 

kursplaner. 

 

Det står i Bilaga 3 - Kursplanen för Idrott och hälsa – Grundskolan att skolan skall i sin 

undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven ska sträva efter att  ”utveckla sin fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild”. Det formuleras på ett 

liknande sätt i Bilaga 2 - Kursplanen för Idrott och hälsa A – Gymnasieskolan att ”eleven ska 

sträva efter att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt en positiv självbild”.  

Både i Bilaga 3 - Kursplanen för Idrott och hälsa – Grundskolan” och Bilaga 2 - Kursplanen 

för Idrott och hälsa A – Gymnasieskolan bekräftar att eleven skall kunna tillämpa kunskaper i 



 

49 
 
 

ergonomi, dans, orientering och livräddning. Det som skiljer kursplanerna åt är att eleverna i 

årskurs 9 skall kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, men att elever på 

gymnasieskolan ska ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälpen. Dock inte 

i vatten. På gymnasieskolan skall eleverna också kunna tillämpa några olika metoder för 

spänningsreglering och stresshantering, vilket inte är obligatoriskt i grundskolan. Ämnets 

syfte och roll i utbildningen är trots detta mycket lika för båda stadier. I båda kursplaner kan 

man läsa att ”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 

sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan”. Även 

ämnets karaktär och uppbyggnad är identiska för båda stadier där skolverket i Bilaga 3 - 

Kursplanen för Idrott och hälsa – Grundskolan har poängterat att det föreligger ett starkt 

samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet förmedlar därför kunskaper 

om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. 

Bilaga 5 - Lektionsinnehåll från den lokala kursplanen 
 

 

 Fysiska aktiviteter och praktiska moment 

 

 Dans och övningar till musik 

 

 Teori och träningslära 

o Kost 

o Stresshantering 

o Ergonomi 

o Arbetsmiljö 

 

 Simning och livräddningsövningar 

 

 Friluftsliv, orientering och allemansrätten 

 

 Social kompetens – Hänsyn, respekt, samarbetsförmåga, föregår med gott    

exempel, tar ansvar och inspirerar kamrater 

 

 Ledarskap – uppvärmning, övning eller lektion 
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Bilaga 6 – Individuell elevuppgift ”Vad är hälsa för mig” 

 
Mål 

Eleven ska ha kunskap 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. 

 

Uppgift 

Uppgiften består av två delar, din hälsa idag och din framtida hälsa. 

 

Del 1: Åk 1: ht 09 Uppgiften lämnas in handskriven 1-2 sidor. Vad är hälsa för dig? 

Reflektera över din nuvarande hälsosituation. 

 

Del 2: Åk 2: vt 11 Uppgiften redovisas dataskrivet 3-5 sidor, Times new roman, 1,5 

radavstånd, 12p med källhänvisning. Vad är hälsa för dig? Reflektera över din nuvarande 

hälsosituation. Hur ser du på din hälsa i framtiden? Ser din hälsobild likadan ut i framtiden 

som den gör nu? 

 

Exempel på faktorer som påverkar hälsan: 

 

 Fysisk hälsa (kroppen) 
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 Psykisk hälsa (hjärta, hjärna, själ) 

 Social hälsa (familj, vänner, klass/arbetskamrater) 

 Kost 

 Droger (alkohol, tobak, doping) 

 Fysisk aktivitet (kondition, styrka, aktiviteter) 

 Miljö (skolan, hemmet, fritiden) 

 

Godkänt 

Eleven redogör för vad hon/han anser att hälsa är: fysiskt, psykiskt och socialt 

Eleven redogör för kostens betydelse (tallriksmodellen) 

Eleven diskuterar drogers inverkan på hälsa och samhälle 

Väl godkänt 

Kriterierna för godkänt samt: 

Elevern har på ett genomarbetat sätt presenterat ovanstående punkter 

Eleven tar upp miljöns påverkan på sin egen och andra människors hälsa 

Eleven diskuterar några fysiska aktiviteters betydelse för sin egen och andras hälsa 

 

Mycket väl godkänd 

Kriterierna för godkänt samt: 

Eleven ger förslag på olika insatser (individ- och samhällsnivå) för att öka eller stärka sin 

egen och andra människors hälsa 

Referenslitteraturen finns med i texten (antingen som löpande eller som fotnot) 
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Bilaga 7 – Innehåll i Läroboken för Idrott och hälsa A (1/2) 
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Bilaga 8 – Innehåll i Läroboken för Idrott och hälsa A (2/2) 

 

 
 


