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ABSTRACT 

Hälsa är ett ämne som ständigt är aktuellt i vårt samhälle och nya idéer kring hälsosamma och 

ohälsosamma livsmedel, dieter och träning får ett stort utrymme i media. Arbetets syfte är att 

undersöka idrottslärares förhållningssätt till hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa i 

grundskolans senare år samt undersöka om det finns ett gemensamt tolkningssätt av 

arbetsuppgifterna. Undersökningen syftar till att undersöka om idrottslärarnas 

yrkesverksamma år inom yrket och kön påverkar deras syn på undervisningen. Detta görs 

genom att en enkätundersökning skickas ut till de 91 stycken idrottslärare i grundskolans 

senare år som ingår i undersökningen.  

Forskning har visat att det saknas ett gemensamt tolkningssätt kring hälsa hos idrottslärare 

och att hälsa är något diffust för många inom yrket. Resultaten av denna undersökning tyder 

på att idrottslärares tolkning av hälsa inte beror på antalet år de har arbetat inom yrket eller 

deras könstillhörighet. Resultaten tyder inte heller på att idrottslärarna har ett gemensamt 

tolkningssätt kring hälsa och vad som ska ingå i hälsoundervisningen. 
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1. INLEDNING 

Fysisk aktivitet har varit ett ständigt inslag i den svenska skolan sedan första halvan av 1800-

talet. Undervisningsämnet har sedan starten gått igenom stora förändringar, där 

Linggymnastiken var central i undervisningen under 1800-talet (Sandahl, 2005). 

Grundprincipen med Linggymnastiken, skapad av Per Henrik Ling, var att gymnastiken skulle 

grundas på befintlig kunskap om människan. Det fanns ett starkt samband mellan vetenskap 

och kroppsövningar. Slutmålet med Linggymnastiken var en allsidigt utbildad kropp 

(Lindroth, 2011). Lingymnastiken kompletterades under början av 1900-talet av idrott och lek 

i undervisningen. Idrotten fick allt större plats i undervisningen och från och med 1900-talets 

mitt var den också undervisningens centrala del (Sandahl, 2005). 

I samband med 1994 års läroplan fick ämnet sitt nuvarande namn, Idrott och hälsa, vilket 

också innebar ett större fokus på hälsa än vad som varit fallet i tidigare läroplaner (Thedin 

Jakobsson, 2005). Hur idrottsämnet ska arbeta med hälsa i undervisningen verkar dock inte 

vara helt självklart. Tidigare forskning om hälsa i undervisningen har observerat 

meningsskiljaktigheter hos idrottslärare, där vissa lärare anser att idrott och fysisk aktivitet är 

hälsa eller leder till hälsa och andra lärare menar att hälsa är mer avskilt från idrott och 

handlar mer om kostvanor, droger, skadehantering och avslappning (Thedin Jakobsson 2005). 

Idrottslärare har i en undersökning gjord av Lundvall och Meckbach (2008) uppgett de mest 

och minst förekommande momenten i idrottsundervisningen.  

The teachers stated that the most common (more than six times per academic year) activities 

were ball games (e.g. soccer, handball, basketball) followed by games, coop- erative games, 

fitness training, weight training, gymnastics and swimming. The least common (one to five 

times per academic year) included instruction relating to eating disorders, doping, sports 

injuries, first aid, life-saving and ergonomics. (Lundvall & Meckbach, 2008, s. 353).  

Quennerstedt (2006) har i en analys av lokala styrdokument kommit fram till att hälsa i 

idrottsundervisningen främst fokuserar på att förebygga samt på sikt förhindra sjukdomar och 

risker med dålig kondition, en stillasittande livsstil och en dålig kosthållning. Quennerstedt 

menar att hälsa framställs som en ensidigt fysiologisk eller medicinsk fråga i skolan.  

Att hälsa skulle kunna handla om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och därmed hela 

människan i hela sin livsmiljö är något som enbart kan identifieras i mycket liten utsträckning i 

de lokala styrdokumenten för ämnet. (Quennerstedt, 2006, s. 245). 
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1.1 Problemformulering 

I grundskolans gällande läroplan, Lgr 11, står det; ”Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin 

hälsa genom hela livet.” (Skolverket, 2011, s. 51). Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10, en 

undersökning gjord av Statens folkhälsoinstitut, visar på att barn och ungdomars 

självupplevda hälsa generellt sett är sämre vid 15 års ålder än vid 11 års ålder (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Antalet elvaåringar som äter frukost regelbundet är också högre 

jämfört med femtonåringar. När det gäller kostvanor i övrigt, så har femtonåringar även en 

sämre kosthållning, med bland annat ett högre intag av läsk och sötsaker, jämfört med yngre 

barn (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Då detta handlar om barn som under dessa åren, enligt 

Lgr 11, ska ges möjlighet att utveckla kunskaper som kan påverka deras livslånga hälsa blir 

hälsoundervisning viktig (Skolverket, 2011). Ansvaret för barn och ungdomars hälsa faller 

givetvis inte enbart under idrottsämnet, men när barn och ungdomars hälsa försämras blir det 

viktigt att idrottsämnet har bästa möjliga förutsättningar för att påverka. Thedin Jakobsson 

(2005) har i intervjuer med idrottslärare undersökt vad hälsa är i ämnet idrott och hälsa och 

menar att för många av de intervjuade lärarna är hälsa diffust. Enligt Thedin Jakobsson har 

lärarna ingen tydlig bild av vad det innebär och hur det ska arbetas med i undervisningen. 

Vissa av de intervjuade lärarna anser att idrott och fysisk aktivitet är hälsa, eller leder till 

hälsa. Andra lärare menar att hälsa är mer avskilt från idrott och innefattar faktorer som till 

exempel kostvanor, droger, avslappning och skadeverkningar. Enligt Thedin Jakobsson ger 

majoriteten av medverkande lärare ett osäkert intryck angående vad hälsa är och hur det ska 

bedrivas i undervisningen. Undervisningen blir problematisk om det inte finns ett gemensamt 

tolkningssätt hos idrottslärare angående hur hälsoundervisningen ska bedrivas. Det faktum att 

lärarna inte har ett gemensamt tolkningssätt gentemot hälsa problematiseras ytterligare om det 

påverkar elevernas utbildning till den grad att skolan, i detta avseende, inte kan anses 

likvärdig, vilket Skollagen slår fast att den ska vara (Skollagen, 1 kap. 9 §). Med dessa 

resultat i åtanke finns det anledning att undersöka hur hälsoundervisningen inom idrott och 

hälsa bedrivs, och om den undervisningen kan anses vara likvärdig för alla elever. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Arbetets syfte är att genom en kvantitativ studie undersöka idrottslärares förhållningssätt till 

hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år samt undersöka om det 

finns ett gemensamt tolkningssätt av arbetsuppgifterna. 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar valts ut: 
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-Vad inkluderar idrottslärarna i sin hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa?  

-Hur påverkas idrottslärares val av undervisningsdelar av deras yrkeserfarenhet och 

könstillhörighet? 
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2. HÄLSOUNDERVISNING I IDROTT OCH HÄLSA 

I följande kapitel behandlas olika definitioner av hälsa och en bakgrundsredogörelse för hälsa 

i läro- och kursplaner. Här redovisas även tidigare forskning som är relevant för 

undersökningen.  

 

2.1. Definition av hälsa 

Att definiera hälsa är ingen enkel process, då det ett komplext begrepp samtidigt som det inte 

finns en fullständig samsyn på vad begreppet hälsa innebär. (Thedin Jakobsson 2005). Enligt 

Quennerstedt (2006) kan hälsa vara ett begrepp med många olika innebörder. Thedin 

Jakobsson (2005) och Quennerstedt (2006) nämner World Health Organizations (WHO) 

definition av hälsa från 1948 som lyder: “Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1948, s. 1). 

WHO har sedan dess fortsatt på samma linje och i The Ottawa Charter for Health Promotion 

(1986) skriver man, angående hälsa:  

Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical 

capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of the health sector, but 

goes beyond healthy lifestyles to wellbeing (WHO 1986, s. 1). 

Quennerstedt (2006) gör en uppdelning i patogena och salutogena perspektiv på hälsa, där 

patogena perspektiv fokuserar på det sjuka eller onormala medan salutogena perspektiv har 

sin utgångspunkt i begreppet hälsa. I Quennerstedts sammanfattning av det patogena synsättet 

på hälsa inkluderas följande faktorer; det är det sjuka eller avvikande som fokuseras, hälsa är 

ett tillstånd i frånvaro av sjukdom eller skada, avvikelser från normala tillstånd anses som 

sjukdom, den biologiska aspekten av människan som kroppslig varelse är i fokus samt att 

hälsa ses som ett mål, genom att undvika sjukdomar uppnår man detta statiska tillstånd. Ur ett 

salutogent synsätt, däremot, anses inte hälsa vara ett statiskt tillstånd. Quennerstedt (2006) 

sammanfattar det salutogena synsättet med det som skapar och utvecklar hälsa fokuseras, att 

hälsa är en dynamisk process, hälsa är något mer än frånvaro av sjukdomar och hälsa skapas 

av fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel. Man kan även anses ha hälsa fast man har 

sjukdomar, hälsa ses också som ett medel eller en förutsättning för att uppnå andra saker i 

livet. Slutligen så betraktas människan som aktiv och handlande samt alltid i relation till sin 

omgivning i ett salutogent perspektiv på hälsa.  
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Enligt Sandahl (2005) förändrades samhällets hälsoarbete under slutet av 1970-talet vilket 

även förändrat själva hälsobegreppet. Från att medicin har varit den centrala delen i begreppet 

till att hälsa nu handlar om ett samspel mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer. Utifrån 

det delar Sandahl in hälsa i tre underbegrepp; fysisk, psykisk och social hälsa.  

 

2.2 Hälsa i läro- och kursplaner 

Sandahl (2005) menar att skolans idrottsundervisning alltid har strävat efter att vara 

hälsofrämjande. Samhället har dock haft olika åsikter vid olika tidpunkter angående vad som 

ansetts vara hälsosamt. Enligt Sandahl har samhällets förändrade syn på hälsa också påverkat 

idrottsämnet och dess ämnesinnehåll. I en studie av de läro- och kursplaner som varit aktuella 

under 1900-talets andra hälft visar Sandahl på skillnaderna i synen på hälsoundervisning. I 

Lgr 62 var hälsoinnehållet främst kopplat till kroppen, det låg under rubriken Hälsofostran 

och fokus låg på hygien och kroppsvård men även klädsel, klimat och kost ingick i 

undervisningen. I Lgr 62 var det den fysiologiska vetenskapen som låg till grund för 

undervisningen, och den undervisningen skulle ske teoretiskt. Sandahl skriver också att Lgr 

69 var helt identisk med Lgr 62 på denna punkt vilket också innebar att under 1960-talet var 

fysiska aktiviteter centrala för begreppet hälsa i skolan. Hälsovård blev ett huvudmoment i 

idrottsundervisningen i samband med Lgr 80. Momentet kallades för Hälsa, hygien och 

ergonomi. Innehållet skilde sig däremot inte avsevärt från det arbetssätt som funnits under 

1960-talet. Faktorer som arbetsställningar, skadeförebyggande träning, hygien, kost och 

klädsel. Precis som under 1960-talet var det den fysiska hälsan som var central i 

undervisningen under Lgr 80. Med Lpo 94 kom även idrottsämnets nya namn Idrott och 

hälsa. Sandahl menar att vad som räknas till hälsa breddats avsevärt med Lpo 94, med 

fysiska, intellektuella, miljöbaserade och psykiska perspektiv. Sandahl menar också att trots 

denna breddning inom ämnet så är det fortfarande kroppsliga frågor som står för en betydande 

del av innehållet. Ämnets utveckling under denna period ser Sandahl som ett paradigmskifte 

där idrottsämnet lämnat det fysiologiska tänket som funnits i undervisningen sedan 1940-talet. 

Det har ersatts med ett hälsotänk där fysisk träning är en aspekt av hälsa men som också bör 

kombineras med kosthållning, estetik, friluftsliv, socialt och psykiskt välbefinnande.   

En av huvudpunkterna i det centrala innehållet i nuvarande läroplan, Lgr 11, är Hälsa och 

livsstil. Under Hälsa och livsstil för årskurs 7-9 återfinns bland annat följande punkter: 
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 Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av 

skador, genom till exempel allsidig träning. 

 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa.  

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som 

reglerar detta. (Skolverket, 2011, s. 53) 

Under kunskapskrav för betyget A i årskurs 9 återfinns följande krav: 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska 

aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och 

föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med 

kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. (Skolverket, 2011, s. 

57) 

Det centrala innehållet lyfter här dels specifika punkter, som kost, dopning och 

beroendeframkallande medel. Det finns också utrymme för egen tolkning av lärare, 

exempelvis med skrivelsen; Olika definitioner av hälsa. Kunskapskravet lämnar också 

utrymme för egen tolkning av enskilda lärare angående vilka faktorer som eleverna bedöms 

på då kravet lyder: ”kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan” 

(Skolverket, 2011, s. 57). 

Under syfte i läroplanen för Idrott och hälsa står det; 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbeställande. (Skolverket, 2011, s. 51) 

2.3. Tidigare forskning 

Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008) har i sin undersökning, som en del i Skola-Idrott-

Hälsa (SIH) 2001 och 2007, synliggjort diskrepanser mellan idrottslärares och elevers 

uppfattning av idrottsämnet. Exempelvis anser färre än 10 procent av de tillfrågade lärarna att 

ett av de viktigaste målen i idrottsundervisningen är att ge eleverna kunskaper i de vanligaste 

idrotterna. Av eleverna i undersökningen anser 95 procent att de helt eller till viss del lär sig 

hur idrotter går till och 82 procent av eleverna uppger att de blir duktigare i idrotterna. 

Ytterligare skillnader finns i SIH 2007 där lärarna uppger att ett av de viktigaste målen i 

undervisningen är att lära eleverna om hur man sköter sin hälsa. I förhållande till detta anser 
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exempelvis 62 procent av eleverna att de helt eller till viss del ”lär sig hur man ska äta rätt för 

att må bra” och 74 procent att de helt eller till viss del ”lär sig varför man ska motionera för 

att må bra”.  

Thedin Jakobsson (2005) har i intervjuer med idrottslärare kommit fram till att vissa av de 

intervjuade i hög utsträckning refererar till hälsa som teoretisk kunskap medan idrott ses som 

praktisk kunskap. Med teoretisk kunskap avses undervisning i lektionssalar där lärarna håller i 

genomgångar och där eleverna sedan visar sina kunskaper genom muntliga eller skriftliga 

redovisningar. Den praktiska kunskapen anses vara saker man gör med kroppen, exempelvis 

sit-ups. Vissa lärare anser att hälsa är något som genomförs vid särskilda tillfällen som till 

exempel temadagar och aktivitetsdagar. En del av de intervjuade lärarna anser det vara 

självklart att idrott och hälsa kopplas samman och att idrott leder till hälsa.  

I sin studie har Thedin Jakobsson (2005) belyst begreppet hälsa i idrottsämnet, vad hälsa 

innebär för lärarna och hur hälsa återfinns i undervisningen. Undersökningens empiriska 

material visar inte på någon uttalad hälsoinriktning. Trots svårigheterna med att definiera 

begreppet hälsa anser Thedin Jakobsson att det krävs en viss samstämmighet gällande 

formulering, undervisning och elevers lärande, samt att det krävs att idrottslärarna definierar 

en samsyn på vad begreppet hälsa ska innehålla och hur undervisningen ska bedrivas. Utifrån 

de intervjuade lärarnas svar på frågor angående hälsa har tre grupperingar av lärare 

synliggjorts: 

• Hälsa är något teoretiskt som man förknippar med traditionell klassrumsundervisning där man 

läser, svarar på frågor och diskuterar begreppet men där det fortfarande ingår som en del i 

ämnet.  

 • Hälsa har man i andra ämnen, så som hemkunskap när man undervisar om kost eller 

naturkunskap när man har moment som främst handlar om människokroppen. Dessa ämnen kan 

integreras med idrott och hälsa men det förekommer inte särskilt ofta.   

• Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysiskt aktiv främjar 

man hälsan på kort och lång sikt. Hälsa är något man genomför enligt förmed- 

lingspedagogiken. Man informerar om varför man ska träna och på vilket sätt olika övningar är 

nyttiga (vilket inte är samma sak som att eleverna har förstått eller att det är det som de har 

uppfattat att undervisningen går ut på).  (Thedin Jakobsson 2005, s. 59) 

Quennerstedt (2006) har genom en analys ur ett patogent perspektiv av lokala styrdokument 

identifierat hälsa främst inom ämnesdiskurserna Fysiologidiskursen, Riskdiskursen, 

Hygiendiskursen, Social fostrandiskursen och Moraliseringsdiskursen men även inom 

Kroppsupplevelsediskursen och Motorikdiskursen. Av dessa diskurser är Fysiologidiskursen 
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den dominerande diskursen där kopplingen till hälsa görs. Denna diskurs innefattar att 

stimulera till goda vanor, att ge fysisk träning samt kunskaper om fysisk träning. Tanken att 

regelbunden fysisk aktivitet och en god kosthållning har en inverkan på hälsan är central. 

Elevernas förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet, kost, vila och kroppens 

välbefinnande är viktig. Aktiviteternas påverkan på kroppen blir därmed, i fysiologidiskursen, 

hälsoperspektivets fokus. Thedin Jakobsson (2005) har även hon i intervjuer med idrottslärare 

noterat ett tänk hos lärarna där den fysiologiska hälsan är central. I dessa fall anses en god 

fysiologisk hälsa vara gynnande för arbetet i andra skolämnen. 

Quennerstedt (2006) menar i sin analys av synen på idrott och hälsa att det patogena 

perspektivet på hälsa är det mest framträdande inom ämnet idrott och hälsa. Att förebygga och 

förhindra sjukdomar och risker med dålig kondition, dålig kosthållning och en stillasittande 

livsstil är centralt gällande hälsa. Som ämnet ser ut bidrar det hälsorelaterade innehållet främst 

till att eleverna får goda vanor gällande fysisk aktivitet och kost, samt att de utvecklar 

kunskaper om fysisk träning. Ämnets innehåll har sitt fokus på aktiviteter med en hög 

aktivitetsnivå och träningseffekt. Quennerstedt (2007) menar att hälsorelaterade handlingar 

som främjar kondition, styrka och rörlighet priviligeras i ämnet. Terränglöpning, 

intervallträning, redskapsbanor och idrotter som fotboll och innebandy samt lekar som 

exempelvis spökboll och gränsbrännboll blir då rimliga aktiviteter ur ett hälsoperspektiv. Att 

hälsa inom skolämnet idrott och hälsa i en hög utsträckning handlar om fysiologidiskursen 

har, enligt Quennerstedt (2006), sin förklaring i att det finns en fysiologitradition i ämnet som 

likställer hälsa med god kondition och där träningseffekt och konditionstränande aktiviteter 

har varit undervisningens grund. Quennerstedt påpekar däremot att det, i de lokala 

styrdokumenten, finns ytterst lite som pekar på att hälsa skulle kunna handla om fysiskt, 

psykiskt samt socialt välbefinnande. Hälsa anses istället enbart vara en fysiologisk alternativt 

medicinsk fråga.  

Med en analys ur ett salutogent perspektiv möjliggör Quennerstedt (2006) för en analys och 

diskussion rörande hälsa även när just hälsan inte är uttalat i fokus i undervisningen. Ur det 

salutogena perspektivet blir det även möjligt att betrakta faktorer som bland annat deltagande 

i rörelse och olika fritidsaktiviteter, engagemang i miljö- och hälsofrågor och ett 

välbefinnande i pågående aktiviteter som inkluderade i hälsas ämnesinnehåll. Med bakgrund i 

det menar Quennerstedt att det blir möjligt att arbeta med hälsa på en rad olika sätt. 

I en undersökning med idrottslärare gjord av Lundvall, Meckbach och Thedin Jakobsson 

(2002) redovisas resultat över hur tiden fördelas på idrottslektionerna. I årskurs 9 ägnas 35 

procent av tiden till bollekar och bollspel, samtidigt som fysisk träning tar upp 18 procent av 
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tiden och 5 procent av tiden ägnas till friluftsliv respektive teori. I samma undersökning anger 

idrottslärarna att det moment som eleverna behärskar bäst är bollspel, vilket kan kopplas till 

det faktum att en stor del av tiden ägnas till det (2002). Lundvall, Meckbach och Thedin 

Jakobsson (2002) konstaterar att det, utifrån undersökningens resultat, är svårt att se 

kopplingen mellan kursplan och lektionsinnehåll. Vidare menar de att det finns ett fortsatt 

behov av att studera mål- och innehållsfrågor och lyfter då bland annat frågorna hur man ska 

arbeta med hälsa inom ämnet och hur man individualiserar undervisningen. För att elevernas 

livslånga hälsa ska gynnas av idrottsundervisningen förespråkar Metzler, Mckenzie, van der 

Mars, Barrett-Williams och Ellis (2013) Health optimizing physical education (HOPE). 

Författarna lyfter fram tre punkter inom HOPE som idrottslärare bör arbeta aktivt med för att 

elevernas långsiktiga hälsa ska påverkas positivt; product, place och promotion (Metzler et al. 

2013). Med product syftar författarna på all fysisk aktivitet som kan ha positiva effekter på 

hälsan. Genom en effektiv undervisning kan detta leda till att eleverna fortsätter med fysisk 

aktivitet även i vuxen ålder, långt efter att deras idrottsundervisning upphört. Place innebär att 

elevernas ska ha möjligheter att utöva fysiska aktiviteter under skoldagen. Detta sker genom 

att det finns tid för aktiviteterna, det finns avsedda platser för aktiviteterna och genom att det 

är lättillgängligt för eleverna. Med promotion menas att det ska informeras om aktiviteterna 

och eleverna ska uppmuntras att medverka. Genom strategiska placeringar av de ytor där 

eleverna får utöva de frivilliga fysiska aktiviteterna kan deltagandet öka (Meltzer et al. 2013). 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Pragmatismen är en filosofi som utvecklades under senare delen av 1800-talet, av 

amerikanska filosofer (Quennerstedt 2006, Boman, Ljunggren & Von Wright 2007). Den 

centrala tanken inom pragmatismen är att sanningen av en idé ligger i dess möjliga 

konsekvenser (Hickman 2009). John Dewey nämns ofta som en av förgrundsgestalterna inom 

pragmatismen. Dewey menar att sanning är något som skapas i processen av problemlösande 

(Hickman, 2009). Boman, Ljunggren och Von Wright (2007) menar att pragmatismen, tack 

vare sitt fokus på kommunikation och mening, öppnar för en komplex och rörlig syn på 

utbildning och undervisning eftersom processerna står i fokus. Pragmatismen har varit 

inflytelserik inom svensk pedagogik och den svenska skolans utveckling och inom 

pragmatismen är det främst Dewey som riktat intresse mot utbildning. Genom pragmatismens 

intressen för konsekvenserna av olika pedagogiska idéer har pedagogernas förhållningssätt till 

eleverna förändrats, från att ha setts som mottagare av undervisning till att bli sedda som 

medverkande i läroprocessen (Boman, Ljunggren & Von Wright 2007, Quennerstedt 2006). 

Detta kan kopplas till Deweys syn på lärande: ”Jag tror att verklig utbildning endast kan 

uppnås genom att barnets begåvning stimuleras av de krav som ställs i den sociala situation 

där det befinner sig.” (Dewey, 1980, s. 39). Dewey (1980) påpekade i flera av sina 

pedagogiska arbeten vikten av individualiserad utbildning. 

Stensmo (2008) menar att en lärares förmåga att reflektera och planera samtidigt som man 

agerar är kännetecken för ett gott lärarskap. Detta benämner Schön (1995) som reflecting-in-

action (reflektion-i-handling) och läraren i detta fall blir då en reflekterande praktiker 

(reflective practitioner). Schön lyfter även fram den tysta kunskapen hos yrkesverksamma: 

“Similarly, the workaday life of the professional depends on tacit knowing-in-action. Every 

competent practitioner can recognize phenomena... for which he cannot give a reasonably 

accurate or complete description” (Schön 1995). Reflektion-i-handling innebär att man som 

reflekterande praktiker bedömer sina handlingar och dess effekter samtidigt som de 

genomförs. Handlingarna genomförs inte rutinmässigt eller av gammal vana. Man förenar 

även teori med praktik, där teorin vägleder det praktiska handlandet och samtidigt förändras 

under handlingen (Stensmo 2008). Schön (1995, s. 50) menar att en reflekterande praktiker i 

sitt yrkesutförande ställer sig själv frågor som exempelvis: ”What are the criteria by which I 

make this judgement?” och ”What procedures am I enacting when I perform this skill?” (s. 

50). 

En reflekterande praktiker tar sin klients, i lärarens fall blir eleven klient, känslor och tankar i 
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beaktande: ”Seek out connections to the client’s thoughts and feelings. Allow his respect for 

my knowledge to emerge from his discovery of it in the situation” (Schön 1995, s. 300).  

Ur ett hälsoperspektiv finns det en risk att arbetet i skolan genomförs på rutin eller av gammal 

vana. Quennerstedt (2007) lyfter upp övervikt som ett exempel i samhället där det 

generaliseras, då övervikt i forskning och media framställs som en epidemi och där generella 

lösningar som mer motion för alla, mindre kolhydratintag för alla och mindre datorspelande 

för alla föreslås trots det faktum att inte alla människor överallt är överviktiga. 

Orsakssamband som att till exempel datorspelande leder till sämre hälsa och att fysisk 

aktivitet alltid leder till bättre hälsa kan ses som för enkla i relation till verkligheten 

(Quennerstedt 2007). I dessa fall kan den individualisering som Dewey förespråkar och 

Schöns reflektion-i-handling tillämpas i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. METOD 

Här behandlas val av metod, urvalsprocessen, databearbetning, undersökningens etiska 

förhållningssätt samt validitet och reliabilitet.  Här ges även en beskrivning av 

enkätundersökningen.  

4.1. Val av metod 

Då denna undersöknings syfte är att undersöka hur idrottslärare arbetar med hälsa i 

idrottsundervisningen samt om det finns ett gemensamt tolkningssätt har en kvantitativ metod 

valts. Genom att göra en kvantitativ enkätundersökning kan man nå fler idrottslärare och 

undersöka hur hälsoarbetet i idrottsundervisningen bedrivs av idrottslärarna. Enligt 

Denscombe (2004) ska en forskare, vid användande av kvantitativ data, redan i början av 

arbetet kunna vara exakt och detaljerad angående undersökningens syfte. Forskaren förväntas, 

med utgångspunkt i existerande forskning, teorier och metoder, kunna vara tydlig med vad 

som ska undersökas, varför det ska undersökas samt hur det kommer att undersökas. Trost 

(2007) skriver att en kvantitativ metod är att föredra om man vill ange frekvenser. Trost 

menar också att en kvantitativ metod är att föredra om man vill kunna ange hur många 

procent av befolkningen som tycker på ett visst sätt. Då det är av intresse för denna 

undersökning att ta reda på hur idrottslärarna ställer sig till hälsofrågor i undervisningen är det 

den kvantitativa metoden som valts.  

 

4.2. Urval 

Undersökningen sker inom ett län i västra Sverige. Idrottslärare som undervisar i 

grundskolans senare år medverkar i undersökningen. För att delta i undersökningen krävs det 

att man uppföljer följande kriterier: 

- Arbetar som idrottslärare 

- Arbetar inom grundskolans senare år 

- Arbetar inom det län där undersökningen sker 

Det görs inget urval bland de lärare som uppfyller kriterierna, alla idrottslärare ges möjlighet 

att delta i undersökningen, vilket innebär att det blir en totalundersökning då hela 

populationen tillfrågas (Trost, 2007). E-postadresser till idrottslärare har samlats in genom 
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kontakt med skolornas administrativa personal. Sedan har totalt 91 stycken idrottslärare 

tilldelats enkäten. Enkätundersökningen fick en svarsfrekvens på 46 %.  

 

4.3. Bortfallsanalys  

Orsakerna till det externa bortfallet är svårt att avgöra. Det finns flera möjliga anledningar till 

bortfallet. En möjlig anledning kan vara valet att använda en webbenkät. Det finns en 

problematik i att använda sig av webbenkäter, exempelvis kan det kan bli en lägre 

svarsfrekvens bland respondenterna, e-postadresser kan vara inaktuella och en person kan ha 

flera e-postadresser (Trost, 2007). Vissa av e-postadresserna kan ha varit inaktuella men 

genom att först kontakta administrativ personal på skolorna och be om idrottslärarnas e-

postadresser bör det bortfallet vara relativt lågt. I vissa fall kan det finnas en risk att e-

postmeddelandet med länk till webbenkäten har hamnat under skräppost istället för i 

idrottslärarnas vanliga inkorg. Det skulle i så fall öka risken för att e-postmeddelandet inte blir 

öppnat och enkäten aldrig når idrottslärarna. Sedan finns även möjligheten att idrottslärarna 

nåtts av e-postmeddelandet men valt att inte svara på webbenkäten av okänd anledning.  

Respondenterna har i hög utsträckning valt att svara på samtliga frågor, i de fall en respondent 

inte svarat på frågan redovisas det som ej svar. Varför respondenter valt att inte svara på en 

viss fråga kan bero på att de inte förstår frågan, att de inte känner igen sig i något av 

alternativen eller att de helt enkelt missar att svara på frågan. 

 

4.4. Enkät 

Undersökningen genomförs med en enkätundersökning i form av en webbenkät. Valet av 

webbenkät baserades på det faktum att det är tid- och kostnadseffektivt (Trost, 2007).  En 

pilotenkät har genomförts för att säkerställa att frågorna och formatet fungerar 

tillfredsställande. Till största del består enkäten av flervalsfrågor. Det finns fasta 

svarsalternativ till frågorna vilket innebär en hög grad av strukturering (Trost, 2007). En hög 

grad av standardisering är önskvärd vid de allra flesta sorters enkätundersökningar (Trost 

,2007). Denna undersökning uppnår en hög standardisering genom att formuläret ser likadant 

ut för alla respondenter och att de tilldelas enkäten vid samma tillfälle. För att nå en ännu 

högre grad av standardisering hade det optimala varit om alla respondenter hade svarat på 

enkäten under exakt samma förhållanden, vilket är omöjligt att uppnå (Trost, 2007). Eftersom 

enkäten skickas ut med e-post går det inte att påverka när och var respondenterna väljer att 
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svara på enkäten. Med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar syftar enkätfrågorna 

till att ge svar på vad idrottslärarna inkluderar i sin undervisning samt deras förhållningssätt 

till hälsoundervisning. Frågorna har därefter delats in i följande kategorier; bakgrundsfrågor, 

undervisningsdelar och idrottslärarnas förhållningssätt.  

-Fråga 1-4 är allmänna frågor om idrottslärarnas arbetssituation, bakgrund samt deras 

könstillhörighet. Dessa benämns som bakgrundsfrågor. 

-Fråga 5-16  fokuserar på de delar som idrottslärarna väljer att inkludera i sin 

hälsoundervisning. Frågorna har valts ut utifrån Statens folkhälsoinstituts (2011) 

undersökning om skolbarns hälsovanor där frågorna om alkohol, tobak, matvanor, somatiska 

och psykiska besvär, kroppsuppfattning, mobbning samt relationer till kamrater och föräldrar. 

Skolverket (2011) lyfter även de några av dessa faktorer samt ytterligare punkter, i läroplanen 

för Idrott och hälsas centrala innehåll, som dopning, fysisk aktivitet och 

beroendeframkallande medel. Med detta som utgångspunkt har följande punkter valts ut för 

idrottslärarna att ta ställning till i förhållande till hälsoundervisningen i idrott och hälsa; 

alkohol, tobak, droger, kostvanor, kroppsideal, stress, styrketräning samt kondition. Här 

inkluderas även frågor som rör hur idrottslärarna bedriver undervisning om valda faktorer, 

huruvida fokus ligger på teoretisk eller praktisk undervisning.  

-Fråga 17-22 handlar om idrottslärarnas inställning till det egna ämnet och de effekter det har 

på elevernas självförtroende, koncentration- och samarbetsförmåga samt idrottslärarnas arbete 

med individualiserad undervisning, återkoppling mellan olika lektionsmoment och hälsa samt 

ämnesövergripande arbete. 

-Fråga 23 är allmän och behandlar idrottslärarnas syn på styrdokumenten. 

-Fråga 24 är allmän och ger möjlighet att kommentera enkäten alternativt hälsoundervisning. 

 

4.5. Datainsamling 

Enkäten skickas till respondenterna e-postadresser. Respondenternas e-postadresser har 

erhållits genom kontakt med skolornas administrativa personal. Respondenterna får ett e-

postmeddelande där de genom en länk når enkäten. När enkäten är ifylld skickar 

respondenterna in sina svar direkt. Svaren skickas tillbaka till det konto i Google som 

användes för att skapa enkäten och skicka ut den till respondenterna. Fem arbetsdagar efter 
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det att enkäten skickades ut fick respondenterna en påminnelse om att svara på enkäten. En 

andra påminnelse skickades ut efter ytterligare fem arbetsdagar.  

4.6. Dataanalys 

Undersökningens resultat analyseras i de tre kategorier som enkätfrågorna delats in i.  

Enkätundersökningens resultat redovisas i undersökningen med diagram för att ge en 

översiktlig bild av samband mellan de olika variabler som ingår i undersökningen. 

Enkätundersökningen genomförs med hjälp av Google Drive. När respondenterna har svarat 

skickas deras svar sedan tillbaka till Google Drive. Excel används för presentation av 

resultatet i form av tabeller och diagram. Analyser görs med chi2test i de fall då man vill 

upptäcka svarskillnader mellan till exempel män och kvinnor.  

4.5.1. Bakgrundsfrågor 

Resultaten av de allmänna frågorna används för att säkerställa att idrottslärarna uppfyller 

gällande kriterier för att delta i undersökningen. Dessa frågor används också för samband, 

exempelvis mellan yrkesverksamma år och förhållningssätt till hälsa eller kön och 

förhållningssätt till hälsa. 

4.5.2. Undervisningsdelar 

De tre följande svarsalternativen ges till de frågor som berör vilka delar som idrottslärarna 

inkluderar i sin undervisning, ”Ja, det står i gällande styrdokument att det ska ingå i 

undervisningen”, ”Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ska ingå i undervisningen” samt 

”Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa”. I samma kategori hamnar frågorna 

kring hur idrottslärarna bedriver sin hälsoundervisning kring ett antal undervisningsdelar. På 

dessa frågor ges följande svarsalternativ, ”Praktiska uppgifter” eller ”Fysiska aktiviteter” 

beroende på vilken undervisningsdel frågan berör, ”Teoretiska uppgifter” samt ”Teori i 

kombination med praktik/fysisk aktivitet”. 

4.5.3. Idrottslärarnas förhållningssätt 

Även här ges tre svarsalternativ på frågorna. De tre av frågorna som berör elevernas 

självförtroende, koncentration- och samarbetsförmåga har svarsalternativen ”Stämmer helt”, 

”Stämmer delvis” och ”Stämmer inte”. Resterande frågor, som behandlar individanpassad 

undervisning, återkoppling samt ämnesövergripande arbete har ”Ja, återkommande”, Ja, vid 

enstaka tillfällen” samt ”Nej” som svarsalternativ.  
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4.7. Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra stycken huvudkrav på forskningen när det gäller 

individskyddskravet. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna 

informeras om sin roll i undersökningen samt att medverkande i undersökningen sker på 

frivillig basis. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i 

undersökningen. För konfidentialitetskravet gäller att deltagare ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen inte används i annat 

syfte än forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Denna undersökning uppnår 

informationskravet och samtyckeskravet dels genom den information som respondenterna får 

genom missivbrevet som skickas ut tillsammans med enkäten och dels genom enkätens 

utformning där inga frågor är obligatoriska vilket innebär att respondenterna vid varje fråga 

kan välja att inte svara. Konfidentialitetskravet uppnås genom att inga uppgifter som skulle 

kunna identifiera en enskild respondent redovisas i arbetet. Undersökningen uppnår 

nyttjandekravet genom att enbart använda resultaten till det som är undersökningens syfte och 

som respondenterna har blivit informerade om. 

 

4.8. Reliabilitet/Validitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en mätning. Med reliabilitet menas att en ny mätning 

ska ge samma resultat som föregående mätning (Trost, 2007). För att undersökningen ska 

uppnå en god reliabilitet krävs det en hög grad av standardisering. En hög standardisering 

innebär att alla respondenter ges samma förutsättningar i undersökningen (Trost, 2007). Vid 

genomförandet av enkätundersökningen uppnåddes en hög standardisering genom att 

respondenterna tilldelades enkäten på samma sätt och fick precis exakt samma instruktioner 

genom det medföljande missivbrevet. Trost (2007) menar att för en hög standardisering ska 

alla respondenter vara i samma situation och i samma sinnesstämning när mätningen görs. 

Eftersom enkäten skickades ut med e-post har respondenterna själva avgjort när de vill svara 

på den. Var, när, och hur enkäten besvaras har respondenterna själva avgjort.  

Enkäten består till största del av flervalsfrågor där respondenterna har fasta svarsalternativ att 

ta ställning till. När det finns fasta svarsalternativ uppnås en hög strukturering (Trost, 2007).  

Validitet handlar om undersökningens giltighet. Frågorna ska mäta det som de är avsedda för 

att mäta (Trost, 2007). Innan enkäten skickades ut till idrottslärarna genomfördes en 

pilotundersökning med idrottslärarstudenter för att säkerställa att utformningen av 
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enkätundersökningen var bra och att processen med att skicka ut enkäten via e-post fungerade 

väl.  
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5. RESULTAT  

Här redovisas respondenternas svar från enkätundersökningen. Svaren redovisas i faktiskt 

antal då det totala antalet respondenter är relativt lågt. I analysen har respondenterna delats in 

i tre grupper baserat på deras yrkeserfarenhet som idrottslärare. De idrottslärare med en 

erfarenhet mellan 0 och 10 år benämns som grupp 1, idrottslärare med 11 till 20 års erfarenhet 

benämns som grupp 2 och idrottslärare med en erfarenhet på mer än 20 år benämns som 

grupp 3.  

 

5.1. Bakgrundsfrågor 

Här redovisas svar på de frågor som rör respondenternas yrkeserfarenhet samt deras 

inställning till gällande styrdokumenten. 

5.1.1. Yrkeserfarenhet 

 

 

Figur 1: Diagrammet visar respondenternas yrkeserfarenhet.  

Av de medverkande respondenterna är 60 % män och 40 % kvinnor. Deras yrkeserfarenhet 

sträcker sig från några månader upp till närmare 40 år. Respondenterna har delats in i tre 

grupper baserat på yrkeserfarenhet. Den största gruppen respondenter består av idrottslärare 

med erfarenhet som sträcker sig från ett par månader upp till 10 år, 25 stycken respondenter 

ingår i denna grupp. De övriga två grupperna består av färre respondenter, 8 stycken 

respondenter ingår i den grupp där yrkeserfarenheten ligger mellan 11 och 20 år och 9 stycken 

respondenter ingår i den grupp där yrkeserfarenheten sträcker sig från 20 år upp till 40 år.  
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5.1.2. Styrdokument 

 

Figur 2: Diagrammet visar alla respondenters svar gällande åsikter kring styrdokument. 

 

33 av 42 respondenter anser att styrdokumenten idag är väl avvägda. 7 respondenter önskar att 

de var mer styrande medan 2 stycken respondenter önskar att det var mer upp till varje enskild 

lärare att bestämma över undervisningen. 

 

5.2. Undervisningsdelar 

Här redovisas resultaten på de frågor som handlar om vilka delar som idrottslärarna väljer att 

arbeta med i sin hälsoundervisning samt på vilket sätt de väljer att bedriva undervisningen. 

5.2.1. Kondition, Styrketräning och Kost 

När det gäller frågorna som rör kost, kondition och styrketräning i relation till hälsa svarar 

alla idrottslärarna att det är delar som de inkluderar i sin undervisning. En majoritet av 

idrottslärarna väljer att bedriva den här undervisningen med teoretiska föreläsningar i 

kombination med fysiska aktiviteter.  
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5.2.2. Narkotika 

 

Figur 3: Diagrammet visar alla respondenternas svar gällande undervisning om narkotika i 

idrottsundervisningen. 

 

Respondenterna fick frågan om de genomför undervisning där syftet är att lära eleverna om 

samband mellan narkotika och hälsa. Deras svar är fördelade över alla tre svarsalternativ. 

Totalt 25 stycken svarade att de inkluderar narkotika i sin undervisning. Av dessa 25 menade 

11 stycken att de själva gjorde tolkningen att inkludera det och 14 stycken svarade att det står 

i styrdokumenten. 17 stycken respondenter svarade att det inte ingår i deras undervisning. 

Med hjälp av chi2test har samband testats mellan eventuella svarskillnader hos män och 

kvinnor. Det har inte gått att urskilja några större skillnader i svar mellan män och kvinnor när 

det gäller förhållningssätt till att undervisa om narkotika. Chi2testet gav ett p-värde på 0,314 

vilket inte styrker några större skillnader mellan svaren från män och kvinnor. För att 

skillnader mellan de olika gruppernas svar, i det här fallet män och kvinnor, ska kunna 

urskiljas krävs det att chi2testet ger ett p-värde på 0,05 eller lägre.  
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Figur 4: Diagrammen visar varje grupps svar gällande undervisning om narkotika i idrottsundervisningen. 

 

Svarsfördelningen skiljer sig inte heller i någon större utsträckning mellan de tre olika 

erfarenhetsgrupperna. Störst likheter med den totala svarsfördelningen har grupp 1. Det är 

också den grupp som innefattar flest respondenter. Värt att nämna är att i grupp 2 har hälften 

av respondenterna svarat att de undervisar om narkotika då det står i styrdokumenten, vilket är 

högre än i den totala svarsfördelningen. 

 

5.2.3. Alkohol 

 

Figur 5: Diagrammet visar alla respondenternas svar gällande undervisning om alkohol i idrottsundervisningen. 
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Respondenterna fick frågan om de undervisar om alkohol i relation till hälsa i sin 

idrottsundervisning. De tre svarsalternativen var Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i 

undervisningen, Ja, det står i gällande styrdokument att det är en del som ska ingå i 

undervisningen samt Nej, det ingår inte i min undervisning i idrott och hälsa. Av 

respondenterna svarade 18 stycken att det inte ingår i deras undervisning, 24 stycken svarade 

att det ingår i deras undervisning, varav 8 stycken uppgav att det var deras egen tolkning att 

inkludera det och 16 stycken svarade att det står i styrdokumenten att det ska ingå i 

undervisningen. Ett chi2test gjordes för att se samband mellan män och kvinnors svar. 

Chi2testet gav ett p-värde på 0,596 vilket innebär att det inte går att utskilja skillnader i svaren 

beroende på kön.  

 

 

Figur 6: Diagrammen visar varje grupps svar gällande undervisning om alkohol i idrottsundervisningen. 

 

Varje grupps svar analyserades även enskilt. I grupp 3 var det ingen som svarade att de själva 

gjorde tolkningen att inkludera alkohol i sin idrottsundervisning. Det var även grupp 3 som 

hade högst andel respondenter som svarade att de inte inkluderade alkohol i sin 

idrottsundervisning. 
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5.2.4. Stress 

 

Figur 7: Diagrammet visar alla respondenternas svar gällande undervisning om stress i idrottsundervisningen. 

 

När det gäller stress i undervisningen svarade 25 respondenter att de inkluderar det i 

undervisningen då det står i styrdokumenten, ytterligare 10 svarade att det ingick i deras 

undervisning men att de själva gjorde tolkningen att det ska ingå i undervisningen. Totalt 7 

stycken respondenter svarade att stress inte ingår i deras undervisning. När respondenterna 

delas in i de tre grupperna svarar en majoritet av respondenterna i varje grupp att de genomför 

undervisning om stress då det står i styrdokumenten. I grupp 1 svarade 8 av 25 respondenter 

att de själva gör tolkningen att undervisning om stress ska ingå. I grupp 2 svarade 0 av 8 

respondenter att de själva gör tolkningen att inkludera stress i undervisningen. 

  

Figur 8: Diagrammen visar varje grupps svar gällande undervisning om stress i idrottsundervisningen. 

 

När män och kvinnors svar analyserades var för sig svarade samtliga kvinnliga respondenter 
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diagrammet nedanför. Ett chi2test genomfördes och gav ett p-värde på 0,056. Med det 

resultatet kan man konstatera att kvinnliga idrottslärare är mer benägna att undervisa om 

stress i idrottsämnet. 

 

  
Figur 9: Diagrammen visar kvinnliga respektive manliga lärares svar gällande undervisning om stress i 

idrottsundervisningen. 

 

5.2.5. Kroppsideal i idrott och samhälle 

 
Figur 10: Diagrammet visar alla respondenternas svar gällande undervisning om kroppsideal i 

idrottsundervisningen. 
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att det ska ingå i undervisningen och 25 stycken svarade att det ingår i deras undervisning då 
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kroppsideal i idrott och samhälle.  

Genom ett chi2test testades manliga respondenters svar mot kvinnliga respondenters svar. 

Med ett p-värde på 0,444 är kön inte en variabel som påverkar huruvida idrottslärare 

undervisar om kroppsideal eller inte. 

   
Figur 11: Diagrammen visar varje grupps svar gällande undervisning om kroppsideal i idrottsundervisningen. 

 

När svaren redovisas i erfarenhetsgrupperna så skiljer dem sig inte nämnvärt mellan 

grupperna. I varje grupp svarar majoriteten att de undervisar om kroppsideal och att det står i 

styrdokumenten. 

 

5.2.6 Dopning 

 
Figur 12: Diagrammet visar alla respondenternas svar gällande undervisning om dopning i 

idrottsundervisningen. 
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Respondenterna fick frågan om de inkluderar dopning i sin undervisning. 37 stycken 

respondenter svarade att de inkluderar dopning i sin undervisning, 10 stycken av dessa 

svarade att det var deras egen tolkning av vad som ska ingå i undervisningen och 27 stycken 

respondenter svarade att det står i styrdokumenten att dopning ska inkluderas i 

undervisningen. 4 stycken respondenter uppgav att dopning inte ingick i deras undervisning. 

En respondent valde att inte svara på frågan. 

 

5.2.7. Tobak 

 

Figur 13: Diagrammet visar alla respondenternas svar gällande undervisning om tobak i idrottsundervisningen. 

När respondenterna tillfrågades om de inkluderar tobak i sin hälsoundervisning svarade 12 

stycken respondenter att de själva gjorde tolkningen att inkludera tobak i sin undervisning, 16 

stycken svarade att de inkluderar det då det står i styrdokumenten och 14 stycken 

respondenter angav att undervisning om tobak inte ingår i deras hälsoundervisning.  

Uppdelade i de tre erfarenhetsgrupperna visar respondenternas svar inte på några skillnader 

grupperna sinsemellan. I grupp 3 är svaren jämnt fördelade över de tre svarsalternativen, i 

grupp 1 har 8 stycken respondenter svarat att de själva gör tolkningen att inkludera tobak och 

8 stycken respondenter att de inte inkluderar tobak i sin undervisning. Resterande 9 

respondenter svarade att det ingår i deras undervisning och att det står i styrdokumenten att 

det ska göra det. 

Ett chi2test gjordes för att testa eventuella svarskillnader mellan män och kvinnor. Resultatet 

styrker inga skillnader mellan män och kvinnor då testet gav ett p-värde på 0,903. 
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Figur 14: Diagrammen visar varje grupps svar gällande undervisning om tobak i idrottsundervisningen. 

 

5.3. Idrottslärarnas förhållningssätt 

Här redovisas resultaten på de frågor som syftar till att undersöka idrottslärarnas inställning 

till idrottsämnet och hur de anser att det påverkar eleverna. Här redovisas även idrottslärarnas 

arbete med individualiserad undervisning, återkoppling mellan olika lektionsmoment och 

hälsa samt ämnesövergripande arbete. 

 

5.3.1. Självförtroende, koncentrationsförmåga och samarbetsförmåga 

Figur 15: Diagrammet visar alla respondenternas svar om idrottsundervisningen påverkar elevernas 

självförtroende, koncentrationsförmåga samt samarbetsförmåga. 
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Respondenterna tillfrågades om elevernas självförtroende, koncentrations- och 

samarbetsförmåga påverkades av undervisningen i idrott och hälsa. Alla respondenter anser 

att eleverna påverkas av idrottsundervisningen i alla tre avseenden.  

Gällande självförtroende uppgav 33 stycken respondenter att det stämmer helt att 

idrottsundervisningen påverkar elevernas självförtroende. Resterande 9 respondenter uppgav 

att det stämmer delvis.  

På frågan om koncentrationsförmåga svarade 32 respondenter att det stämmer helt och 10 

stycken att det stämmer delvis.  

På frågan om samarbetsförmåga uppgav 37 respondenter att det stämmer helt och 5 stycken 

respondenter att det stämmer delvis. 

 

5.3.2. Individanpassad undervisning, hälsoåterkoppling och ämnesövergripande arbete 

Figur 16: Diagrammen visar alla respondenters svar gällande individanpassad undervisning, återkoppling och 

ämnesövergripande arbete i idrottsämnet. 
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elevers enskilda behov. 10 stycken respondenter uppgav att de anpassar undervisningen vid 
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När det gäller ämnesövergripande arbete svarade 32 stycken respondenter att samarbete med 

andra ämnen är återkommande, 9 stycken svarade att det sker vid enstaka tillfällen.  
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6. DISKUSSION  

Syftet med undersökningen var att undersöka idrottslärares förhållningssätt till 

hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år samt undersöka om det 

finns ett gemensamt tolkningssätt av arbetsuppgifterna hos idrottslärarna. Valet att använda en 

enkätundersökning kan diskuteras och vissa saker hade förmodligen blivit bättre om det gjorts 

intervjuer med idrottslärare istället. Med vald metod har dock fler idrottslärare inkluderats i 

undersökningen och jag anser att syftet med undersökningen uppnås och att frågeställningarna 

besvaras med de resultat som redovisats. I följande kapitel diskuteras de resultat som har 

redovisats i resultatkapitlet samt de resultat som återfinns i forskningsbakgrunden i 

förhållande till mina egna reflektioner. Här görs även en återkoppling till den teoretiska 

referensramen.  

6.1. Undervisningsdelar 

Respondenterna är alla eniga om att kost, styrketräning och kondition är delar som ingår i 

hälsoundervisningen. Detta styrker Quennerstedts (2006) analys att förebygga och förhindra 

sjukdomar och risker med dålig kosthållning, dålig kondition och en stillasittande livsstil är 

centralt i idrottens hälsoundervisning. Quennerstedt (2006) benämner detta som den 

fysiologiska diskursen. Att detta är den typ av hälsoutbildning som är central i 

idrottsundervisningen blir tydligt med respondenternas svar. Thedin Jakobsson (2005) har 

även hon, i intervjuer med idrottslärare, noterat ett tänk hos lärarna där den fysiologiska 

hälsan är central. Det är med andra ord ingen överraskning att respondenterna i denna 

undersökning är eniga i den här frågan. Varför denna enighet finns är oklart men en möjlig 

förklaring kan vara att de idrottslärare som ingått i undersökningen tillämpar det synsätt på 

idrottsundervisningen som Quennerstedt (2006) benämner som det patogena perspektivet. Det 

är de undervisningsdelar som är starkt kopplade till den fysiologiska hälsan som det råder en 

enighet kring.  

Dopning och kroppsideal i idrott och samhälle är de övriga delar som respondenterna visar 

störst enighet kring. Alla respondenter utom 4 stycken har uppgett att de undervisar om 

dopning och de effekter det kan ha på hälsan och alla respondenter utom 7 stycken har angett 

att undervisning om kroppsideal ingår i deras undervisning. En av punkterna under centralt 

innehåll i Lgr 11 (Skolverket, 2011) lyder: ”Kroppsideal inom idrotten och i samhället i 

övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.” (s. 53). Det faktum att både 

kroppsideal och dopning nämns specifikt påverkar eventuellt respondenternas enighet.  

Det finns en större oenighet kring enkätens resterande undervisningsdelar. Narkotika och 
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tobak var de delar där respondenternas svar skiljde sig åt i störst utsträckning. Att 

respondenter i så hög utsträckning svarade att de inte inkluderar det i sin undervisning är 

anmärkningsvärt då samband mellan beroendeframkallande medel och ohälsa nämns i Lgr 11 

(Skolverket, 2011), under centralt innehåll. Idrottslärarna kan givetvis välja att tolka detta på 

olika sätt men när detta sätts i relation till deras svar kring styrdokumenten, där 33 av de 42 

medverkande idrottslärarna anser att styrdokumenten är väl avvägda, kanske det krävs mer 

reflekterande kring styrdokumenten hos idrottslärarna. Schön (1995) lyfter fram den tysta 

kunskapen hos yrkesverksamma, en kunskap som man inte kan ge en fullständig förklaring 

för. Eventuellt kan den tysta kunskapen hos idrottslärarna vara en förklarande faktor till varför 

idrottslärare inte uttrycker något gemensamt förhållningssätt till hälsa i undervisningen. 

Den enda undervisningsdel där skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter kunde 

urskiljas var vid undervisning om stress, där kvinnor i större utsträckning än män inkluderade 

det i sin undervisning. I övrigt kan inga skillnader konstateras mellan män och kvinnor.  

Inga starka samband har kunnat urskiljas mellan respondenternas svar och de tre 

erfarenhetsgrupperna.  Med det i åtanke kan man konstatera att respondenternas skiljande svar 

inte beror på deras yrkeserfarenhet och i en låg utsträckning på könstillhörighet. Att svaren 

ändå skiljer sig åt i en så hög utsträckning tyder på att det inte finns ett gemensamt synsätt på 

styrdokumenten eller vad som ska ingå i hälsoundervisningen. Det är också anmärkningsvärt 

att respondenterna tolkar styrdokumenten olika i så hög utsträckning trots det faktum att 33 av 

42 respondenter anser att styrdokumenten är väl avvägda.  

I intervjuer med idrottslärare har Thedin Jakobsson (2005) noterat att idrottslärare ser olika på 

hälsa. För en del av idrottslärarna var hälsa något avskilt från idrott med fokus på kostvanor, 

droger, avslappning osv. Andra ansåg att idrott och fysisk aktivitet var hälsa. Thedin 

Jakobsson (2005) har efterfrågat en samsyn hos idrottslärare på vad begreppet hälsa ska 

innehålla och hur undervisningen ska bedrivas. Med den här undersökningens resultat i åtanke 

tyder ingenting på att idrottslärarna har kommit längre i strävan efter ett gemensamt 

tolkningssätt av hälsa i undervisningen. Bristen på ett gemensamt tolkningssätt visar sig 

genom att idrottslärarna i hög utsträckning har olika uppfattningar kring vad som ska 

inkluderas i hälsoundervisningen. Varför idrottslärarna har så olika uppfattningar kring vad 

som ska inkluderas i undervisningen besvaras inte av undersökningen men det blir tydligt att 

det finns skilda åsikter inom yrket kring vad som ska ingå i hälsoundervisningen.  
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6.2. Idrottslärarnas förhållningssätt till idrott och hälsa 

Respondenterna tillfrågas om individanpassad undervisning i idrott och hälsa och 10 av 42 

respondenter att de gör det vid enstaka tillfällen och ytterligare en respondent att det inte görs 

alls. Resterande 31 respondenter bedriver individanpassad undervisning återkommande. Med 

utgångspunkt i teorier som förespråkar undervisning som anpassas efter individen är det 

problematiskt det inte görs i större utsträckning. I hur hög utsträckning reflekterar pedagogen 

då över elevens tankar och behov. Kanske är detta exempel på att det generaliseras för mycket 

i hälsoundervisningen. Alla elever har inte samma behov och generella planeringar inte är 

optimalt för att eleverna ska tillgodose sig ett livslångt hälsotänk. En reflekterande praktiker 

ska beakta sin klients tankar och känslor (Schön 1995). Detta bör vara något som lärare 

eftersträvar i sin undervisning. Undersökningen ger inget svar på varför en del av 

idrottslärarna endast väljer att individanpassa undervisningen vid enstaka tillfällen men det 

kan vara att de vid dessa tillfällen arbetar med elever som har behov som skiljer sig markant 

från övriga elevers. Det kan bli problematiskt om resterande elever inte får individanpassad 

undervisning. Quennerstedt (2007) lyfter upp generaliseringar kring hälsa i samhället och det 

finns en risk att den generaliseringen även kommer in i hälsoundervisningen. Som 

reflekterande praktiker undviker man detta och då man anpassar sig efter situationen blir 

undervisningen inte heller rutinmässig. 

Idrottslärare har i intervjuer med Thedin Jakobsson (2005) uppgett att de anser att en god 

fysiologisk hälsa gynnar elevernas arbete i andra skolämnen. Den här undersökningen visar 

att det finns en gemensam uppfattning hos idrottslärarna att elevernas självförtroende, 

samarbets- och koncentrationsförmåga påverkas av undervisningen i idrott och hälsa. 

Däremot konkretiserar den inte vilka delar i idrottsundervisningen det är som lärarna anser 

påverkar eleverna. Att undervisningen i idrott och hälsa kan ha en positiv effekt på eleverna 

gör det än viktigare med idrottslärare som undervisar om samma saker. Lundvall, Meckbach 

och Thedin Jakobsson (2002) har i samband med sin undersökning ansett att det finns ett 

behov av att studera mål- och innehållsfrågor och lyfter då bland annat frågorna hur man ska 

arbeta med hälsa inom ämnet och hur man individualiserar undervisningen. Resultaten från 

den här undersökningen indikerar att det är ett behov som fortfarande kvarstår inom idrott och 

hälsa. 
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7. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER 

En av undersökningens frågeställningar var hur yrkeserfarenhet och könstillhörighet 

påverkade idrottslärarnas val av undervisningsdelar. Med de resultat som presenterats tidigare 

tyder inget på att yrkeserfarenhet eller könstillhörighet är avgörande eller ens påverkar 

idrottslärarnas val.  

Undersökningens andra frågeställning berörde vilka undervisningsdelar som idrottslärarna 

inkluderade i sin undervisning. Där visar resultaten att alla idrottslärare i undersökningen 

inkluderar undervisning om kost, konditions- och styrketräning i sin hälsoundervisning. 

Däremot finns det inget gemensamt förhållningssätt hos idrottslärarna huruvida dopning, 

tobak, narkotika, stress och kroppsideal är delar som ska ingå i hälsoundervisningen.  

Alla idrottslärare som har ingått i undersökningen anser att undervisning i idrott och hälsa helt 

eller delvis påverkar elevernas självförtroende, samarbetsförmåga och koncentrationsförmåga. 

Både resultat från tidigare forskning (Quennerstedt 2006, Thedin Jakobsson 2005) och från 

denna undersökning tyder på att hälsa i idrottsundervisningen har skiljande innebörd hos 

idrottslärarna. Det borde ligga i alla idrottslärares intresse att arbeta tydligare mot en 

gemensam innebörd av hälsa i undervisningen och vilka hälsodelar som är idrottslärarens 

uppgift att undervisa om. Denna gemensamma inställning behöver inte nödvändigtvis 

behandla hur idrottslärarna väljer att lägga upp sin undervisning, däremot borde det ligga i 

alla idrottslärares intresse med en tydligare linje kring vilka moment och områden som ska 

vara en del av undervisningen. 

 

7.1. Vidare forskning 

Då denna undersökning visar att idrottslärarna tolkar styrdokumenten på skilda sätt skulle det 

vara relevant att utveckla den delen. Eftersom denna undersökning inte ger några svar på vilka 

faktorer som ligger till grund för hur idrottslärarna tolkar styrdokumenten vore det en naturlig 

fortsättning på forskningen. Varför skiljer sig idrottslärarnas tolkningar av styrdokumenten i 

så hög utsträckning? 

Det vore även intressant med fortsatt forskning där fokus ligger på individualisering av 

hälsoundervisning inom idrottsämnet. En stor andel av respondenterna har svarat att de 

återkommande individanpassar sin hälsoundervisning. Vidare forskning kunde fokusera på 

hur den individualiseringen genomförs. Vilka elever får individanpassad undervisning? Är det 

de elever som inte uppnår skolans mål eller är det de elever som uppvisar ett, ur 
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hälsosynpunkt, osunt beteende i något avseende? Vilka effekter har individualiseringen på 

eleverna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

8. REFERENSLISTA 

 

Boman, Y. Ljunggren, C. Von Wright, M, (2007) Erfarenheter av pragmatism. Lund: 

Studentlitteratur. 

Dewey, J, (1980) Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och Kultur.  

Lundvall, S. Meckbach, J. Thedin Jakobsson, B. (2002) Lärarnas syn på ämnet idrott och 

hälsa – ett ämne i förändring? Svensk Idrottsforskning 3-2002. 17-20. 

Lundvall, S. Meckbach, J. Wahlberg, J. (2008)  Lärandets form och innehåll – lärares och 

elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 

till SIH 2007. Svensk Idrottsforskning 4-2008. 17-22. 

Lundvall, S. &  Meckbach, J. (2008) Mind the gap: physical education and health and the 

frame factor theory as a tool for analysing educational settings. Physical Education and 

Sport Pedagogy. 345-364. 

Metzler, M, W. McKenzie, T, L. van der Mars, H. Barrett-Williams S, L. & Ellis, R. (2013) 

Health Optimizing Physical Education (HOPE): A New Curriculum for School 

Programs - Part 2: Teacher Knowledge and Collaboration, Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance. 25-34. 

Sandahl, B. (2005) Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 

1962-2002. (doktorsavhandling) Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Schön, D. (1995) The Reflective Practitioner. Ashgate Publishing Limited. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Statens folkhälsoinstitut (2011) Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10. Grundrapport. 

Östersund. 

Stensmo, C. (2008) Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 

 



36 
 

Thedin Jakobsson, B. (2005) Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa? En studie av 

lärares tal om idrott och hälsa. Rapport nr 4 i serien Skola-Idrott-Hälsa 

Trost, J. (2007) Enkätboken. Lund:Studentlitteratur 

Quennerstedt, M. (2006) Att lära sig hälsa. (doktorsavhandling) Universitetsbiblioteket. 

Quennerstedt, M. (2007) Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? Utbildning och Demokrati 

2007, vol 16, nr 2. 37-56. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

WHO. (1948) Constitution of the World Health Organization. Geneve: WHO. 

WHO. (1986) The Ottawa Charter for Health Promotion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Bilaga 1. 

Missivbrev enkätundersökning 

Hej! 

Jag är student på Högskolan i Halmstad och skriver nu mitt examensarbete. Jag läser till lärare 

i idrott och hälsa och min undersökning berör hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa i 

grundskolans senare år. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras elektroniskt i 

databasen DIVA där ni kan, om ni önskar, ta del av det. 

Jag skullle vara mycket tacksam om du kunde svara på min enkätundersökning. Den består till 

största del av flervalsfrågor och det tar knappt 5 minuter att svara på enkäten.  

Enkäten tilldelas idrottslärare som arbetar på grundskolan i Halmstad, Falkenberg, Varberg, 

Laholm och Kungsbacka kommun. Svarsmaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

ingen enskild lärare kommer att kunna identifieras när undersökningens resultat presenteras.  

Du svarar på enkäten genom att klicka på länken längst ner i e-postmeddelandet. Dina svar 

skickas till mig när du klickar på ”submit” i slutet av enkäten. Har du några frågor angående 

enkäten är du välkommen att kontakta mig. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Sebastian 

Lärarstudent, Högskolan i Halmstad 

 

Student 

Sebastian Fälth 

Tel: 0708 -878874 

Mail: sebfalth1@gmail.com 

Handledare 

Lars Kristén    Göran Karlsson 

Tel: 035-16 72 15   Mail: goran.karlsson@hh.se 

Mail: lars.kristen@hh.se 
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Bilaga 2.  

Enkätundersökning 

 
Allmänt 1. Jag är  

 Man  

 Kvinna  

Arbete 2. Jag arbetar som idrottslärare i grundskolans senare år 

 Ja  

 Nej  

3. Jag är utbildad idrottslärare för grundskolans senare år 

 Ja  

 Nej  

4. Jag har arbetat som idrottslärare sedan år 

 
  

Undervisning 5. Jag genomför undervisning där syftet är att ge eleverna kunskap om samband 

mellan kondition och hälsa 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det ska ingå i undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  

 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  

6. Jag genomför ovanstående undervisning främst genom 

 Fysiska aktiviteter.  

 Teoretiska föreläsningar.  

 Teori i kombination med fysisk aktivitet.  

7. Jag genomför undervisning där syftet är att ge eleverna kunskap om samband mellan 

styrketräning och hälsa 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det ska ingå i undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  

 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  
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8. Jag genomför ovanstående undervisning främst genom 

 Fysiska aktiviteter.  

 Teoretiska föreläsningar.  

 Teori i kombination med fysisk aktivitet.  

9. Jag genomför undervisning där syftet är att ge eleverna kunskap om kostvanor och dess 

påverkan på hälsan 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det ska ingå i undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  

 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  

10. Jag genomför ovanstående undervisning främst genom 

 Praktiska uppgifter.  

 Teoretiska föreläsningar.  

 Teori i kombination med praktiska uppgifter.  

11. Jag genomför undervisning där syftet är att ge eleverna kunskap om samband mellan 

alkohol och hälsa 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det är en del som ska ingå i 

undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  

 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  

12. Jag genomför undervisning där syftet är att ge eleverna kunskap om samband mellan 

tobak och hälsa 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det är en del som ska ingå i 

undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  

 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  

13. Jag genomför undervisning där syftet är att ge eleverna kunskap om samband mellan 

narkotika och hälsa. 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det är en del som ska ingå i 

undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  
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 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  

14. Jag genomför undervisning där syftet är att eleverna kunskap om samband mellan dopning 

och hälsa. 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det är en del som ska ingå i 

undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  

 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  

15. Jag genomför undervisning där syftet är att ge eleverna kunskap om samband mellan 

stress och hälsa. 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det är en del som ska ingå i 

undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  

 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  

16. Jag genomför undervisning där kroppsideal i idrott och samhälle är i fokus. 

 Ja, det står i gällande styrdokument att det är en del som ska ingå i 

undervisningen.  

 Ja, jag gör själv tolkningen att det ska ingå i undervisningen.  

 Nej, det ingår inte i min undervisning i Idrott och hälsa.  

17. Undervisning i idrott och hälsa påverkar elevernas självförtroende 

 Stämmer helt  

 Stämmer delvis  

 Stämmer inte  

18. Undervisning i idrott och hälsa ökar elevernas koncentrationsförmåga 

 Stämmer helt  

 Stämmer delvis  

 Stämmer inte  

19. Undervisning i idrott och hälsa ökar elevernas samarbetsförmåga 

 Stämmer helt  

 Stämmer delvis  
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 Stämmer inte  

20. Jag utgår från elevernas enskilda behov i min planering och genomförande av 

hälsoundervisning 

 Ja, återkommande  

 Ja, vid enstaka tillfällen  

 Nej  

21. Jag diskuterar hälsoeffekterna av de aktiviteter som genomförs på lektionerna med 

eleverna 

 Ja, återkommande  

 Ja, vid enstaka tillfällen  

 Nej  

22. Jag samarbetar med andra skolämnen vid hälsoarbete 

 Ja, återkommande  

 Ja, vid enstaka tillfällen  

 Nej  

23. Styrdokument. Välj ett av följande alternativ 

 Styrdokumenten är för styrande, det borde vara mer upp till enskild lärare att 

bestämma över ämnets innehåll.  

 Styrdokumenten är idag väl avvägda.  

 Styrdokumenten är inte tillräckligt styrande, det borde stå mer specifikt vad som 

ska ingå i undervisningen.  

24. Övrigt. Skriv gärna övriga synpunkter på denna undersökning eller din hälsoundervisning 

här.  
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Bilaga 3.  

E-postmeddelande till administrativ personal på skolor i länet. 

Hej! 

Jag heter Sebastian Fälth och är lärarstudent vid Högskolan i Halmstad. Jag arbetar nu med 

mitt examensarbete, som handlar om hälsa i idrottsundervisningen. Jag skulle vara mycket 

tacksam om ni kunde hjälpa mig med e-postadresser till de lärare som arbetar som 

idrottslärare i grundskolans senare år på er skola, då en del av examensarbetet består av en 

enkät som idrottslärare i grundskolans senare år får möjlighet att besvara över e-post. 

Tack på förhand! 

Mvh Sebastian Fälth 
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Bilaga 4.  

Påminnelsemail (29/11) 

Hej! 

Om ni ännu inte har svarat på den enkätundersökning som tilldelades er för en vecka sedan så 

vill jag påminna er om att svara på den. Era svar är viktiga och jag är mycket tacksam om ni 

tar er tid att svara på enkäten. Klicka bara på den länk som finns i föregående mail och följ 

instruktionerna där. Tack! 

Har ni redan svarat på enkäten så vill så vill jag tacka er för att ni har tagit er tid att svara samt 

för den feedback ni har bidragit med.  

Mvh Sebastian Fälth 

 

 

Påminnelsemail (6/12) 

Hej, 

Jag vill återigen påminna er om att svara på den enkätundersökning som tilldelats er. Jag 

skulle bli mycket tacksam om ni tog er tid att svara på enkäten.  

Mvh Sebastian Fälth 
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Bilaga 5.  

 

Figur 16: Diagrammet visar fördelningen mellan män och kvinnor hos respondenterna.    
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Antal män respektive kvinnor

Man Kvinna
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