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Abstract 
The upper secondary school has a responsibility to give every student 
enough knowledge for a healthy life after they finished school, this is 
stated in the curriculum. Although the way of reaching this knowledge 
or what knowledge that is to be obtained regarding health is not stated 
in any way, this is the teacher's job to figure out. This knowledge shall 
be the same regardless of where you live, this could prove to be a 
problem as different teachers interpretation of health will reflect the 
pupils knowledge of their own health. This work points out some of the 
problems that can arise due to the complexity of the concept of health as 
there are no guidelines in the curriculum that could be of help for 
teachers'. Through interviews with active physical education teachers 
and questionnaires for their pupils this work illustrates several aspects 
of problems most likely occurring in school regarding the health 
education. 
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läroplansimplementering, uppfattningar. 

Examensarbete inom 
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

   Det är väl bara att kasta ut en 
boll? 

-Hur elever lär sig hälsa i idrott och hälsa på den 
gymnasiala skolan 

Richard Dahlin 
 



Det är väl bara att kasta ut en boll? 
-Hur elever lär sig hälsa i idrott och 
hälsa på den gymnasiala skolan. 
Richard Dahlin 

10-2-27 

 

iii 
 
 

Innehållsförteckning 
 
 Abstract.............................................................................................................ii 

 Det är väl bara att kasta ut en boll?.............................................................ii 

 Innehållsförteckning....................................................................................iii 

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

 1.1. Problemområde.........................................................................................5 

  1.2. Bakgrund...................................................................................................7 

 1.2.1. Läroplansimplementering...................................................................7 

 1.2.2. Förståelse och inlärning.......................................................................9 

 1.2.3. Begreppet hälsa....................................................................................12 

 1.2.4. Hälsa -historiskt och i den svenska skolan....................................17 

  2. Syfte............................................................................................................25 

 2.1 Frågeställningar.......................................................................................25 

  3. Metod..........................................................................................................26 

 3.1. Val av metod............................................................................................26 

 3.2. Datainsamling.........................................................................................30 

 3.3. Tillförlitlighet, generaliserbarhet och etiska överväganden.........31 

 Tillförlitlighet................................................................................................31 

 Generaliserbarhet..........................................................................................31 

 Etiska överväganden.....................................................................................32 

 3.4. Presentation av intervjupersoner........................................................33 

  4. Resultat.......................................................................................................34 

 4.1 Undersökning av lärare..........................................................................34 

 4.1.1. Hur speglas lärares uppfattningar av hälsa i implementeringen 
av kursplanen för idrott och hälsa?...................................................34 



Det är väl bara att kasta ut en boll? 
-Hur elever lär sig hälsa i idrott och 
hälsa på den gymnasiala skolan. 
Richard Dahlin 

10-2-27 

 

iv 
 
 

 4.1.3. Vilka ramfaktorer påverkar hur hälsoundervisningen 
bedrivs?..................................................................................................37 

 4.2. Elevundersökning..................................................................................38 

 4.2.1. Hur speglas elevers uppfattningar av hälsa i implementeringen 
av kursplanen idrott och hälsa?.........................................................39 

 4.2.2. Är fysiskt aktiva elever mer positivt inställda till sin hälsa 
jämfört med elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid?............41 

 4.2.3. Vilka ramfaktorer påverkar hur hälsoundervisningen 
bedrivs?..................................................................................................44 

 5. Diskussion..................................................................................................46 

 5.1. Metoddiskussion....................................................................................58 

 5.2. Slutsats......................................................................................................60 

  Referenser......................................................................................................62 

 BILAGA 1: Elevundersökning....................................................................65 

 BILAGA 2: Intervjufrågor ...........................................................................70 



Det är väl bara att kasta ut en boll? -
Hur elever lär sig hälsa i idrott och 
hälsa på den gymnasiala skolan. 
Richard Dahlin 

10-2-27 

 

5 
 
 

 1. Introduktion 
Efter att ha läst 90hp Idrott och Hälsa vid Umeå universitet skapades ett 
stort personligt intresse för vad hälsa är och hur hälsa kan uppnås. Detta 
gjorde att jag omgående visste att examensarbetet skulle innefatta 
begreppet hälsa, dock var det inte klart på vilket sätt. Det var egentligen 
när jag såg ett debattprogram om svenskarnas matvanor och hälsa som  
min koppling mellan hälsa och skolan gjordes. Tyngdpunkten i debatten 
var att vi med större kunskap och förståelse för hur och vad vi ska äta, 
skulle kunna lösa stora hälsoproblem i samhället. Detta synsätt fick mig 
att tänka på alla tv-program och tidningar som vill förmedla en form av 
kunskap till allmänheten om alla de faror som ett ohälsosamt leverne 
bidrar till. Samtidigt tänkte jag som blivande idrottslärare på vilket sätt 
förmedlingen av den kunskap jag besitter till mina framtida elever ska 
ske på ett tydligt sätt. Brist på kunskap sades det i debatten, samtidigt 
som det enligt min personliga åsikt aldrig förr har varit så stort fokus på 
hälsa i massmedia och där dessutom skolan skall ge elever kunskap om 
hälsa. Hur kunde detta förhållande få råda? Borde inte de massmediala 
påtryckningarna utbilda det svenska folket till hälsosamma 
medborgare, eller är det kanske så att de flesta saknar grund i sin 
förståelse för vad hälsa är och hur just de kan leva hälsosamt. Var 
någonstans bör och skall elever, kommande generation på 
arbetsmarknaden, ges en god grund och förståelse för sin egen hälsa om 
inte i skolan. 

1.1. Problemområde 

Enligt Lpf94 (Skolverket, 2008) är det skolans ansvar att varje elev som 
slutfört utbildning på gymnasieskolans nationella och specialutformade 
program har kunskaper som ger förutsättningar för en god hälsa. 
Följdfrågan blir omgående ”vad är god hälsa?”. Svaret finns inte att läsa 
sig till, varken i Lpf94 eller i de ämnesspecifika kursplanerna för idrott 
och hälsa. Denna fråga är lagd på den enskilda lärarens axlar att besvara 
och förmedla till eleverna. 
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Begreppet hälsa tar en relativt central plats i kursplanerna då den 
upptar två av totalt nio uppnående mål som finns i kursplanen för idrott 
och hälsa A samt två av sex uppnående mål i kursplanen för idrott och 
hälsa B (Skolverket, 2008). Samtidigt finns inte någon vedertagen syn 
kring begreppet hälsa och denna situation ger utrymme för olika 
tolkningar lärare emellan. Dessa skilda tolkningar ligger som grund för 
vilken information som överförs till eleverna, information som skall ge 
dem tillräckligt med kunskap för att möta livet efter skolan. Ett liv där 
man ständigt blir påmind av att man inte ser ut som de personer som 
finns på omslagen till de tidningar man läser, ett liv där man dagligen 
möts av ny information som motsäger det gårdagens rubrik sa var sant.   
 
Genom att begreppet hälsa tar en stor plats i kursplanen utan en 
definition som lärarna kan utgå ifrån i sin undervisning, riskerar vi att 
eleverna inte uppnår de uppnåendemål som de ska. Den otydlighet som 
speglar kursplanen gör att mycket går att hänvisa till att det främjar 
hälsan på ett eller annat sätt. Får eleverna spela fotboll så går det att 
hänvisa till att det främjar hälsan just där och då. Huruvida eleverna får 
någon kunskap kring sin egen hälsa utifrån en sådan lektion, det är en 
helt annan fråga och den fråga som varje aktiv lärare bör ställa sig. 
Implementering av kursplanen i den konkreta undervisningen riskerar 
att bli exakt lika otydlig gällande hälsa som den är skriven utan en 
gemensam grund att utgå ifrån för lärarna kring begreppet hälsa. 
Annerstedt, Peitersen och Ronholt (2001) menar, för att folkhälsoarbetet 
skall fungera måste man påverka attityder och beteenden. För att kunna 
formulera en sådan ambition måste det finnas en övertygelse av att man 
har kunskap om vad som är rätt eller fel ståndpunkt till hälsa. Med 
tanke på hur många olika sätt som experter är övertygade om att man 
uppnår god hälsa kan det te sig tämligen svårt att inneha denna 
övertygelse som lärare i ämnet. De drabbade eleverna blir de som står 
utan kunskap och förståelse för sin hälsa. 
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 1.2. Bakgrund 
För att få en förståelse över begreppet hälsa och dess komplexitet bör 
man veta hur tolkningar och synen av hälsa har förändrats under årens 
lopp fram till dagens syn på hälsa. Idag har vi väldigt stor kunskap 
kring kroppen och vad som gör att vi mår bra eller dåligt. Problem 
uppstår kring all denna kunskap, det finns ingen enda sanning vilket 
ger utrymme till flertalet olika tolkningar. Här kommer skolan in och 
spelar en viktig roll i att ge elever kunskap kring vad hälsa är för 
eleverna själva och hur de kan leva ett hälsosamt liv. 

1.2.1. Läroplansimplementering 

Enligt Lindström och Pennlert (2004) bestämmer läroplanerna skolans 
övergripande uppgifter och vilka värden som skall ligga till grund för 
undervisningen. Kursplanerna fungerar sedan som komplement till 
läroplanen och anger vilka mål undervisning skall ha. Linde (2000) 
menar att det finns tre olika nivåer av en läroplan eller kursplan, dessa 
är formuleringen, transformeringen och realiseringen av densamma. Vid 
formulering av en läroplan bestäms vad som skall läras ut och vilket 
innehåll det ska vara på undervisningen samt vilka mål som skall 
uppnås. Vidare nämner Linde (2000) några grundläggande principer för 
valet av innehåll, så kallade läroplanskoder. Dessa är följande: klassisk 
läroplanskod vilkets syfte är att förädla människan till ett visst ideal, 
realistisk läroplanskod vill ge en vetenskaplig förståelse av världen, 
moralisk läroplanskod vars målsättning är att ingjuta moral och lojalitet 
hos invånarna, aristokratisk läroplanskod vars syfte är att särskilja vissa 
människor från mängden och den demokratiska läroplanskoden förhandlar 
elever och lärare gemensamt om vad innehållet och vilka regler som ska 
gälla. Lindensjö och Lundgren (2002) påpekar problematiken kring 
formuleringsarenan där inre och yttre påtryckningsfaktorer gör att mål 
och riktlinjer blir alltmer abstrakt. Detta för att få ett bredare 
tolkningsutrymme och med detta få stöd från olika intressegrupper, 
detta kan leda till att klyftan mellan formuleringsarenan och 
realiseringsarenan ökar. Även Eriksson (1999) påpekar vikten av att 
målen måste vara tydligt formulerade för att målstyrningsstrategin i 
dagens skola skall fungera. 
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Transformering av en läroplan är den faktiskt genomförda 
undervisningen utifrån vad som går att läsa i den formulerade 
läroplanen. Linde menar (2000) att den formulerade läroplanen är en av 
många faktorer som påverkar innehållet av undervisningen. Läroplanen 
kan inte styra allt utan skall ses som överenskomna riktlinjer för vad 
som är önskad utveckling i skolan. Det finns enligt Linde (2000) ett 
flertal faktorer som styr hur en läroplan transformeras. Han nämner 
ämnets tradition som betydelsefullt, med detta menas att de som tolkar 
läroplanen bär traditionen av ämnet vidare oavsett vad som står i 
läroplanen. Även Lindström och Pennlert (2004) påpekar vikten av 
tradition där lärare har olika synsätt på undervisning och lärande trots 
att de följer samma läroplan. Den individuella lärarens tolkning av vad 
som står i läroplanen, där vissa ämnen är avgränsade och inramade, 
medan andra ämnen är mer öppna för tolkning från den enskilda 
läraren, har också betydelse för transformationen av läroplanen enligt 
Linde (2000). 
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Vilka resurser som finns att tillgå har även det en stor betydelse för 
transformationen, detta kan förklaras genom ramfaktorteorin. Enligt 
Linde (2000) har ramfaktorteorin sin utgångspunkt i följande tankefigur: 
om förutsättning f saknas kan inte handling h utföras och genom detta 
finns det en begränsning i vad som är möjligt att genomföra. 
Ramfaktorer kan vara sådant som tid, resurser, elevsammansättning och 
andra för undervisningen påverkande faktorer. Enligt Linde (2000) är 
det inte på något sätt enkelt att förklara hur det förmedlade slutstoffet 
har kommit fram från den skrivna läroplanen till det slutliga skedet av 
undervisning till eleverna. Statens föreskrift är utgångspunkten som 
sedan lärararen skall tolka, denna tolkning ska sedan eleven ta emot. 
Samtliga aktörer verkar på alla arenor i mer eller mindre bemärkelse, 
därför är det svårt att peka på att just detta har spelat störst roll för 
transformeringen av läroplanen när man tittar på slutprodukten. 
Orlenius (2005) påpekar att de mål som finns i läroplanerna bör ses som 
ett verktyg som anger prioriteringar och ger ett klargörande för vad 
verksamheten syftar till, inte något som styr verksamheten. Målen bör 
ses som något att arbeta mot så att lärarna har liknande visioner med 
sitt arbete och strävar mot samma riktning, därför menar Orlenius 
(2005) att det är mer passande att tala om målorientering än 
målstyrning. 
 
Enligt Linde (2000) är den realiserade läroplanen den verkställda 
undervisningen, hur läraren förmedlar sitt stoff till eleverna. I den 
realiserade läroplanen ingår även hur eleverna mottar vad läraren lär ut, 
olika individer uppfattar samma fakta på olika sätt. Dessa olika 
uppfattningar grundar sig i att alla elever har olika förutsättningar att 
tolka vad som sägs, vissa har en hög grad av förförståelse till ämnet 
medan andra knappt har något förförståelse alls. Lindensjö och 
Lundgren (2002) påpekar svårigheten kring att realiseringen ska spegla 
vad som beslutas i formuleringsarenan då världen som skolan agerar i 
ständigt förändras med beaktning på de ramfaktorer som existerar. Det 
är helt enkelt omöjligt för beslutsfattarna att beakta alla möjliga 
scenarios som kan uppstå när de utformar målen som skolan skall 
uppnå. 
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1.2.2. Förståelse och inlärning 

I Skolverkets (2003) rapport ger författarna en bild av vad eleverna 
tycker att de lärt sig i ämnet idrott och hälsa. Rapporten har gjort 
undersökningar i årskurs 6 och 9 i grundskolan samt i årskurs 2 i 
gymnasiet. Många undersökningar lägger fram belägg för att elever i 
skolan rent allmänt anser ämnet roligt och gärna vill ha mer av det i 
skolan. När man frågar gymnasieeleverna kommer följande fakta fram: 
• 4
7 % av eleverna anser att de lärt sig att ta eget ansvar för sin fysiska 
träning. 
• 4
5 % av eleverna har lärt sig att sättet att leva påverkar hur man själv 
mår. 
• 2
1 % av eleverna har fått lära sig om ätstörningar. 
• 1
9 % av eleverna hävdar att de lärt sig att de inte behöver se ut som i 
olika reklamer. 
• 1
0 % av eleverna har fått kunskap om friluftsliv, med detta menas att 
vistas i skog och mark under olika årstider. 
Vidare i samma rapport går att läsa vad lärarna själva anser vara av 
prioritet för eleverna att lära sig genom ämnet idrott och hälsa där roligt 
genom fysisk aktivitet, samarbete och förbättrad fysik är de viktigaste 
faktorerna som lärarna lyfter fram. 
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Enligt Sandell (2004) var lärandet i den gamla skolan en förberedelse för 
arbetslivet, detta eftersom att lärande var en samordnad och 
återkommande del av arbetslivet. Man försökte överföra en så stor del 
av informationen som möjligt till eleverna, allt för att förbereda dem på  
det kommande arbetslivet. Detta synsätt på vad och hur eleverna skall 
lära sig har förändrats. Idag försöker man istället att förbereda varje 
elev, denna förberedelse är inte tänkt för arbetslivet utan istället för ett 
livslångt och lyckosamt kunskapsinhämtande. Detta sätt är enligt 
Sandell (2004) betydligt svårare än gårdagens sätt, men samtidigt 
erbjuder den en utmanande och stimulerande arbetsdag för lärare och 
elever. Vidare påpekas den svårighet som lärare ställs inför då man 
faktiskt har 20-25 olika individer med sina egna inlärningsstilar. Istället 
för att ge ren kunskap till eleverna, ska eleverna på ett utmanande sätt 
ges rätt verktyg och kunskap att använda dessa till att själva hitta rätt 
fakta och kunna lösa de problem som de stöter på. 
 
Enligt Boström (1998) finns det fyra olika typer av inlärningsformer, 
dessa är följande: 
• K
inestetisk inlärare, lär sig genom att själv utföra och praktisera själva 
inlärningsmomentet. De löser gärna problem på sitt eget sätt, lär sig bäst 
genom att utföra fysiska aktiviteter och vara aktiv i olika projekt samt 
att delta i riktiga situationer. 
• A
uditiva inlärare, lär sig genom att lyssna och vill gärna diskutera och 
sätta egna ord på det som ska läras. Genom att verbalisera kunskapen 
med någon annan, integreras lärandet hos dem. Lär sig bäst genom 
muntliga instruktioner, de har lätt för att minnas vad som har sagts och 
diskuterar gärna för att bättre ta till sig kunskap. 
• V
isuella inlärare, lär sig bäst genom att se saker och iaktta. Det finns två 
olika typer av denna form, de som bäst lär sig genom att läsa en text och 
de som lär sig bäst genom att se på bilder. 
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• T
aktila inlärare, lär sig bäst genom att använda fingrarna och röra vid 
saker. De arbetar ofta systematiskt och olika former av dataarbete är en 
bra form av taktil stimulans. Lär sig bäst genom praktiskt arbete med 
händerna, minns i högre grad när de fått använda händerna i 
inlärningsmomentet. 
Då dessa fyra olika former för inlärning ofta existerar i en klass kan man 
som lärare inte enbart utföra en av dessa som metod för att lära ut. 
Boström (1998) menar att vi har varit väldigt bra på att lära ut fakta i 
den svenska skolan, men missat en hel del på att kolla upp om eleverna 
har förtrogenhet, förståelse och färdighet i ämnet. Detta kan bero på att 
fakta är väldigt lätt att mäta och betygsätta medan de övriga ställer 
högre krav på lärarna och att man därför inte gjort detta lika utförligt. 
Det är vanligt att man har en stark sinneskanal som är dominant, dock 
bör alla sinneskanaler stimuleras för att göra lärandet hos eleverna så 
effektivt som möjligt. För att få bästa möjliga minnesbehållning bör 
eleverna få omsätta sina kunskaper praktiskt i det verkliga livet utanför 
skolan. Boström (1998) menar att ju rikare vår sensoriska miljö är desto 
större är friheten att utforska den, detta ger ett mer invecklat mönster 
för inlärning och kreativitet. I SOU (2000:19) skrivs det om vikten av att 
eleverna får praktiska erfarenheter av teoretiskt kunskapande arbete, 
detta gäller för alla ämnen. Vidare skriver man om vikten av att fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet är samspelta och beroende av 
varandra ingen del är viktigare än den andra. Man påpekar även den 
möjlighet som ges i skolan för inlärning då det är den enda plats där alla 
barn kan nås, där barnen kan ges utmaningar och få ett erkännande för 
vilka de är. Vidare i SOU (2000:19) går att läsa att en lärande miljö måste 
stimulera, utmana och stödja varje enskild elev så att denne skaffar sig 
självförtroende, kunskaper och erfarenheter. Skolan skall fungera som 
en plats där elever ges stöd och undanröjer hinder för deras lust att lära 
och utvecklas. 
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Att lära sig nya saker menar Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) 
sker genom att inlärning är en process där det utvecklas ett samband 
mellan nytt stoff och tidigare erfarenheter. Detta menar de kan bara 
eleverna själva svara för. Genom att omtolka och omkoda kunskap så 
förändras den. Detta är enbart möjligt om det ges tillfälle för att 
formulera sig och på så sätt uttrycka sina tankar. I SOU (2000:19) lägger 
man vikten på att lärandet för barn och ungdomar sker på många olika 
arenor parallellt med varandra, dessa kan vara i hemmet av sina 
föräldrar, syskon, kamrater, läsa böcker och tidningar, Internet, TV- och 
videoprogram etc. Detta sker långt före skoltiden och fortsätter efter 
skoltiden. Vidare framhåller man att de allra flesta barn uppnår de 
ställda lärande mål som finns i skolan. Som orsak till detta pekar man 
på en del faktorer så som otrygga sociala förhållanden, frånvaro av hjälp 
av sina föräldrar eller en stökig studiemiljö i hemmet. 

1.2.3. Begreppet hälsa 

Enligt SOU (2000:19) är hälsa inget enhetligt begrepp som är lätt att sätta 
en definition på. Istället är det betydligt enklare att förklara motsatsen, 
vad som inte är hälsa. Quennerstedt (2006) poängterar begreppets 
mångsidighet, det kan enligt honom vara hälsotips från tidningar, olika 
livsmedel som benämns som hälsosamma eller skönhetsprodukter, 
samtidigt är hälsa i vår vardag kopplat till att inte vara sjuk. Likväl som 
de tidigare författarna så beskriver även Jakobsson (2004) begreppets 
komplexitet och svårighet att definiera då det innefattar så många olika 
dimensioner. 
 
Medin och Alexandersson (2000) har valt att dela in hälsobegreppet i två 
olika grupper, den biomedicinska och den humanistiska. Dessa kan 
även benämnas som patogena respektive salutogena perspektiv. Hälsa 
som motsats till sjukdom är en biomedicinsk ståndpunkt medan en syn 
på samband mellan hälsa och sjukdom är en humanistisk ståndpunkt. 
Medin och Alexandersson (2000) ger exempel på vad som kan utmärka 
dessa båda ståndpunkter. En person med biomedicinsk syn på hälsa kan 
se det som följande: 
• N
är alla delar av kroppens funktioner fungerar med utgångspunkt i vad 
som anses normalt föreligger hälsa. 
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• F
rånvaro av sjukdom är hälsa och om kroppen fungerar utifrån det 
statistiskt normala. 
 
En person med humanistisk ståndpunkt kan se hälsa som följande: 
• H
älsa är relaterat till hur stora drag en människa kan förverkliga sina 
vitala mål, med hänsyn till de förutsättningar hon har socialt, 
ekonomiskt och kulturellt. 
• N
är individen känner en känsla av sammanhang uppkommer hälsa. 
 
Quennerstedt (2006) har valt att göra indelningen av hälsa i patogena 
och salutogena perspektiv. Där patogena beskrivs som fokus på det 
onormala eller sjuka medan salutogena perspektivet tar sin 
utgångspunkt i begreppet hälsa. Det patogena perspektivet kan 
likställas med det biomedicinska synsättet som benämnts tidigare i 
arbetet och kan ses som följande: 
• H
älsa ses som ett statiskt tillstånd, ett mål som uppnås genom 
undvikande av sjukdom. 
• F
okus ligger på det sjuka eller avvikande. 
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Detta synsätt domineras enligt Quennerstedt (2006) inom medicinsk 
vetenskap och även i viss del inom sjukvården. Att denna grupp har ett 
patogent perspektiv har sin grund i att fokus ligger på det sjuka och då 
även i termer av att bota sjukdomar, skydda mot sjukdomar eller 
förhindra och förebygga sjukdomar. Detta är även något som väldigt 
många människor i vardaglig mening har som uppfattning av vad hälsa 
är nämligen frånvaro av sjukdom Quennerstedt (2006). Även inom 
skolvärlden har detta sätt att se på hälsa dominerats enligt 
Quennerstedt (2006), där har man lagt stor fokus på att förhindra och 
förebygga framtida sjukdomar till exempel benskörhet och hjärt-
kärlsjukdomar. Med ett patogent synsätt ser man på kroppen ur ett 
hälsoperspektiv som något som kan förbättras, lagas eller att delar kan 
bytas ut likt en maskin. Quennerstedt (2006) menar att hälsa ofta 
kopplas samman med skönhetsideal, det patogena synsättet kan sägas 
representera skönhetsindustrin då det yttre perspektivet av kroppen 
hamnar i fokus. Man kan tänka sig att industrier livnär sig på att vi 
människor ständigt strävar efter att byta ut eller förändra delar av vår 
maskin, kroppen. Genom reklam gör skönhetsindustrin begreppet hälsa 
till något som starkt förknippas med skönhet och perfektion menar 
Quennerstedt (2006). Denna bild från massmedia är även något som 
Jakobsson (2004) nämner då hon menar att den bild som förmedlas i 
allra högsta grad är styrd av de kommersiella intressen som finns. 
Annerstedt et al., (2001) påpekar hur en vältränad kropp betraktas som 
ett föredöme för att individen har självdisciplin och god hälsa. Medan 
motsatsen till detta en otränad kropp förknippas med ohälsa och 
bristande karaktär. Kroppen är en stor del av vår mänskliga identitet 
och den yttre framtoningen av denna har ökat i betydelse de senaste 
åren. 
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Tar man sin utgångspunkt ur ett salutogent perspektiv menar 
Quennerstedt (2006) att man kan se hälsa som följande: 
• M
an kan vara sjuk men ändå ha hälsa. 
• D
et som skapar och utvecklar hälsa fokuseras. 
Det patogena synsättet har fått mycket kritik då det inte tar in alla de 
aspekter som man ansåg rörde hälsa. Det salutogena perspektivet har en 
vidare och holistisk syn på hälsobegreppet. Något som är genomgående 
för det salutogena perspektivet är att man inte betraktar sjukdom eller 
hälsa som något man har respektive inte har. Det handlar istället enligt 
Medin och Alexandersson (2000) om olika grader av hälsa som ständigt 
skapas, förändras och upprätthålls genom en process. Enligt 
Quennerstedt (2006) har man en helhetssyn där respektive del endast är 
intressant i relation till en helhet, där det är den totala personens liv som 
avgör hälsan. Hälsa blir med ett salutogent perspektiv, något som 
skapas i samspel mellan omgivningen och individen och ger ett vidgat 
perspektiv av hälsa. 
 
Hälsa beskrivs utifrån dessa olika perspektiv som något högst 
individuellt. Hälsa för en individ behöver nödvändigtvis inte vara hälsa 
för andra. Gemensamt för dessa synsätt är att de alla strävar efter att 
uppnå hälsa, skillnaden åligger i sättet som detta ska uppnås genom. 
Jakobsson (2004) påpekar att hälsobegreppet på senare tid har fått en 
mer dynamisk innebörd. Något som måste erövras och inte längre något 
som är ett tillstånd. Hälsa ses som en resurs snarare än ett mål i sig och 
ett positivt begrepp som betonar personliga och sociala förutsättningar. 
Det har skett en utveckling som gjort att man numera ser vilka åtgärder 
som bidrar till en positiv hälsoutveckling snarare än att tala om faktorer 
som bestämmer hälsan. 
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De uppkomna problem relaterade till hälsa har inte passerat obemärkt 
förbi, i SOU (2000:19) går att läsa om det samband som finns mellan 
levnadsvanor och livsstilar med de folkhälsoproblem som finns. Det 
som de speciellt fokuserar på är rökning, alkohol konsumtion, narkotika 
missbruk, fetma och benskörhet. Denna utredning menar att 
konsekvenserna för dessa vanor inte gör sig synliga förrän man uppnår 
vuxen ålder, men grunderna läggs i barn och ungdomsåren, alltså under 
skoltiden. Utredning har en ganska tydlig patogen eller biomedicinsk 
ståndpunkt då man lägger fokus på saker som man bör förebygga för att 
uppnå god hälsa. 
 
I SOU (2000:19) lägger man fokus på begreppet salutogenes vilket 
betyder läran om hälsa som introducerades av Aaron Antonovsky. Den 
forskning som bedrivits i Sverige kring detta har mynnat ut i begreppet 
KASAM som kortfattat står för känsla av sammanhang. För att få detta 
sammanhang krävs flera olika källor till kunskap. Vidare i SOU 2000:19 
står att skolan är en särskild viktig arena för hälsofrågor då den når ut 
till alla barn och ungdomar. Det skrivs vidare om en undersökning som 
gjorts av Lindström och Nilsson 1998 i den svenska skolan där de menar 
att det finns få bevis för att de hälsoprogram som hittills bedrivits har 
gett någon varaktig effekt. Detta gäller speciellt de elever som är 
lågpresterande. Med denna insikt påpekas vikten av att hitta nya sätt att 
bedriva hälsofrämjande arbeten i skolan. 
 
I Finland har man gjort en uppdelning av ämnet och numera har man 
ett ämne för endast hälsoundervisning och ett ämne för de praktiska 
momenten enligt en rapport från (utbildningsstyrelsen, 2009). I 
rapporten går att läsa att resultatet av detta har lett till att eleverna har 
fått ökat intresse för hälsofrågor, samt att det ställts krav på lärare för 
vidareutbildning inom ämnet, vilket av desamma upplevts som positivt. 
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1.2.4. Hälsa -historiskt och i den svenska skolan 

Redan på antiken med filosofer som Hippokrates, Aristoteles och Platon 
fanns funderingar kring vad hälsa är. Fokus på denna tid var att upplysa 
hur man skulle undvika att bli sjuk menar Quennerstedt (2006). Medin 
och Alexandersson (2000) skriver om Galenos (129-199 e. Kr.) som 
byggde vidare på Hippokrates medicinska synsätt där han myntade 
balansteori. Denna teori grundade sig på att kroppen har fyra kvaliteter 
som avspeglas av de fyra elementen hetta, väta, köld och torrhet. Om 
dessa kvaliteter var i balans så infann sig hälsa för människan. Enligt 
Ryberg och Sjöholm (1994) skulle vi i modern medicin benämna detta 
homeostas. Denna kroppsliga funktion gör att vi har en inre balans som 
bevaras tack vare olika kroppsliga reglage beroende på yttre 
förhållanden till exempel att vi svettas när det är varmt för att kyla 
kroppen. Medin och Alexandersson (2000) menar att Galenos även 
vågade sig på att definiera hälsa. 
 

”Health is a state in which we neither suffer from 
evil nor are prevented from the functions of daily 
life.” (s.38) 

 
Under 1900-talets första hälft börjar man enligt Quennerstedt (2006) 
alltmer ge läkare en högre status i samhället. Vetenskapen tar en än mer 
större roll som upplysare av vad som är hälsa och hur man ska uppnå 
det. När WHO (World Health Organisation) lanserar sin klassiska 
definition av hälsa 1948 tar hälsobegreppet ytterligare steg mot den 
uppfattning av hälsa som vi möts av idag, nämligen att det innefattar så 
mycket mer än sjukdomar och sjukvård.   
 

”Health is a state of complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity.” 
(WHO. 1948, sid 1) 
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Quennerstedt (2006) menar att denna definition av hälsa har fått utstå 
en hel del kritik just för att den utmärker sig som en definition. Detta 
främst eftersom att hälsa definieras som ett ideal som inte går att uppnå. 
Den generella formuleringen gör att det inte ges någon måttstock på om 
någon har hälsa eller inte. Jakobsson (2004) menar att WHO utmanade 
normen för vad som ansågs vara hälsa med sin definition från 1948. Då 
den medicinska världen i mångt och mycket ansåg att hälsa var 
avsaknaden av sjukdom så ställdes nu ett nytt sätt att se på hälsa fram. 
 
Enligt Jakobsson (2004) ses hälsa nu som en resurs och som betonar 
personliga och sociala förutsättningar. Hälsa har fått en dynamisk 
innebörd. En förskjutning sker från att ha talat om faktorer som 
bestämmer hälsan till åtgärder som kan bidra till en hälsoutveckling 
som är positiv. Varje individ ska ges förutsättningar att själv försörja och 
bestämma över sin egen tillvaro för att leva ett gott liv. Detta kan ses 
som ett paradigmskifte från förebyggande åtgärder av sjukdom till 
stärkandet av hälsa. Annerstedt et al. (2001) påpekar en inte lika 
smickrande bild av dagens moderna syn av vad hälsa är. Han menar att 
det kan ses som att den yttre kroppen snart är den enda solida punkt 
som vi har i samhället. Oavsett världsdel finns det en kroppsfixering, 
kravet är att ha en välfungerande kropp och detta oavsett ålder. Det är 
alltså det yttre skalet av kroppen som avgör om vi har hälsa eller inte. Vi 
har i dagens samhälle en extrem kroppsdyrkan som kan vara svår att 
leva upp till då vi alla har en naturlig degeneration. Denna naturliga 
process som sker hos alla med åldern är alltså något som vi ska 
övervinna i dagens ideal om skönhet, perfektionism, styrka, sexighet 
och hälsa. 
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Synen på hälsa i den svenska skolan har precis som i övriga världen 
varit under förändring. Blom och Lindroth (2002) skriver att i den tidiga 
idrottsundervisningen under 1800-talet så var det dominerande 
synsättet hur man skulle uppnå hälsa baserat på Per Henrik Lings 
tankar. För att inneha hälsa krävdes enligt Ling att människan i sin 
helhet var i balans. Med detta menade han att det inte bara var 
uppfostran av intellektet som krävdes utan först och främst måste den 
fysiska aspekten av människan tillfredsställas Annerstedt et al. (2001). 
Dock fick inte Per Henrik Lings tankar ett direkt genomslag som 
hälsomedel i skolorna. Detta menar Blom och Lindroth (2002) kunde 
bero på bristande resurser till skolorna eller dålig vilja att genomföra 
det, trots att gymnastiken blev ett obligatoriskt moment enligt 1820 års 
skolbestämmelser, med undantaget att det skulle finnas godtagbara 
lokaler att bedriva undervisningen på. Hjalmar Ling utvecklade sin 
faders idéer och systematiserade gymnastiken och gjorde en mall för 
hur en god gymnastiklektion skulle genomföras. Genomförde man de 
övningar som Hjalmar Ling förespråkade så såg man till att eleverna 
dagligen erhöll rätt mängd fysisk träning vilket resulterade i god hälsa 
menar Annerstedt et al. (2001). Målet med Lings gymnastiken var 
genom fysiologisk rationalism utveckla en harmonisk kropp, detta var 
hälsa. Linggymnastiken hade sin storhetstid mellan 1850-1950, därefter 
följer något som kan benämnas idrottstiden. Annerstedt et al., (2001) 
påpekar den paradox som linggymnastiken innehöll. Målet med 
träningsformen var en människa i harmoni med naturen, men det 
genomfördes efter en rationell struktur. Auktoritära former med 
noggrant bestämda rörelser kommenderades, detta gav 
Linggymnastiken ett mekaniskt intryck där hård disciplin var 
rättesnöret. 
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År 1919 introducerades enligt Blom och Lindroth (2002) ämnet 
gymnastik med lek och idrott i de svenska folkskolorna och 1928 i 
läroverken. Trots detta namnbyte så dominerades undervisningen 
främst av gymnastiken som verktyget för att uppnå den fysiska fostran 
och elevernas hälsa. Denna syn på hälsofostran kvarstod till dess att 
Linggymnastiken tappade fotfäste som ledande undervisningssätt. 
Detta började ske under 1940-talet. På 1950-talet är vi inne i vad som 
kallas för idrottstiden enligt Blom och Lindroth (2002), där 
föreningsidrotten får en allt större plats som inspiratör till 
undervisningens innehåll. Ledordet för bibehållande av elevernas hälsa 
var enligt Annerstedt et al., (2001) fysisk aktivitet minst tre gånger varje 
vecka för att få en god kondition. Enligt Sandahl (2005) var syftet med 
dessa lektioner: 
 
• S
kapa en förståelse för betydelsen av en aktiv och sund livsföring samt 
ett bestående intresse för fysiskt aktivitet. 
• G
enom föreläsningar ge eleverna förståelse för vikten av ett rörligt och 
aktivt liv för sin egen hälsa. 
 
Den syn som man hade på 1950-talet är inte helt olik den som går att 
läsa från dagens kursplan i idrott och hälsa samt mål att sträva mot: 
 

”utvecklar ett bestående intresse för regelbunden 
fysisk aktivitet, förstår värdet av detta samt ser 
dess samband med hälsa och livsstil,” 
(Skolverket, 2008) 
 

Nästa förändring skedde under 1960-talet, Lgr62 och Lgr69 uppkommer 
och  idrottsämnet som för övrigt benämndes gymnastik fick enligt 
Sandahl (2005)  fyra övergripande kategorier: Det sociala, det fysiska, 
det hälsorelaterade och det estetiska. Syftet med undervisningen var 
bland annat: 
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• A
tt utveckla styrka och kondition vilket var tänkt som en förebyggande 
insats till det kommande arbetslivet för eleverna. Man menade att 
behovet av fysisk aktivitet hade ökat i och med utvecklingen på 
arbetsmarknaden med maskiner och ett allt mer stillasittande jobb. 
• K
roppsvård och att tillgodose elevernas behov av kroppsrörelser, tanken 
var att idrottsundervisningen skulle avlasta övriga ämnen från stök och 
bråk som uppstod när eleverna inte var tillfredsställda i sitt 
rörelsebehov. Dessutom ville man att ämnet skulle upplysa eleverna om 
hur man skulle sköta sin kropp vid fysisk aktivitet, till exempel via 
hygien, klädsel och kost. 
• Ä
mnet skulle även fungera som uppfostran och att eleverna skulle lära sig 
respektera samhällets regler och uppskatta kamratskap. 

 
På 1980-talet och den nya läroplanen Lgr80 så tas ännu ett steg bort från 
gymnastiken då ämnet ändrar namn till enbart idrott. En utveckling av 
idrottsämnet sker där den fysiska aktiviteten i sig inte längre är det enda 
som står i fokus, eleverna skall förstå varför ett aktivt liv är nödvändigt 
för bibehållande av hälsan. Vad som kan sägas om innehållet är enligt 
Sandahl (2005) följande: 
 
• H
älsa, hygien och ergonomi tillkommer som ett nytt huvudmoment och 
är teoretiska inslag som skall ge eleverna kunskap om förebyggande 
hälsovård. 
• T
anken är att skapa ett bestående intresse och förståelse för regelbunden 
kroppsrörelse som ett sätt till välbefinnande och hälsa. 
• F
riluftsverksamheten får en större plats och det förespråkas att eleverna 
skall efter skolans lokala förutsättningar ge eleverna möjlighet till att 
vistas i skog och mark. 
 



Det är väl bara att kasta ut en boll? -
Hur elever lär sig hälsa i idrott och 
hälsa på den gymnasiala skolan. 
Richard Dahlin 

10-2-27 

 

23 
 
 

När den gällande läroplanen Lpo94/Lpf94 trädde i kraft så fick hälsan 
en stor plats om än ganska otydlig, dels genom namnbytet till idrott och 
hälsa. Annerstedt et al. (2001) menar att man från Lgr80:s betoning av 
föreningsidrotten tagit steget mot att vara något annorlunda och att 
bedömningen av de idrottsliga färdigheterna minskat. För att ge 
eleverna god hälsa förespråkas ett mer kognitivt synsätt, där eleverna 
ska ges förståelse för den egna aktivitetens betydelse och samband 
mellan hälsa, fysisk aktivitet och livsstil. Sandahl (2005) menar att de 
tidigare huvudmomenten blev ersatta av tre nya områden med 
övergripande karaktär, dessa är: 
 
• R
örelse, rytm och dans, 
• F
riluftsliv och naturfrågor. 
• T
eori med fokus på hälsovård.   
 
Annerstedt et al., (2001) menar att idrottslärarna stod inför samma 
problematik som när Linggymnastiken fick ge efter, som vid skiftet till 
den gällande läroplanen. Det existerar inte någon egentlig teori för 
idrottsundervisningen och didaktisk litteratur för ämnet är mycket 
sparsamt förekommande. Undervisningen har gått från att vara helt 
lärarstyrd till att idag ge eleverna allt mer ansvar, både gällande innehåll 
och utförande. Idag saknas centrala direktiv och anvisningar, det är i allt 
högre grad lokalt styrt. Detta menar Annerstedt et al. (2001) kan ligga 
som bakgrund till att en osäkerhet sprider sig bland de aktiva lärarna. 
Även Sandahl (2005) påpekar att det kännetecknande för de nya 
momenten var dess bredd men samtidigt deras otydligheter. Intrycket 
ges att man saknat uppfattning om vad exakt innehållet skulle vara och 
samtidigt gjordes ett försök att omfatta allting. I skolverkets (2003) 
rapport framkommer att vad som står skrivet i läroplanen som viktiga 
områden för ämnet inte alls prioriteras av lärare varken utifrån vad de 
anser som viktiga moment eller vad som faktiskt utgör undervisningen. 
I stort verkade läroplanen förutsätta minimikunskaper om de olika 
kunskapsområden, man skulle helt enkelt inneha lite kunskap kring 
väldigt många olika moment. Innehållet för undervisningen kan enligt 
Sandahl (2005) till exempel vara följande: 
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• H
älsovårdsundervisningen handlade om förebyggande av sjukdomar och 
skador, samt att skapa en medvetenhet hos eleverna om hur kroppen 
ska skötas och dess funktioner. Särskild vikt skulle läggas på de elever 
som var fysiskt inaktiva på fritiden. 
• D
e teoretiska inslagen fick större plats och i den skulle det betonas 
behovet av en aktiv och rörlig livsstil, för att uppnå god hälsa. 
• E
tt helhetsperspektiv skulle beaktas där psyke, intellekt och kropp hörde 
samman och alla delar var beroende av varandra. 
 
Denna osäkerhet inför Lpo94/Lpf94 är även något som Jakobsson (2004) 
beskriver, att hälsa är ett begrepp som inte ges någon tydlig definition 
av i läroplaner eller kursplanen för idrott och hälsa. Detta medför att 
idrottslärarna lämnas till att själva tolka och definiera begreppet hälsa 
och hur hälsa ska komma till uttryck i deras undervisning. Enligt SOU 
(2000:19) är hälsa något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är ett 
tillstånd som den enskilde individen måste erövra. Hälsa kännetecknas 
av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande. Man menar  
att individens förståelse för att delaktighet och påverkan av de 
förutsättningar hon lever i påverkar hälsan, således mer komplext än 
vad bilden av hälsa var tidigare. Jakobsson (2004) ställer frågan om 
skolan och då främst ämnet idrott och hälsa ska stå som en motpol till 
den bild av hälsa som presenteras av massmedia. Den massmediala 
bilden styrs av kommersiella intressen där man förmedlar den ideala 
kroppen, hur man ska se ut och vad som är hälsosamt. 
 
I de gällande kursplanerna för idrott och hälsa (skolverket, 2008) går att 
läsa vilka mål som eleverna skall ha uppnått med hälsa som fokus efter 
avslutad kurs: 
• E
leven skall känna till och ha kunskap om hur människors hälsa påverkas 
av olika faktorer samt kunna diskutera samband mellan miljö, livsstil 
och hälsa ur ett samhällsperspektiv såväl som på det individuella 
planet. 
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• K
unna värdera vilken betydelse olika fysiska aktiviteter har för hälsa och 
välbefinnande, samt kunna genomföra och planera och utvärdera ett 
personligt program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder.   
 

Dessa två punkter av totalt nio mål som eleverna skall ha uppnått efter 
avklarad a-kurs är direkt knutna till begreppet hälsa och något som 
eleverna skall ha förståelse för efter avslutad kurs. Går man vidare till 
vad som står i betygskriterierna för godkänd nivå finns där mer stoff till 
vad eleverna ska uppnå i kunskapen om hälsa. 

• M
ed viss handledning genomför eleven olika fysiska aktiviteter samt 
redogör för deras betydelse för välbefinnande och hälsa. 

• E
leven kan ge exempel på vilken betydelse kosten har för hälsan. 

• K
an sätta ett samband med hälsan och olika arbetsmiljöer. 

Med de uppnående mål som finns samt kriterier för att uppnå betyget 
godkänt ges en fingervisning av hur pass centralt begreppet hälsa är i 
ämnet. I den gällande läroplanen Lpf94 går att läsa följande med direkt 
anknytning till hälsa. Förutom att skolan ska uppmärksamma hälso- och 
livsstilsfrågor är det skolans ansvar att samtliga elever efter avslutad 
utbildning har förutsättningar och kunskaper för en god hälsa detta är 
ett mål att uppnå (Skolverket, 2008). Ett verktyg till att förmedla 
kunskap står utskrivet som en konkret vägledning för hur man skall 
förmedla kunskap på bästa möjliga sätt. Det går att läsa i Lpf94 att 
kunskap kommer till uttryck genom olika former, de fyra f:en, fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa förutsätter och samspelar med 
varandra, vilket ger kravet på undervisningen att den inte får vara 
ensidig alltså betona den ena eller andra kunskapsformen. Ser man till 
Skolverkets (2003) rapport motsätter de resultat som framkommer här 
det som står skrivet i Lpf94 då det är övervägande stor del av 
undervisningen som består av bollsporter och samtidigt en väldigt liten 
del är av teoretiska inslag. 
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 2. Syfte  
Syftet med studien är att på två gymnasieskolor undersöka behöriga 
idrottslärare samt elevers uppfattningar om begreppet hälsa i ämnet 
idrott och hälsa. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Ä
r fysiskt aktiva elever mer positivt inställda till sin hälsa jämfört med 
elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid? 

• V
ilka ramfaktorer påverkar hur hälsoundervisningen bedrivs? 

• H
ur speglas lärares och elevers uppfattningar av hälsa i 
implementeringen av kursplanen för idrott och hälsa?   
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 3. Metod  
3.1. Val av metod 

Denscombe (2000) nämner fyra forskningsmetoder som sinsemellan 
konkurrerar med varandra för att väljas av en forskare. Dessa metoder 
är frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor. Utifrån 
vad som är tänkt att undersökas i arbetet föreföll det mest lämpligt att 
använda frågeformulär och intervju som metod. Varje metod har sina 
för- respektive nackdelar. Använder man sig av flera olika metoder kan 
det enligt Denscombe (2000) öka validiteten i data som presenteras. När 
forskaren använder sig av flera olika metoder benämns detta som 
triangulering, detta gör att forskaren bör komma närmare sanningen än 
om han eller hon enbart använt sig av en metod i sin forskning. 
 
Gällande den kvantitativa forskningen har jag valt en ordinalskalenivå. 
Enligt Denscombe (2000) placerar och räknar man in det efterfrågade i 
rangordning vid användande av ordinalskalenivå, mer eller mindre är 
ett exempel på detta. Då jag ville undvika att respondenterna valde ett 
medeltal såsom tre är vid en femgradig skala, valde jag att ha ett jämnt 
antal siffror vid rangordningen, vilket gör att eleven måste ta ställning 
till frågan. 
 
Den kvalitativa forskningen har gjorts genom semistrukturerade 
intervjuer som metod för informationsinsamlingen. Med 
semistrukturerad menas att frågorna är bestämda på förhand men 
ordningsföljden av frågorna är inte det. Enligt Denscombe (2000) finns 
det både fördelar och nackdelar med att använda sig av kvalitativ 
forskningsmetod. De fördelar som jag anser vara av vikt är att 
datamaterialet är detaljerat och att respondenterna har möjlighet att 
komma med alternativa svar till en fråga mot för vad som hade varit 
möjligt vid till exempel ett frågeformulär. De nackdelar som nämns av 
Denscombe (2000) är risken för betydelsen av resultatet 
dekontextualiseras sant att forskarens personliga bakgrund och identitet 
kommer avspegla sig i analysen av data, vilket även är gällande för 
detta arbete. 
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Frågeformulär 
Frågeformulär har i detta arbete använts som ett kvantitativt 
tillvägagångssätt att samla data på. Enligt Denscombe (2000) är 
frågeformulär som mest produktiv när det bland annat används till ett 
stort antal respondenter, när informationen som ska samlas in är relativt 
kortfattad och av enklare natur och när det inte krävs personlig 
interaktion ansikte mot ansikte. Eftersom att jag valt att fråga elever om 
deras syn på hälsa så valde jag detta kvantitativa tillvägagångssätt. 
Totalt tillfrågades 90 elever av dessa svarade 77 elever på enkäten. 
Resterande 13 utgör bortfallet av undersökningen där orsaken till 
bortfallet var att eleven var frånvarande från den givna lektionen. 
Eftersom att den typ av information som jag efterstävade var av en 
enklare natur och att jag inte hade möjlighet till personlig interaktion 
med varje enskild elev på grund av tidsbrist. 
 
Data som samlas in genom frågeformulär är av antingen faktiska eller 
åsiktskaraktärer. Frågeformuläret som ligger till grund för elevernas syn 
är utformat med hjälp av båda dessa karaktärer. Att ett formulär innehar 
båda dessa huvuddrag är enligt Denscombe (2000) högst troligt och 
inget konstigt i sig. När man ska utforma ett frågeformulär bör man 
kolla igenom det noggrant för att undvika så många fel som möjligt då 
det i efterhand är väldigt svårt att få respondenterna att göra om 
formuläret igen. Dessutom bör formulärets längd och språk som 
används vara anpassade till respondenterna. Genom väl genomförd 
feedback från handledaren är förhoppningen att formuläret blivit 
korrekt utfört och på ett sätt som respondenterna förstår. Eftersom att 
målgruppen för formuläret är gymnasieelever, kan en språklig och 
allmän missuppfattning ske. Därför har formuläret innan det skickats ut 
fått fyllas i och kommenteras av två bekanta i samma ålder som 
målgruppen, för att komma med kommentarer och synpunkter. 
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Det som är frågeformulärets största nackdel, enligt Denscombe (2000), 
är om det uppstår komplikationer när respondenterna ska besvara 
frågorna. Det kan vara att de inte förstår frågan, vilket kan bero på 
språket som använts vid utformningen av frågan alternativt att en 
tillräcklig god förklaring på vad som eftersöks saknas. Genom att 
närvara vid tillfället där respondenterna svarade på frågeformuläret så 
är förhoppningen att minimera risken för att respondenterna inte ska 
förstå vad som eftersöks av frågan. En annan nackdel som kan uppstå 
med frågeformulär enligt Denscombe (2000) är om svaren blir tvetydiga 
och att det därför blir forskarens egen tolkning av vad respondenten 
verkligen menar. För att förhindra att detta sker har frågeformuläret 
utformats på sådant sätt att det finns ett antal alternativ att kryssa för 
och ett minimalt antal öppna frågor. Förhoppningen är att detta 
tillvägagångssätt ska underlätta för respondenten att ge ett tydligt svar 
på det som efterfrågas. 
 
Intervju 
Enligt Denscombe (2000) ger intervju som verktyg möjlighet till att 
samla in detaljerad information för författaren. Då huvudsyftet för 
intervjuerna var att få fram aktiva och behöriga idrottslärares tankar 
kring hälsa och deras syn på undervisning var det lämpligt att använda 
intervju som metod då det är en kvalitativ undersökning. Här 
tillfrågades tio lärare där fem gav sitt medgivande till undersökningen. 
Borfallet var således fem stycken, orsaken bakom bortfallet var tidsbrist 
eller att de tillfrågade inte ville delta. Det finns, enligt Denscombe 
(2000), flera olika sätt att genomföra en intervju på, dessa är: 
 
• S
trukturerad intervju. 
• S
emistrukturerad intervju. 
• O
strukturerad intervju. 
• P
ersonlig intervju. 
• G
ruppintervju. 
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Den metod som har valts till detta arbete är en semistrukturerad och 
personlig intervju. Med detta menas att det endast är författaren och 
respondenten närvarande vid intervju tillfället samt att de frågor som 
ställs är skrivna på förhand men ordningsföljden på dessa inte följer 
någon speciell ordning. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 
den svarande får tillfälle att utveckla sina idéer och synpunkter under 
intervjuns gång. Fördelen med den personliga intervjun är att den är 
förhållandevis lätt att kontrollera eftersom författaren endast har en 
person att ledsaga genom intervjun. 
 
De problem som kan uppstå vid en intervju är hur författaren samlar 
information. De sätt som finns är anteckningar, bandinspelningar eller 
videofilmning. Vid de intevjuer som gjorts för detta arbete har valet 
fallit på anteckningar. Anteckningar är i sig begränsade till att intervjun 
ska flyta på ett naturligt sätt och därför bör man som förattare inte 
skriva alltför mycket och länge varje gång då detta ger ett avbrott i själva 
intervjun. Anteckningar bör vara av stödjande karaktär för att komma 
ihåg hur vissa detaljer var som ett komplement till bandupptagning. 
Bandupptagningar samt videoinspelningar samlar upp allt som sägs, 
problemet är enligt Denscombe (2000) att människor när de pratar ofta 
säger meningar som de inte avslutar helt vilket i efterhand kan leda till 
misstolkning från forskaren. Att valet inte föll på bandupptagning beror 
på att en av respondenterna inte ville genomföra en intervju om så var 
fallet. 
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3.2. Datainsamling 

Forskning bör enligt, Denscombe (2000), ha en litteraturstudie som 
grund till arbetet. Det första steget var att leta efter tidigare forskning i 
det tilltänkta ämnet. Den enkätundersökning som genomfördes skedde 
under den praktik som var i samband med min utbildning under fyra 
veckor. De lärare som jag kom i kontakt med under denna tid på skolan 
bokade jag in tider med, dels för att göra en intervju samt få tid för att 
dela ut enkäter till en av deras klasser. Dessa gjordes under 
praktikperiodens första vecka. För att minimera bortfall bestämde jag 
mig för att själv närvara under tiden eleverna svarade på enkäten detta 
för att kunna svara på eventuella frågor som kunde tänkas uppkomma. 
För att ytterligare försöka minska bortfallet tittade jag igenom varje 
inlämnad enkät så att det åtminstone var ifyllt på alla frågor. Ett visst 
bortfall var ändock oundvikligt då sjuka eller frånvarande elever från 
den aktuella idrottslektionen inte fick chansen att fylla i enkäten i 
efterhand, detta på grund av tidsbrist för undersökningen. 
 
De intervjuer som genomförts gjordes i enskilda rum med enbart mig 
själv och respondenten närvarande detta för att som Denscombe (2000) 
beskriver det ge en ostörd och tyst miljö att genomföra intervjun på. 
Eftersom en av respondenterna inte ville bli inspelad på band så valde 
jag att genomföra samtliga intervjuer med hjälp av anteckningar. Då jag 
valde fältanteckningar som verktyg ställde det lite extra krav mot 
användandet av bandinspelning. För att minimera förlusten av 
information försökte jag göra så bra förberedelser som möjligt. Jag 
gjorde klart med frågorna på papper med gott om utrymme vid dessa 
för att göra mina anteckningar på. Direkt efter intervjun tog jag med 
mig anteckningarna och skrev ner dem på datorn medan minnet 
fortfarande fanns kvar av intervjun. Genom detta tillvägagångssätt 
hoppas jag att jag inte har missat någon väsentlig information från de 
olika intervjutillfällen. 
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3.3. Tillförlitlighet, generaliserbarhet och etiska överväganden 

Tillförlitlighet 

Enligt Denscombe (2000) är kriteriet för tillförlitlighet huruvida 
forskningsinstrumenten i sin verkan är neutrala, och om resultatet 
skulle bli detsamma vid något senare tillfälle med samma instrument. 
Kort sagt, om någon annan genomför undersökningen, kommer denna 
att få samma resultat och dra samma slutsatser. Denna fråga går inte att 
besvara till 100 procent men genom att tackla den på olika sätt går det 
att komma så nära som möjligt. Detta görs genom att redogöra för 
forskningens grundläggande premisser och mål, genomförandet av 
forskningen samt resonera kring de beslut som fattats under 
forskningens gång. 
 
Forskningsrådet (2009) påpekar vikten av att göra en felanalys av 
forskningen som genomförts. Detta kommer att diskuteras mer 
ingående i metoddiskussionen och mer kortfattat här. Genom att 
använda mig av två olika metoder till källa för datan anser jag att det 
resultat som framkommit är relativt tillförlitligt. Min förhoppning är att 
jag inte överskattat resultatet och att resultatet har bärkraft för de 
diskussioner som framkommit genom det resultat som arbetet 
uppbringat. 

Generaliserbarhet 

Studien har baserats på fem aktiva idrottslärare som samtliga har 
behörighet för sitt yrke. Generaliserbarheten är inte speciellt stor 
gällande de kvalitativa intervjuerna som gjorts. När det gäller de 
kvantitativa enkäterna till eleverna så är generaliserbarheten tämligen 
god då dessa har gjorts till elever i olika program samt olika 
åldersklasser. Det som kunde ha gjorts för att öka generaliserbarheten är 
att nå ut till fler skolor och fler klasser men tidsramen för arbetet gjorde 
att detta inte var möjligt. 
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Då samtliga idrottslärarna är utbildade till behöriga gymnasielärare i 
ämnet idrott och hälsa anser jag att deras synpunkter är generaliserbara 
med andra utbildade idrottslärare. Då det förekommer att skolor har 
personal som inte är behörig kan jag med denna studie ej se som 
generaliserbar för dessa. Det som kan vara till fördel respektive nackdel 
är den stora ålderskillnaden respondenterna emellan. Fördelen är att jag 
enligt egen mening har lyckats fylla ett stort ålderspann 30-65 år 
(avrundat till femtal för att bibehålla konfidentialiteten) och därmed fått 
synpunkter från lärare med utbildningar från olika årtionden och med 
detta ökar generaliserbarheten. Nackdelen kan vara att när jag utfört en 
kvalitativ undersökning med ett fåtal respondenter kan bli svårt att få 
en röd tråd i vad deras gemensamma åsikter är.   

Etiska överväganden 

I samband med mina förfrågningar till respondenterna om huruvida de 
var villiga att ställa sig själv samt en klass till förfogande för min 
undersökning. Inledde jag med att i stora drag delge information om 
vad mitt syfte med arbetet var och hur jag tänkt genomföra det. Jag har i 
generella drag berättat för respondenterna om vad intervjufrågorna 
innefattar, de har även fått information om att intervjun är frivillig och 
att de inte behöver besvara alla frågor samt om de så önskar kan avsluta 
intervjun. 
 
Gällande enkäterna till eleverna (se bilaga 1) har alla ansvariga lärare 
fått tagit del av ett exemplar av enkäten. Denscombe (2000) påpekar 
vikten av att få tillstånd från personalen när det gäller enkäter till 
ungdomar och elever i fritidsgårdar eller skolor. Eleverna har innan de 
fyllt i enkäten blivit informerade om att det är helt frivilligt att fylla i 
enkäten och att det är helt anonymt. 
 
Genom att respondenterna för intervjun inte namnges utan istället getts 
en fiktiv benämning samt att de alla tillhör samma yrkesgrupp, 
verksamma idrottslärare, anser jag att deras konfidentialitet kommer att 
bevaras på ett fullgott sätt. Även orten som ligger till grund för denna 
studie har utelämnats för att undvika att respondenternas identitet ska 
kunna avslöjas. 
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3.4. Presentation av intervjupersoner 

Nedan följder en kort presentation av de intervjuades förutsättningar 
för att arbeta som idrottslärare. 
 
Anna har varit verksam som idrottslärare i fem. 
 
Berit har varit verksam som idrottslärare i fyra år, förutom denna 
utbildning är hon även styrkeinstruktör. 
 
Ceasar har varit verksam som idrottslärare i 28 år 
 
Daniel har varit verksam som idrottslärare i 21 år. 
 
Erik har varit verksam som idrottslärare i 15 år. 
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 4. Resultat 
Nedan följer det resultat som jag har fått fram genom intervjuer med 
fem aktiva idrottslärare samt de enkäter till den klass av elever som 
respektive lärare var schemalagd med i anknytning till intervjutillfället. 
Jag har valt att dela in detta avsnitt i två huvuddelar där jag kommer att 
redovisa vad som framkommit i intervjuerna och enkäterna. 
 

4.1 Undersökning av lärare 

Jag kommer i detta avsnitt framställa det centrala i de intervjuer som jag 
har genomfört. Se bilaga 2 för de frågor som jag baserade intervjun på. 
De första fyra frågorna har redovisats i det tidigare kapitlet där jag 
presenterar de intervjuade, dessa frågor var avsedda att sätta igång de 
intervjuade inför de kommande frågorna. Jag har valt att dela upp detta 
avsnitt efter de frågor jag ställt i arbetet och således följer inte de 
redovisade frågorna nedan intervjugången. 
 

4.1.1. Hur speglas lärares uppfattningar av hälsa i 
implementeringen av kursplanen för idrott och hälsa? 

Hur definierar du begreppet hälsa? 
Definitionen av begreppet hälsa är inte densamma lärarna emellan. 
Daniel poängterar att hälsa är något väldigt individuellt och menar att 
hälsa i undervisningen ter sig som att ge eleverna kunskap om kost, 
sömn, träning att må bra helt enkelt. Berit menar att hälsa är att leva ett 
sunt liv där man känner att man trivs med sig själv och mår bra. För 
Erik handlar det om att ha baskunskaper för att leva ett hälsosamt liv 
och kritiskt kunna granska olika fakta kring ämnet. Ceasar menar att 
hälsa är förståelse och insikt i ämnet, allt från att äta frukost till att vara 
fysiskt aktiv. Anna menar att hälsa handlar om att förstå sin egen kropp 
och dess signaler när något är rätt eller fel. Samtliga nämner träning, 
kost och stress, och ingen ger sig på att sätta en direkt definition av 
hälsa utan beskriver vad det betyder för just dem. 
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– Vad är syftet enligt din mening med idrottsundervisning? 
Syftet med de verksamma lärarnas idrottsundervisning var relativt 
snarlika, om än att det uttryckets på olika sätt. Ceasar menar att all 
undervisning bör baseras på tanken att eleverna ska lära för livet, att de 
ska få kunskap som de har nytta av efter skoltiden. Anna, Erik och Berit 
menar att undervisningen på gymnasienivå syftar till att ge eleverna 
möjligheter att hitta en rörelseform som de kan tänka sig kunna utföra 
efter avslutande gymnasiestudier. Daniel skiljer sig en aning från övriga 
och pekar på kursplanens mål. Men vid en egen definition ger han ett 
liknande svar som Ceasar, att det är att ge eleverna kunskap för att leva 
ett hälsosamt liv efter skolan som det huvudsakliga syftet. 
 
– Vilket innehåll i undervisningen är mest förekommande för att uppnå detta 
syfte? 
Berit, Anna och Daniel har en likartad syn på deras huvudsakliga 
innehåll i undervisningen och det är att hälsa genomgående skall finnas 
i undervisningen oavsett moment. Erik menar att det är stor skillnad på 
innehållet beroende på vilken årskurs man undervisar i. Första året 
ligger fokus till exempel på att ha en stor bredd på aktiviteter för att 
sedan i år två gå djupare in på några moment. Ceasar anser att det inte 
spelar så stor roll vilket moment man använder. Det viktiga är att det 
finns en naturlig rörelseglädje där aktiviteten är anpassad efter de 
individuella skillnader som finns i klassen. Något som samtliga lärare 
påpekar är att när det är eleverna själva som får välja aktivitet så blir det 
nästan alltid någon form av bollsport som aktivitet. 
 
– Vad är viktigast för att kunna uppnå syftet? 
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När de ska förklara vad som är viktigast för att uppnå syftet med 
undervisningen lyfts det fram olika faktorer. Erik menar att det är 
viktigt att ha en stor variation på aktiviteter så att alla kan hitta någon 
form som är rolig. Berit menar att arbetsmiljön och storleken av klassen 
är av stor vikt för att kunna genomföra en god undervisning och uppnå 
syftet. Även Daniel lyfter fram lokalernas betydelse men även vikten att 
som lärare vara lyhörd gentemot eleverna för vad de har att säga. 
Ceasar och Anna anser att det är viktigt att som lärare kunna motivera 
och synliggöra alla elever i klassen, något som de anser vara en av de 
största utmaningarna i deras jobb. 
 
– Hur checkar du av att eleverna har förstått innebörden av hälsa? 
Erik kontrollerar eleverna genom seminarier där eleverna får diskutera i 
grupper, de får även skriva inlämningsuppgifter och prov. Ceasar 
använder sig av skriftliga prov för att kontrollera om eleverna har 
förstått det som han har tagit upp på lektionerna. Han kollar även av det 
hela genom praktiska övningar till exempel genom att de kan träna med 
den egna kroppen på ett korrekt och riskfritt sätt. Daniel kontrollerar 
detta genom både teoretiska och praktiska prov samt att eleverna själva 
ska leda uppvärmning och stretchning så att han kan se att de behärskar 
dessa moment av träning. Berit och Anna menar att de försöker föra en 
dialog med alla elever där de pratar lite om hälsa och hur eleverna själva 
mår och känner inför till exempel träning. Sedan har de även skriftliga 
prov och en del inlämningsuppgifter. 
 
– Vad är enligt din mening hälsoundervisning? 
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När hälsoundervisningen kommer på tal så finns det även här olika 
tankar kring ämnet. Erik menar att det gäller att ge eleverna 
baskunskaper för att få dem att se helheten kring hälsa och allt som är 
runt det. Berit och Anna har en liknande idé där de menar att det 
handlar om att integrera hälsoundervisningen med all undervisning. 
Detta görs genom att ge eleverna återkoppling på vilket sätt deras 
aktivitet påverkar deras hälsa. Det förekommer även rena teorilektioner 
där de ger eleverna kunskap om kostens betydelse. När Daniel ska ha 
genomgång av teoretiska kunskaper brukar han dela upp lektionen på 
hälften där andra delen blir praktisk så att eleverna får vara fysiskt 
aktiva. Caesar trycker extra hårt på att eleverna ska få kunskap i kost 
och träningslära, där han menar att det läggs en grund för elevernas 
förståelse kring deras hälsa. Samtliga lärare påpekar att de har tagit upp 
kursplanens mål och vad det förväntas av eleverna att de skall kunna 
vid kursens slut. Detta är något som de har gjort i början av deras tid i 
gymnasiet, men inte så mycket under den senare delen. Under intervjun 
ger både Erik och Berit uttryck för att de själva känner att detta kanske 
inte är optimalt då eleverna redan har så mycket ny information att ta 
till sig från allt annat runt den nya gymnasieskolan. Kanske menar de 
att man skulle behöva förklara utifrån kursplanen varför man gör varje 
moment, då skulle kanske eleverna förstå bättre varför de momenten 
genomförs. 
 

4.1.3. Vilka ramfaktorer påverkar hur hälsoundervisningen 
bedrivs? 

– På vilket sätt skulle man göra undervisningen bättre än i dagsläget, om du 
fick fria händer att bestämma? 
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När intervjun kommer in på vilket sätt undervisningen skulle kunna 
göras bättre om de själva fick bestämma kommer det fram olika förslag. 
Daniel menar att de bristfälliga lokalerna gör att eleverna inte ges 
möjlighet att få prova på alla aktiviteter. Skulle man ha fullstora 
gymnastiksalar med möjlighet för både bollsporter och gymnastik, 
menar han att undervisningen skulle bli betydligt bättre och roligare för 
både lärare och elever. Förutom detta önskemål efterlyser han även ett 
större samarbete lärare emellan dels på samma skola men även skolor 
emellan. Han menar att vid ett bra samarbete så skulle man kunna 
samordna de lokaler som finns på orten och genom detta ge eleverna ett 
bättre och större utbud. Ceasar å sin sida belyser att stor del av den 
problematik han upplever härrör från tidsbrist i ämnet. Sedan skulle 
han gärna ha mer resurser i form av lokaler och utrustning som skulle 
göra ämnet mer attraktivt. Berit ser den nuvarande lokalen som 
bristfällig där hon skulle vilja se mer gymnastikredskap och speglar för 
att möjliggöra större utbud i undervisningen. Sedan ser hon även att det 
brister rejält i möjligheten till stimulerande utemiljö i närheten, där hon 
skulle vilja kunna genomföra mer undervisning baserad på friluftsliv. 
En tredje sak som Berit och även Anna påpekar är bristen av enskilda 
samtalsrum och rum som är gjorde för teoriundervisning för 
idrottslärarna. Förutom denna punkt så skulle Anna vilja ha ett större 
samarbete med lokala föreningar något som även Erik påpekar. Där 
skulle eleverna få tillfälle att prova på och bekanta sig med de 
föreningar och deras lokaler som finns till exempel olika gym, 
kampsporter, racketsporter och så vidare. Erik skulle också vilja ha mer 
resurser då han ser viss utrustning som oanvändbar och skulle behöva 
bytas ut något som enligt honom själv inte kommer att ske inom den 
närmaste framtiden. 
 

4.2. Elevundersökning 

För att se ordning och utformning av enkäten till elever se bilaga 2. 
Nedan följer redovisning av enkätundersökning med beaktning av de 
frågor som jag ställt i arbetet 

4.2.1. Hur speglas elevers uppfattningar av hälsa i 
implementeringen av kursplanen idrott och hälsa? 
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Ett flertal elever har gjort egna kommentarer där de menar att hälsa 
dem är allting och således har kryssat för alla eller flera av alternativen. 
Som diagrammet visar är det främst fysiska, psykiska och kost 
relaterade frågor som eleverna förknippar med hälsa, ett biomedicinskt 
förhållningssätt. Vid denna fråga var det 
alternativ för eleverna.
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Ett flertal elever har gjort egna kommentarer där de menar att hälsa 
dem är allting och således har kryssat för alla eller flera av alternativen. 
Som diagrammet visar är det främst fysiska, psykiska och kost 
relaterade frågor som eleverna förknippar med hälsa, ett biomedicinskt 
förhållningssätt. Vid denna fråga var det möjligt att kryssa för flera 
alternativ för eleverna. 
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Ett flertal elever har gjort egna kommentarer där de menar att hälsa för 
dem är allting och således har kryssat för alla eller flera av alternativen. 
Som diagrammet visar är det främst fysiska, psykiska och kost 
relaterade frågor som eleverna förknippar med hälsa, ett biomedicinskt 

möjligt att kryssa för flera 
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Det är tydligt att den största möjligheten för påverkan av ungdomars 
uppfattningar om hälsa går genom skolan och elevernas familjer. Att så 
många elever valde alternativet annat kan förklaras med at
att kryssa för alla alternativ som fanns samt att de som kommenterade 
sitt val skrev kompisar som annat.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eleverna skulle rangordna sin egen förståelse av kursplanen där 1 var 
väldig låg och där 6 var väldig hög förståelse. 
så anser hela 79 procent av eleverna att de har bra förståelse av den 
gällande kursplanen för idrott och hälsa. Medan bara 21 procent har 
relativt dålig förståelse av den. Eleverna gav under motivering och 
kommentar uttryck för att d
läroplanen och att de inte har fått den tilldelad.
 
– Kan du ge exempel på vad du ska kunna när du är färdig med kursen?

Det är väl bara att kasta ut en boll? -
Hur elever lär sig hälsa i idrott och 
hälsa på den gymnasiala skolan. 

Det är tydligt att den största möjligheten för påverkan av ungdomars 
uppfattningar om hälsa går genom skolan och elevernas familjer. Att så 
många elever valde alternativet annat kan förklaras med att flera valde 
att kryssa för alla alternativ som fanns samt att de som kommenterade 
sitt val skrev kompisar som annat. 

Eleverna skulle rangordna sin egen förståelse av kursplanen där 1 var 
väldig låg och där 6 var väldig hög förståelse. Enligt diagrammet ovan 
så anser hela 79 procent av eleverna att de har bra förståelse av den 
gällande kursplanen för idrott och hälsa. Medan bara 21 procent har 
relativt dålig förståelse av den. Eleverna gav under motivering och 
kommentar uttryck för att de inte kommer ihåg vad som står i 
läroplanen och att de inte har fått den tilldelad. 

Kan du ge exempel på vad du ska kunna när du är färdig med kursen?
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Det är tydligt att den största möjligheten för påverkan av ungdomars 
uppfattningar om hälsa går genom skolan och elevernas familjer. Att så 

t flera valde 
att kryssa för alla alternativ som fanns samt att de som kommenterade 

 

Eleverna skulle rangordna sin egen förståelse av kursplanen där 1 var 
Enligt diagrammet ovan 

så anser hela 79 procent av eleverna att de har bra förståelse av den 
gällande kursplanen för idrott och hälsa. Medan bara 21 procent har 
relativt dålig förståelse av den. Eleverna gav under motivering och 

e inte kommer ihåg vad som står i 

Kan du ge exempel på vad du ska kunna när du är färdig med kursen? 
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Med god kunskap hamnar de som i fråga fyra rangordnade sig själv på 
nivå fyra och uppåt. Av 
nämna tre eller fler saker som de ska kunna när de har läst kursen. De 
vanligaste svaren som får råda som en generell bild av vad eleverna 
anser att de ska lära sig av kursen idrott och hälsa, detta eftersom
flertal elever inte kunnat ge ett enda exempel av vad de ska kunna. Det 
mest frekventa svaret var dansa och simma.
 

1. Dansa och rörelse till musik.
2. Simma och livräddning med HLR.
3. Kost och träningslära om vad man ska äta för att må bra och orka 

träna. 
4. Komma i tid och lyssna på läraren.
5. Närvarande och aktiv på lektionen.
6. Leda olika moment av en lektion t.ex. uppvärmning.
7. Förstå vad hälsa är.
8. Förstå vad ergonomi är.

 

4.2.2. Är fysiskt aktiva elever mer positivt inställda till sin hälsa 
jämfört med elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid?
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Med god kunskap hamnar de som i fråga fyra rangordnade sig själv på 
nivå fyra och uppåt. Av samtliga elever är det endast tio som klarar att 
nämna tre eller fler saker som de ska kunna när de har läst kursen. De 
vanligaste svaren som får råda som en generell bild av vad eleverna 
anser att de ska lära sig av kursen idrott och hälsa, detta eftersom
flertal elever inte kunnat ge ett enda exempel av vad de ska kunna. Det 
mest frekventa svaret var dansa och simma. 

Dansa och rörelse till musik. 
Simma och livräddning med HLR. 
Kost och träningslära om vad man ska äta för att må bra och orka 

Komma i tid och lyssna på läraren. 
Närvarande och aktiv på lektionen. 
Leda olika moment av en lektion t.ex. uppvärmning. 
Förstå vad hälsa är. 
Förstå vad ergonomi är. 

4.2.2. Är fysiskt aktiva elever mer positivt inställda till sin hälsa 
elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid?
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Med god kunskap hamnar de som i fråga fyra rangordnade sig själv på 
samtliga elever är det endast tio som klarar att 

nämna tre eller fler saker som de ska kunna när de har läst kursen. De 
vanligaste svaren som får råda som en generell bild av vad eleverna 
anser att de ska lära sig av kursen idrott och hälsa, detta eftersom att ett 
flertal elever inte kunnat ge ett enda exempel av vad de ska kunna. Det 

Kost och träningslära om vad man ska äta för att må bra och orka 

4.2.2. Är fysiskt aktiva elever mer positivt inställda till sin hälsa 
elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid? 
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Utifrån detta resultat ser man att 57 procent av de svarande 
gymnasieeleverna inte tränar alls eller endast 1-2 gånger i veckan utöver 
den träning de får från skolidrotten. Medan resterande 43 procent är på 
en träningsgrad på tre eller fler träningstillfällen i veckan. Med träning 
menas vid denna undersökning fysisk aktivitet motsvarande 30 
minuters promenad i högt tempo. 
  
– Varför tränar du eller tränar du inte? 
De kommentarer och motiveringar som lämnats av eleverna till varför 
de tränar respektive inte tränar nämner jag några som får gälla för alla 
överlag. Då alla inte har skrivit någon kommentar på denna fråga 
nämns ett urval som ger en bild av hur det ser ut. 
 
• D
et är roligt, och jag träffar många kompisar. 
• F
ör att må bra, och få bättre kondition. 
• J
ag vill ha en snygg kropp. 
• H
ar ingen tid att träna och jag orkar inte. 
• K
an inte träna på grund av skada. 
• D
et är tråkigt. 
• H
ar inte råd att träna det jag vill. 
 
De vanligaste svaren är att eleverna tränar för att det är roligt och för att 
må bra. Dessa svar var ofta sammanhörande med dem som tränar 
relativt frekvent. Medan de som inte tränar så ofta har en mer negativ 
inställning till träning såsom att det är tråkigt eller att det inte finns 
någon tid att avsätta för träning. 
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I diagrammet står 1 för är en negativ uppfattning av den egna hälsan 
och 6 väldig positivt. Det visar att eleverna har en relativ god hälsa 
enligt deras uppfattning. Hela 70 procent av eleverna värderar den 
mellan nivå fyra och sex som
har valt nivå fyra eller tre har nämnt en positiv och en negativ inverkan 
av deras hälsa. De vanligast positiva faktorerna som eleverna nämner är 
att de tränar regelbundet, äter nyttigt och att de sover bra. De vanl
negativa faktorerna som eleverna nämner är att de stressar, äter 
skräpmat, rökning/snusning och att de festar med tillhörande alkohol.
 
Sammanslagning av frågorna gällande uppfattning av den egna hälsan och hur 
ofta eleverna tränar: 
 
 

 
 

Tränar fler än 3 gånger 
i veckan 

Tränar mindre än 3 
gånger i veckan 
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I diagrammet står 1 för är en negativ uppfattning av den egna hälsan 
och 6 väldig positivt. Det visar att eleverna har en relativ god hälsa 
enligt deras uppfattning. Hela 70 procent av eleverna värderar den 
mellan nivå fyra och sex som är de högsta nivåerna. Många elever som 
har valt nivå fyra eller tre har nämnt en positiv och en negativ inverkan 
av deras hälsa. De vanligast positiva faktorerna som eleverna nämner är 
att de tränar regelbundet, äter nyttigt och att de sover bra. De vanl
negativa faktorerna som eleverna nämner är att de stressar, äter 
skräpmat, rökning/snusning och att de festar med tillhörande alkohol.

Sammanslagning av frågorna gällande uppfattning av den egna hälsan och hur 

Positiv uppfattning av 
egen hälsa 

Negativ uppfattning 
av egen hälsa

Tränar fler än 3 gånger         
        36 elever 

 
            4 elever

 
        22 elever 

 
             15 elever
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I diagrammet står 1 för är en negativ uppfattning av den egna hälsan 
och 6 väldig positivt. Det visar att eleverna har en relativ god hälsa 
enligt deras uppfattning. Hela 70 procent av eleverna värderar den 

är de högsta nivåerna. Många elever som 
har valt nivå fyra eller tre har nämnt en positiv och en negativ inverkan 
av deras hälsa. De vanligast positiva faktorerna som eleverna nämner är 
att de tränar regelbundet, äter nyttigt och att de sover bra. De vanligaste 
negativa faktorerna som eleverna nämner är att de stressar, äter 
skräpmat, rökning/snusning och att de festar med tillhörande alkohol. 

Sammanslagning av frågorna gällande uppfattning av den egna hälsan och hur 

Negativ uppfattning 
av egen hälsa 

4 elever 

15 elever 
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4.2.3. Vilka ramfaktorer påverkar
bedrivs? 

– Vad önskar du att idrottsundervisningen innehöll mer av för att ge dig en 
bättre förståelse av hälsa?
 
 

 
Denna fråga gav en stor spridning av vad eleverna önskade mer av för 
att få en bättre förståelse av hälsa. Endast
nuvarande undervisning. Dock ska man ha i beaktning att de som inte 
tycker det är bra kan i egentlig mening enbart vilja ha dagens 
undervisning men med fler antal timmar, vilket några elever valt att 
kommentera. 
 

Det är väl bara att kasta ut en boll? -
Hur elever lär sig hälsa i idrott och 
hälsa på den gymnasiala skolan. 

4.2.3. Vilka ramfaktorer påverkar hur hälsoundervisningen 

Vad önskar du att idrottsundervisningen innehöll mer av för att ge dig en 
bättre förståelse av hälsa? 

Denna fråga gav en stor spridning av vad eleverna önskade mer av för 
att få en bättre förståelse av hälsa. Endast var tredje elev är nöjd med 
nuvarande undervisning. Dock ska man ha i beaktning att de som inte 
tycker det är bra kan i egentlig mening enbart vilja ha dagens 
undervisning men med fler antal timmar, vilket några elever valt att 
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hur hälsoundervisningen 

Vad önskar du att idrottsundervisningen innehöll mer av för att ge dig en 

 

Denna fråga gav en stor spridning av vad eleverna önskade mer av för 
var tredje elev är nöjd med 

nuvarande undervisning. Dock ska man ha i beaktning att de som inte 
tycker det är bra kan i egentlig mening enbart vilja ha dagens 
undervisning men med fler antal timmar, vilket några elever valt att 
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– Anser du dig ha tillräcklig kunskap för att leva ett hälsosamt liv efter 
skoltiden

 
Som diagrammet visar anser hela 63 procent att de har fått tillräcklig 
kunskap för att kunna leva ett hälsosamt liv. Detta kan ställas mot de 36 
procent som i den tidigare frågan var
Bland de elever som inte besvarat frågan finns även de som svarat vet ej 
på frågan. Bland de kommentarer som eleverna nämnt för ja respektive 
nej sidan kan nämnas några som får råda som en generell syn från 
eleverna. På ja sidan har följande kommentarer gjorts: Jag har lärt mig 
mycket från teorilektioner, vi har pratat mycket om kost och hälsa samt 
jag har lärt mig mycket genom att läsa i vår teoribok. På nej sidan kan 
nämnas följande kommentarer: jag vill ha mer undervisning
jag vill ha mer teori och styrketräning samt jag skulle vilja ha mera dans.

Det är väl bara att kasta ut en boll? -
Hur elever lär sig hälsa i idrott och 
hälsa på den gymnasiala skolan. 

g ha tillräcklig kunskap för att leva ett hälsosamt liv efter 

Som diagrammet visar anser hela 63 procent att de har fått tillräcklig 
kunskap för att kunna leva ett hälsosamt liv. Detta kan ställas mot de 36 
procent som i den tidigare frågan var nöjda med dagens undervisning. 
Bland de elever som inte besvarat frågan finns även de som svarat vet ej 
på frågan. Bland de kommentarer som eleverna nämnt för ja respektive 
nej sidan kan nämnas några som får råda som en generell syn från 

idan har följande kommentarer gjorts: Jag har lärt mig 
mycket från teorilektioner, vi har pratat mycket om kost och hälsa samt 
jag har lärt mig mycket genom att läsa i vår teoribok. På nej sidan kan 
nämnas följande kommentarer: jag vill ha mer undervisning i kostlära, 
jag vill ha mer teori och styrketräning samt jag skulle vilja ha mera dans.
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g ha tillräcklig kunskap för att leva ett hälsosamt liv efter 

 

Som diagrammet visar anser hela 63 procent att de har fått tillräcklig 
kunskap för att kunna leva ett hälsosamt liv. Detta kan ställas mot de 36 

nöjda med dagens undervisning. 
Bland de elever som inte besvarat frågan finns även de som svarat vet ej 
på frågan. Bland de kommentarer som eleverna nämnt för ja respektive 
nej sidan kan nämnas några som får råda som en generell syn från 

idan har följande kommentarer gjorts: Jag har lärt mig 
mycket från teorilektioner, vi har pratat mycket om kost och hälsa samt 
jag har lärt mig mycket genom att läsa i vår teoribok. På nej sidan kan 

i kostlära, 
jag vill ha mer teori och styrketräning samt jag skulle vilja ha mera dans. 
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5. Diskussion 
Vi lever idag i ett samhälle som alltmer uppmärksammar de effekter 
som vår livsstil har på våra kroppar. En allt större andel av befolkningen 
har ett jobb som knappt kräver någon fysisk ansträngning, detta ställer 
stora krav på individen att själv tillgodose kroppens behov av rörelse. 
Tidigare har detta aldrig varit något direkt problem då man levt ett 
sådant liv som våra kroppar faktiskt är skapade för, det vill säga hårt 
arbete och mycket fysisk aktivitet. Vi är i grund och botten jägare och 
våra kroppar är skapade för att jaga födan, inte ta bilen till närmaste 
mataffär. Den utveckling som skett i samhället gör att det nu ställs större 
krav på individen att själv sköta något som tidigare gjordes per 
automatik, motion. Skolan är den svenska statens enskilt största 
institution och således ett mycket bra verktyg att jobba med för att ge 
kommande generationer goda förutsättningar till att få de kunskaper 
som krävs för att leva ett hälsosamt liv. Frågan som ställts i det här 
arbetet är om och hur detta sker? 
 
Ser man till den historiska utvecklingen som enligt Quennerstedt (2006) 
begreppet hälsa och dess innebörd tagit. Begreppets innebörd har 
förändrats parallellt med samhällets utveckling, men ändock kan 
förmodligen många hålla med om antikens syn på hälsa, trots den 
utveckling samhället gjort på den tid som förflutit. Få skulle opponera 
sig mot Galenos syn på hälsa som enligt Medin och Alexandersson 
(2000) menar att hälsa uppnås där man inte hindras från att fungera i 
det dagliga livet. Synen omfattar kanske inte alla faktorer som vi anser 
vara hälsa, men samtidigt går det inte frångå det faktum att om 
vifungerar i det dagliga livet så bör vi inneha någon form av hälsa. 
Visserligen har synen på hälsa varit i ständig förändring, mestadels 
beroende av vilken generell människosyn som existerat i samhället. Idag 
är vi väldigt fixerade kring det yttre, enligt Annerstedt et al. (2001), dels 
därför att det är något synligt, men även för att det går förhållandevis 
snabbt att se resultat, speciellt genom olika former av operationer. Detta 
visar sig även när man ser till elevernas svar på enkätfrågorna där 
fysiska attribut ses av eleverna som viktiga för deras hälsa. 
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Intrycket jag ges av hälsa utifrån vad som framkommit i bakgrunden till 
detta arbete är att det är något komplext som de flesta måste få hjälp för 
att lyckas inneha. Den stora pådrivaren av denna syn är idag massmedia 
Quennerstedt (2006) och alla olika hälsoföretag som livnär sig på att 
göra människor osäkra i hur de ska leva genom att basunera ut ofantlig 
mängd information som alla ska leda till en hälsosam kropp, men som 
sinsemellan motsäger varandra. Här har skolan med idrottslärare enligt 
min mening en chans att ge eleverna en så pass stor kunskap och 
förståelse att de själva ska kunna göra korrekta bedömningar av alla 
olika produkter, dieter och träningsformer som finns på marknaden. 
Gemensamt för dessa dieter, träningsformer och produkter är att det 
naturligtvis fungerar så länge som du betalar dessa produkter men så 
fort du slutar så är du tillbaka till ruta ett igen och du står där med 
samma okunskap och osäkerhet som tidigare. Denna okunskap som för 
många människor leder till ett ohälsosamt liv kan genom en korrekt 
genomförd hälsoundervisning minskas avsevärt. Det är här skolan har 
ett stort ansvar som man även har inskrivet i Lpf94 (Skolverket, 2008) 
där det står att eleverna skall ha tillräcklig kunskap för att just klara av 
att möta denna information och leva ett hälsosamt liv. Vad är ett 
hälsosamt liv och vad är hälsa? För att enkelt kunna jobba med hälsa i 
skolan krävs det att det finns i läroplanen och specifikt i kursplanen för 
idrott & hälsa en definition av vad hälsa är enligt den svenska skolan. 
Där bör det framgå vilken gemensam utgångspunkt man skall ha som 
lärare för att på ett konkret sätt kunna arbeta för att eleverna uppnår 
förståelse för sin egen hälsa. Utifrån de aktiva idrottslärarnas 
synpunkter på hälsoundervisning ges man en tydlig bild av att hälsa 
kan vara nästan vad som helst. Detta gör att man som idrottslärare med 
all säkerhet kommer att inneha olika syn på vad som är hälsa, vilket 
leder till att elever inte kommer ha samma kunskap kring sin egen hälsa. 
Denna situation visar att lärarna ger en bild av att det inte finns någon 
klar mall för hälsoundervisningens innehåll utan att alla moment ska 
kopplas samman med hälsa. Detta är naturligtvis det bästa av världar, i 
mina ögon är det dock en utopi. Avsaknaden av tid gör det väldigt svårt 
att lära ut samtliga moment som krävs och samtidigt plocka in alla 
hälsoaspekter som finns.   
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Utgår man ifrån vad som står i kursplanen och läroplanen (Skolverket, 
2008) så kan lärare hitta vad styrdokumenten anser vara viktiga för att 
eleverna skall uppnå hälsa. Detta är kosten, arbetsmiljöns betydelse 
samt fysiska aktiviteters betydelse för hälsan. Dessa tre punkter är vad 
som finns att luta sig tillbaka på som lärare, ingen är omnämnd med 
mer vikt än den andra och således bör det disponeras likvärdig mängd 
tid på att ge eleverna kunskap kring dessa. Vidare påpekas vikten av att 
de fyra f:en (Skolverket, 2008) att de skall ta lika stor plats. Detta går 
nästan hand i hand med vad lärarnas uppfattningar att det krävs en 
helhet allt från teoretisk till praktisk kunskap för att lära eleverna hälsa. 
Således kan man dra slutsatsen att lärarnas intentioner följer vad som 
står i styrdokumenten. 
 
Vad lärare initialt har som utgångspunkt gällande undervisning är inte 
alltid vad som faller ut i den verkliga undervisningen. De intervjuade 
lärarna ger exempel på ramfaktorer såsom bristande lokaler, avsaknad 
utrustning samt brist på tid som faktorer som påverkar undervisningen 
negativt. Linde (2000) nämner olika ramfaktorer och dess betydelse för 
hur undervisningen blir i slutändan. Lägger man till dessa ramfaktorer i 
ekvationen för vilken undervisning som bedrivs kan man snabbt räkna 
ut att lärarna inte har de bästa förutsättningar att lyckas med målet 
gällande hälsoundervisning. Utan ändamålsenlig lokal för till exempel 
teoriundervisning eller avslappning är det svårt att föreläsa om kost, 
träningslära eller stress, samtliga viktiga faktorer i helhetsbegreppet 
hälsa och som kräver en stor del teori för att få en grund att stå på. Kvar 
från de punkter som fanns för lärarna att utgå ifrån gällande hälsa är 
den fysiska aktiviteten, vilket då ganska naturligt får ett större utrymme 
i undervisningen då de övriga faktorerna saknar lokaler för att kunna 
bedrivas till fullo. Genom dessa ramfaktorer som gäller har man dels 
frångått den initiala tanken med undervisningen och dels har man 
frångått vad som står i styrdokumenten, där fakta och förståelse får vika 
undan för de mer dominanta färdigheterna och förtrogenheterna i olika 
praktiska moment. 
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En fråga som uppkommer och som jag anser kan vara av intresse att 
diskutera är huruvida det är ramfaktorerna som ursprungligen har 
skapat denna situation eller om det är idrottslärarna som har dessa som 
en ursäkt till att endast behöva bedriva olika former av bollsporter som 
undervisningssätt. Utifrån vad som framkommit i rapporten 
(Skolverket, 2003), så är bollsporter en stor, enligt min mening alldeles 
för stor, del av undervisningen sett utifrån läroplanen.  Här kan finnas 
en tredje förklaring till detta innehåll och det är den demokratiska 
skolan där eleverna är med och diskuterar och bestämmer till viss del av 
innehållet. I intervjuerna framkommer att när eleverna själva får välja 
aktivitet så är det nästan uteslutande bollsporter som väljs som aktivitet. 
 
Genom situationen ovan gör att lärarna per automatik frångår vad som 
står i styrdokumenten och vad som är vetenskapligt bevisat om 
inlärning (Boström, 2004) och (Doverborg, Pramling och Qvarsell,1987). 
De fyra f:en som nämns i Lpf94 (Skolverket, 2008) där inget skall ta 
större plats än de andra, frångås framförallt färdighet och förtrogenhet 
genom att den konkreta fysiska aktiviteten får ta en betydligt större 
plats i undervisningen än fakta och förståelse. Inlärning sker bäst genom 
att få så många olika stimuli i inlärningen som möjligt till sig. Genom att 
nästan förbise läsa och lyssna tappas en dimension av inlärningen hos 
eleverna. Dock skall påpekas att detta inte är ett val som lärarna gör helt 
frivilligt utan blir styrda till av de ramfaktorer som existerar. Jag skulle 
vilja påstå att dessa ramfaktorer även går att kringgå om läraren 
verkligen vill, men i egenskap av bekvämlighet och att kursplanen är 
utformad på det diffusa sätt som den faktiskt är ges en möjlighet för 
lärare att kunna hänvisa till att ett innehåll bestående av bollsport nio av 
tio gånger faktiskt uppfyller de krav som ställs på undervisningen enligt 
kursplanerna. 
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De lärare som har intervjuats i denna undersökning ger ett intryck av att 
inneha en humanistisk ståndpunkt, gällande hälsa och hur den skall 
uppnås. Medan de svar som eleverna ger i enkäten ger ett intryck av att 
ha en betydligt starkare biomedicinsk utgångspunkt för vad hälsa är 
Medin och Alexandersson (2000). Redan på detta tidiga stadium kan 
ännu en del av problemet i hälsoundervisningen i skolan skönjas. Lärare 
och elever har i denna undersökning generellt olika grundsyner på vad 
som är hälsa. En del av förklaringen till detta är att kunskapen skiljer sig 
mellan elever och lärare. Precis som påpekats är hälsa ett begrepp som 
är svårt att definiera och det krävs därmed en del kunskap kring ämnet 
för att få en förståelse. Utan någon djupare kunskap anser jag det vara 
betydligt svårare att skilja på vad som är sanning och möjligt att 
genomföra av det som skrivs och sägs i massmedia. Därför tror jag att 
eleverna har denna biomedicinska ståndpunkt eftersom massmedia allt 
som oftast kopplar samman det fysiska eller för den delen det synliga 
med hälsa, och således är det de uppfattningar som även eleverna  
anammar att ser man ut si eller så är man hälsosam likt en maskin som 
byter ut någon del som gått sönder. 
 
De intervjuade lärarna har enligt egen utsaga en utgångspunkt i att ge 
eleverna en förståelse för helheten av vad hälsa (Jakobsson, 2004) är, 
detta sker fortlöpande i undervisningen. Frågan lärare bör ställa sig är -
hur når jag fram till så stor andel elever som möjligt gällande aspekten 
hälsa och samtidigt ger eleverna kunskap i allt annat som står i 
kursplanen? Min personliga åsikt om detta är att det saknas en hel del 
teorikunskaper som grund att utgå ifrån kring allt som har med hälsa att 
göra för att sedan genomföra de praktiska momenten. Utifrån vad som 
framkommit I rapporten (Skolverket, 2003) så anser jag det bekräftar det 
som framkommit, nämligen det att lärarna anser att det är viktigt med 
teori inom hälsokunskap men det är inte speciellt vanligt 
förekommande i undervisningen. 
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Genom en mer grundläggande teoretisk kunskap hos eleverna anser jag 
att det som lärare är enklare att ge en återkoppling till eleverna under en 
praktisk lektion. Då eleven vet vad jag pratar om och kan göra en 
koppling till vad jag säger och till vad de gör just då. Argumentet för att 
införa mer teori i undervisningen ges stöd främst genom Lpf94 
(Skolverket, 2008) där det står att undervisningen inte får vara ensidig 
och betona enbart den ena eller andra kunskapsformen. Detta är exakt 
vad som sker idag, även om man varierar olika bollsporter så är det till 
syvende och sist samma kunskap som krävs nämligen färdighet. Har 
eleverna ingen teoretisk förkunskap och jag som lärare ger feedback att 
just nu sker en anaerob (att arbeta utan tillgång till syre i musklerna) 
träning hos er så vet inte eleven att de tränar utan syre i musklerna och 
vad detta innebär för kroppen och så vidare. I det läget är denna 
feedback inte något som eleverna kan ta till sig utan den teoretiska 
förkunskapen kring anaerob träning. 
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Samtliga lärare nämner i intervjuerna att äta, vila, träna i rätt mängder 
och på rätt sätt samt att trivas med sig själv är mycket viktiga 
komponenter för att uppnå hälsa. För att kunna göra detta måste 
eleverna få goda kunskaper om allt som rör dessa faktorer. Då allt är 
sammanvävt i hälsobegreppet faller en komponent bort så kommer de 
övriga att bli lidande. Detta är något som lärarna poängterar som viktigt 
för hälsan och förståelsen för den men som till stor del består av 
teoretisk kunskap om man bortser från delen fysisk aktivitet. Större 
fokus på teori är något som har anammats i vårt grannland Finland där 
man sedan en tid tillbaka har separerat de båda orden idrott och hälsa 
till varsitt ämne där idrottsdelen är praktisk och hälsodelen teoretisk 
(utbildningsstyrelsen, 2009). En väg att gå för att ge eleverna större 
förståelse för hälsa är att blanda teori och praktik på ett mer tydligt sätt 
än vad som görs idag. En sådan mer tydlig indelning av ämnet är även 
något som kan gynna inlärningen då det har påpekats tidigare 
(Boström, 1998) att olika elever har olika sätt som gynnar just dem vid 
inlärning, vissa vill höra och läsa sig till kunskap om hälsa medan andra 
vill få det genom praktiskt utförande. Genom att verkligen säkerställa 
att det genomförs teoretisk undervisning kan man nå fram till fler elever 
än vad man gör idag. I den svenska skolan är det väl inpräntat, nästan 
en regel, att på idrottslektionen skall man röra på sig och svettas enligt 
Sandahl (2005). När en lärare annonserar att nu ska vi sätta oss ner och 
lära oss om kost möts detta med suckar från de flesta elever som vill 
göra något roligt istället. 
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Syftet med undervisning i ämnet idrott och hälsa är enligt de 
intervjuade lärarna i stora drag att eleverna skall lära för livet och att de 
ska kunna hitta en rörelseform som kan hjälpa eleven att få en bättre 
hälsa efter avslutad gymnasial utbildning. Med denna utgångspunkt 
som mycket väl stämmer överens med vad som står i kursplanen anser 
jag det vara rimligt att idrottsundervisningen bedrivs på ett sådant sätt 
att eleverna ges kunskap som är långt mer än att kunna regler och 
tankesätt i olika idrotter. Idrotten i sig är ett redskap för att nå fram till 
syftet och målet med undervisningen. Här finns en risk anser jag, att 
redskapet stannar vid just ett redskap som i sig blir målet med 
undervisningen. Med detta menar jag att en lektion i en bollsport blir till 
att lära sig om själva bollsporten i sig, inte att genom bollsporten skapa 
en förståelse hos eleven om vilken typ av träning som faktiskt sker när 
man utför den, vad denna träning gör med min kropp, hur kan jag 
utifrån mina egna förutsättningar göra för att utveckla min styrka, 
information som kan hjälpa eleven att öka sin förståelse för vad som 
sker under ett träningspass. Genom ett sådant tänkesätt för 
undervisningen där eleverna ges en helhet (Quennerstedt, 2008) tror jag 
att man kan uppnå det lärarna har som grundtanke för 
hälsoundervisningen, nämligen en helhetssyn kring hälsobegreppet. 
 
Implementeringen av kursplanen är god enligt lärarna vilket i och för 
sig inte är konstigt då man som aktiv lärare starkt argumenterar för att 
så är fallet. Utifrån vad som står i kursplanen och med beaktning av vad 
som kommit fram i dels intervjuerna med lärarna samt enkäter till 
eleverna skulle jag vilja sätta ett frågetecken kring detta påstående. 
Enligt Sandahl (2005) så bör innehållet för att reflektera vad som står i 
läroplanen bestå av momenten rörelse, rytm och dans, friluftsliv och 
naturfrågor samt teori med fokus på hälsovård. Vad som framkommit i 
detta arbete går att säga att den första punkten säkert är tillgodosedd, 
men det var ett par lärare som saknade utemiljö för att kunna bedriva 
friluftsliv så denna punkt är ytterst tveksam om den uppfylls. Teori har 
som tidigare nämnts blivit åsidosatt på grund av bristfälliga lokaler eller 
andra ramfaktorer som styr undevisningen (Lindé, 2000). 
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Det som framkommer gällande innehåll på undervisningen är att det 
enligt lärarna inte är själva innehållet som är viktigt för att uppnå syftet 
utan att det det mesta går att återkoppla till huvudsyftet som 
framkommit var hälsa. Man vill inte gärna peka på någon specifik form 
av innehåll som finns i större utsträckning än något annat, utan istället 
framhålla en bredd av olika aktiviteter, ett sådant synsätt nämner även 
Sandahl (2005). Här kan tänkas vara målet, om eleverna får prova på 
stor variation av aktiviteter så kommer troligtvis alla elever hitta något 
som de anser tillräckligt roligt för att utöva efter skoltid. Det påpekas att 
det när eleverna får välja innehåll allt som oftast väljs någon form av 
bollsport och då eleverna har ett relativt stort inflytande gällande 
innehåll av undervisning blir det en hel del bollsport. Således kan 
argumentet för att idrotten erbjuder ett brett utbud på olika aktiviter då 
det både enligt de intervjuade lärarna samt rapporten (Skolverket, 2003) 
visas att det är främst olika former av bollsporter som är aktiviteten i 
undervisningen. Hur ska de elever som inte är intresserade av bollsport 
få möjlighet till att hitta en aktivitet som främjar deras hälsa? 
 
Viktiga faktorer som lyfts fram för att kunna uppnå syftet med 
undervisningen handlar väldigt mycket om de ramfaktorer som finns 
såsom lokal, storlek av klass och tid, samt att se samtliga elever som de 
individer de är. Dessa punkter är starkt relaterade till varandra. Stora 
klasser betyder mindre tid för varje enskild elev, ej ändamålsenliga 
lokaler gör att eleverna inte kan prova på de olika idrotter som faktiskt 
existerar eller få annan form av undervisning såsom teori och 
avslappning, en mindre tilldelning av tid för ämnet gör att varje 
moment blir alltmer komprimerat och man måste börja välja bort saker 
att lära ut till eleverna. Samtliga av dessa ramfaktorer gör att det blir 
svårare för läraren att se eleverna för de individer de är och hjälpa dem 
med de olika behov som de har. 
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För att kunna lära ut något måste man själv först ha en förståelse för det 
man lär ut. När lärarna själva får sätta en definition av vad hälsa är för 
dem blir det även för lärarna svårt att definiera begreppet. Samtliga 
lärare tar upp ett flertal faktorer som berör vad hälsa är för dem själva 
och hur de sedan anser att detta faller ut i undervisningen. Tre lärare 
trycker lite extra på att det är viktigt att få kunskap kring kost och 
träning så att man kan granska fakta kring detta på ett kritiskt sätt och 
på sätt undvika att bli lurad. De övriga två menar att det är viktigt att 
lära känna kroppen när något är rätt eller fel och därmed må bra och 
inneha hälsa. Lärarna har en stark humanistisk syn på vad hälsa är för 
dem och detta kan spegla deras sätt att undervisa om vad hälsa är. Detta 
speglas i deras syn på vad hälsoundervisning är, där ett 
helhetsperspektiv för eleven är av stor vikt för lärarna. Fyra av lärarna 
pratar mestadels kring teoretiska inslag av undervisningen där man 
föreläser om kost och träning. Samtidigt har man tidigare sagt att det är 
svårt att bedriva denna form av undervisning då de saknar någon lokal 
att vistas i för att bedriva en teorilektion. De här påpekandena kan vara 
motsägelsefulla och kanske är det så att teorilektionerna inte är fullt så 
många som lärarna själva skulle vilja om det fanns en bra lokal att vistas 
i. 
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Eleverna, den kommande generationen, får enligt deras egen utsago sin 
uppfattning om vad hälsa är främst från skolan och sin familj. Vad 
denna uppfattning om hälsa är blir väldigt intressant med tanke på vad 
som framkommit i ovanstående diskussioner. Att familjen har ett stort 
inflytande på eleverna är ingen ny förekomst och heller inte något som 
går att påverka i någon större grad från skolans håll, eller något som jag 
tar in i denna diskussion. Enligt enkäten anser 76 procent av de 
tillfrågade eleverna att skolan har påverkat deras syn på hälsa. Frågan 
jag ställer mig utifrån det som framkommit är exakt hur denna syn som 
eleverna har fått från skolan ser ut? Genom lärarnas förutsättningar och 
det som framkommit i intervjuerna, kan jag tänka mig att elevernas 
biomedicinska (Medin & Alexandersson, 2000) syn på hälsa har 
utvecklats genom en undervisning som mestadels består av fysisk 
aktivitet och mindre teoretisk kunskap. Jag gör ett antagande när jag 
menar att eleverna hellre har roligt på idrottslektionen än får en enligt 
min mening korrekt undervisning om man skall följa vad som står i 
kursplanerna. Detta är något som får särskild kraft när det i stor 
utsträckning är eleverna som väljer vilka aktiviteter som skall 
genomföras allt enligt den demokratiska skolans synsätt Annerstedt et 
al. (2001). Detta stärks genom vad eleverna anser saknas för att ge dem 
bättre förståelse för den egna hälsan. I denna fråga framkommer att 
eleverna tycker att det är bra idag alternativt att det skulle behövas mer 
bollsporter eller mer styrketräning för att deras kunskap i hälsa skall 
förbättras. Endast 12 procent anser att teoretisk kunskap kan förbättra 
deras kunskap. detta menar jag är ett tydligt tecken på att man antingen 
inte har haft någon teoretisk kunskap och därmed inte riktigt vet vad 
detta innebär. Eller att eleverna helt enkelt har en uppfattning om att när 
man är fysisk aktiv så får man en bra hälsa och bollsport samt 
styrketräning är ett bra sätt att röra sig på. 
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Elever som är fysiskt aktiva även utanför skolan har generellt en mer 
positiv syn på den egna hälsan. För att räknas som fysiskt aktiv har jag 
satt en gräns vid tre tillfällen i veckan motsvarande 30 minuters snabb 
promenad (se bilaga 2), detta är ändå i mina ögon ett lågt krav. För det 
första är det ungefär hälften av eleverna som når upp till detta, av dessa 
har 36 av 40 elever en positiv bild av sin egen hälsa. Detta kan ställas 
mot den skara av elever som inte är speciellt aktiva, där 22 av 37 har en 
positiv bild av sin hälsa. Det blir tydligt när man ställer de båda 
gruppernas andelar av negativt inställda elever mot varandra, 4 mot 15, 
alltså nästan en fyrdubbling av elever med en negativ bild av sin egen 
hälsa. Detta kan till stor del förklaras av samma orsak som ovan att de 
rör sig mycket på träningar och genom detta får de per automatik enligt 
dem själva en god hälsa. De som inte rör sig på fritiden får enligt dem 
själva en dålig hälsa. Om man ser till en annan orsak till denna skillnad 
mellan inställning till sin hälsa kan jag tänka mig att de genom 
kontakten med tränaren för olika sporter kommer i kontakt med 
begrepp som kost, vila och olika sätt att träna. Denna kontakt med 
tränare menar jag är en del av att elever som är fysiskt aktiva utanför 
skolan har generellt en mer positiv bild och förmodligen även konkret 
en bättre hälsa än inaktiva elever. En fråga för vidare studier kan tänkas 
behandla just denna problematik kring vilka elever som idrottslärare 
bör fokusera på för att ge en förståelse för sin egen hälsa. När allt 
kommer omkring är det ju de eleverna som inte bryr sig eller helt saknar 
intresse för detta område som verkligen behöver hjälp och tid från 
läraren. 
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I mina ögon är vi fortfarande kvar i den gamla skolan med Lgr80 
(Sandahl, 2005) och synen att det viktiga är att får eleverna att svettas 
och vara fysiskt aktiva, vilket skall leda till att eleverna söker sig till 
olika idrottsföreningar på fritiden. Detta bekräftas till viss del av både 
lärare och elever, lärarna säger att de vill få en bredd av aktiviteterna 
och att det vid de tillfällen som eleverna själva får välja aktivitet är 
bollsport valet faller på. Eleverna ger i enkäterna en tydlig bild av att det 
är bollsport som gäller för att de ska tycka att idrottsundervisningen ska 
vara rolig och ur deras egen synvinkel skall lära sig om hälsa. Det har 
dock skett ett par skillnader sedan dess, dels har tiden avsevärt krympt 
vilket gör att tillfällena idag på gymnasiet är en gång i veckan och detta 
sker i år ett och två för år tre är det endast vissa program som har ämnet 
idrott och hälsa. Eleverna får säkerligen en god undervisning i själva 
momenten, men med detta tillvägagångssätt har vi ämnet som en 
tillfällig hälsokur under skolåren istället för en undervisning som ger 
eleverna kunskap för livet. På individ nivå är eleverna de stora 
förlorarna i detta, på samhällsnivå har vi en betydande risk för att den 
kommande generationen kommer drabbas av sjukdomar resulterade av 
ett liv utan kunskap kring den egna hälsan. 
 

5.1. Metoddiskussion 

Gällande metoden finns ett par punkter som bör belysas först och främst 
skall beaktning tas för de slutsatser som gjorts är tagna på en 
bedömning utifrån vad som framkommit vid intervjuer och enkäter. 
Hur detta sedan kommer till form i den faktiska undervisningen går att 
diskutera. Detta skulle kunna vara en god idé för fortsatt forskning 
inom problemområdet nämligen att genomföra observationer av 
lektioner med avseende att se vilken form av kunskap och feedback som 
ges till eleverna kopplat till hälsa under en lektion. Det finns enligt 
Denscombe (2000) två olika sätt utföra en observation som medel till att 
samla data dessa är systematisk och deltagande observation. För fortsatt 
studie anser jag att en deltagande observation vore att föredra för att 
samla in data som kan besvara eventuella frågeställningar kopplat till 
hälsa. 
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För att återgå till den metod som användes bör det noteras att enkäter 
till eleverna inte med säkerhet går att fastställa dess sanningshalt, då ett 
fåtal exemplar är ifyllda på ett sätt som ger en bild av att eleverna helt 
enkelt har kryssat för svarsalternativen utan att läsa eller tänka igenom 
det hela. Utesluter man dessa enkäter ur resultatet skulle dock påverkan 
över helhetsbilden inte skilja sig nämnvärt, jag har dock valt att 
inkludera dessa enkäter. Vidare kan man helt klart påpeka det faktum 
att enkäterna har ifyllts från elever som går i årskurs ett och två. Genom 
att en större utsträckning av eleverna även skulle vara från årskurs tre 
skulle mycket väl kunna förändra utgången av resultatet då det är 
troligt att en elev i årskurs tre har hunnit tillskansat sig en större 
kunskap än elever i till exempel årskurs ett. 
 
Gällande de intervjuer som genomfördes kan man se två faktorer som 
skulle kunna göra att resultatet dels blir mer säkerställt samt att 
generaliserbarheten skulle öka. För det första med hjälp av 
bandupptagning kan tänkas att respondenternas svar på 
intervjufrågorna skulle vara mer säkerställda än vid den använda 
metoden. Detta eftersom att forskaren då med säkerhet vet vad som 
sagts ordagrant. Valet av anteckningar gjordes till grund av att en av de 
tilltänkta respondenterna vägrade delta vid händelse av 
bandupptagning, vilket skulle medföra att antalet skulle blivit än 
mindre än vad som blev resultatet. För det andra genom att inkludera 
fler lärare samt från ett större upptagningsområde skulle 
generaliserbarheten öka för resultatet som framkommit i intervjun, än 
vad som blev fallet i detta arbete. 
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5.2. Slutsats 

Sammanfattningsvis har arbetet framförallt gett underlag för en vidare 
diskussion kring problematiken av begreppet hälsa. Sett till det resultat 
som de intervjuer och enkäter har gett i detta arbete, kan man se ett par 
oroväckande saker. Dels är jag av åsikten att många aktiva idrottslärare 
inte klarar av att ge den återkoppling till elevernas hälsa under 
lektionernas gång. Denna åsikt baserar jag på vad lärarna har sagt i 
intervjun och vad som framkommit i enkäterna till eleverna. 
Lektionerna i sig är väldigt bra med hög aktivitet och bra återkoppling 
till själva momentet men det missas med hälsodelen. Detta är i sig inte 
konstigt då läroplan och kursplan är relativt diffust skrivna kring hälsa 
och vilka kunskaper som eftersträvas. Det går alltid att hänvisa till att 
om eleverna är fysiskt aktiva under lektionen så får de hälsa, men det är 
enligt mitt tycke och inte heller enligt läroplanen 
idrottsundervisningens största syfte. Det stora syftet bör istället vara att 
precis som det tydligt står utskrivet i läroplanen ge eleverna kunskaper 
som gör det möjligt för dem att leva ett hälsosamt liv efter skoltiden. För 
att klara detta måste det ske större återkoppling till eleverna av vad, 
varför och hur de genomför de olika momenten än vad jag har fått 
uppfattningen att det görs idag. Idrottslärare bör agera efter vad de är, 
nämligen utbildade pedagoger som har till uppgift att ge elever 
kunskap för det stundande livet efter skolgången, annars kan man lika 
gärna låta vaktmästaren låsa upp bollförrådet och låta eleverna springa 
av sig i 60 minuter. 
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Nu kommer den självklara frågan varför låter man som lärare denna 
situation fortgå? Flera svar på denna fråga har framkommit i 
intervjunerna brist på tid, stora klasser, brist på lokaler och utrustning 
och avsaknad av utemiljöer detta kan sammanfattas med ett ord, 
ramfaktorer. Ramfaktorer som gör undervisningen mer krävande och 
utmanande för lärarna att bedriva en god undervisning men som går att 
kringgå med entusiasm och kreativitet lärare emellan. Flera lärare 
nämner samarbete skolor emellan och mellan skolan och olika 
idrottsföreningar som en lösning och något som de tror skulle göra 
undervisningen bättre. Skolorna konkurrerar idag om eleverna och den 
elevpeng som medföljer, detta bör dock förbises då det inte är alltför 
ovanligt att somliga skolor har goda lokaler för att bedriva bollsporter 
medan andra har lokaler för gymnastik, dans, styrketräning eller 
simning men få har allt, inom samma kommun finns dock oftast allt 
som går att önska. 
 
Det största pedagogiska problemet med att helt överlåta tolkningen av 
vad hälsa ska vara i den svenska skolan åt lärarna är att man starkt kan 
ifrågasätta om skollagen efterföljs. Detta med tanke på att det i 
skollagen (Skolverket, 2008) går att läsa att oavsett var i landet eleven får 
sin utbildning skall han eller hon erhålla samma form av kunskap, detta 
är med dagens formulerade läroplan omöjligt att säkerställa. Lärare A 
säger att eleverna lär sig mycket om hälsa genom att spela bollsport, 
lärare B menar att eleverna lär sig hälsa genom teori, lärare C menar att 
eleverna lär sig hälsa när man är ute i naturen och så vidare. Denna 
situation leder till att vi har stor variation på hur implementeringen av 
läroplanen sker ute i skolorna och därmed även en stor variation av 
vilken grad av kunskap eleverna har efter avslutat gymnasial 
utbildning. Då utformningen av läroplaner sällan ger exakt information 
av vilken kunskap som eftersträvas kan man istället för att söka en 
konkret definition av hälsa istället beskriva mer tydligt vad man 
efterstävar. Elever vet idag att de ska äta rätt, motionera regelbundet och 
att stress är skadligt, men detta är något som de lika gärna kan lära sig 
hemifrån eller genom att läsa en tidning. Vad exakt är rätt mat, vilket 
motionstyp passar just mig och varför, hur undviker just jag 
stressrelaterade problem? Detta är frågor som skolan och idrottslärare 
bör se till att elever med säkerhet kan besvara och praktisera för att 
säkerställa att de har en god kunskap och förståelse kring. 
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BILAGA 1: Elevundersökning 
Syftet med denna enkät är att få en bild av hur elever i gymnasiet 
uppfattar idrottsundervisningen. 

 

1. Ringa in det alternativ som stämmer 
 
Man Kvinna 
 
 
Årskurs: 
1  
 
2 
 
3 
 
2. Hur många gånger i genomsnitt per vecka tränar du på din 
fritid (ej under skoltid)? Träning kan här vara promenader 
(snabbt tempo) längre än 30min eller motsvarande fysisk 
aktivitet. 
 
A. Inte alls 

B. En till två gånger i veckan 

C. Tre till fem gånger i veckan 

D. Fler än fem gånger i veckan 

E. Annat 
 
Motivering och kommentar: 
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3. Varför tränar eller tränar du inte? För att må bra, det är 
roligt, har inte tid, finns inget som jag tycker är roligt t.ex. 
 
 
 
4. Har du tagit del av kursplanens mål som du som elev ska 
uppnå i idrott och hälsa? Markera genom att ringa in den 
siffra där du anser att du hamnar i förståelse av de mål som 
finns i kursplanen. Där längst till vänster är ingen förståelse 
och till höger är full förståelse. 
 
Låg förståelse 
 
1  
2 

3 

4 

5 

6 

Hög förståelsen 

 

Motivering och kommentar:  
 
 
 
 
 
5. Kan du ge exempel på vad du ska kunna när du är färdig 
med kursen? 
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6. Vad betyder hälsa för dig flera alternativ går att ringa in 

A. Fysiskt: Att känna mig stark och orka med mycket. 

B. Psykiskt: Att känna sig nöjd med mig själv och det jag 

presterar. 

C. Socialt: Att jag har kompisar som jag litar på. 

D. Kost: Att jag äter bra mat och gör det regelbundet. 

E. Utseende: Att jag ser bra ut har snygga kläder och skor. 

F. Annat 

Motivering och kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
7. Varifrån har du fått din uppfattning om vad hälsa är? Flera 
alternativ går att välja. 
 
A. Tidningar 

B. Tv-program 

C: familj 

D. skolan 

E. Annat 

Motivering och kommentar: 
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8. Markera genom att ringa in den siffra du anser att du själv 
hamnar där längst åt vänster är att leva så ohälsosamt som 
det är möjligt och där längst åt höger är att leva så hälsosamt 
som möjligt. 
 
Ej hälsosamt liv 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Hälsosamt liv 
 
Förklaring och motivering till ditt kryss hur du lever (träning, 
kost, stress o.s.v.): 
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9. Vad önskar du att idrottsundervisningen innehöll mer av 
för att ge dig en större förståelse av hälsa? Flera alternativ går 
att ringa in. 
 
A. Det är bra som det är idag 
B. Gymnastik 
C. Bollspel 
D. Simning 
E. Teorilektioner 
F. Styrketräning 
G. Annat 
 
Kommentar och motivering: 
 
 
 
 
 
 
10. Anser du att du har fått tillräcklig kunskap från skolan 
gällande hälsa och hur du kan leva efter skoltiden på ett 
hälsosamt sätt? Om ja förklara vad som har gett dig mest 
kunskap kring hälsa, Om nej vad önskar du att du skulle haft 
mer av i undervisningen? 
 
 

Slutligen: 
 
Ett stort tack för din tid som du har gett mig till mitt 
examensarbete 
 
/ Richard Dahlin lärarkandidat 
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BILAGA 2: Intervjufrågor 
1. Vad heter du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Hur länge har du varit verksam som idrottslärare? 
5. Vad är syftet enligt din mening med 

idrottsundervisning? 
6. Vilket innehåll i undervisningen är mest förekommande 

för att uppnå detta syfte? 
7. Vad är viktigast för att kunna uppnå syftet? 
8. I vilken utsträckning använder du dig av kursplanen 

när du gör din planering för ett läsår? 
9. Hur definierar du begreppet hälsa? 
10. Vad är enligt din mening hälsoundervisning? 
11. Hur genomför du hälsoundervisning i idrott och hälsa? 
12. Hur checkar du av att eleverna har förstått innebörden 

av hälsa? 
13. På vilket sätt skulle man göra undervisningen bättre än 

i dagsläget, om du fick fria händer att bestämma? 


