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Förord 

Vi vill främst tacka samtliga lärare som ställde upp på intervjuerna. Utan er hade denna studie ej 

blivit verklighet. Dessvärre kan vi inte nämna deras namn eftersom vi inte vill röja deras 

identiteter. Vi vill även tacka vår handledare, Ylva Bergström för att hon gett oss värdefull 

vägledning. 

Författandet har i skett i samförstånd med ständigt utbytande av idéer, men med tanke på att 

vi är två författare har vi delat upp ansvaret jämnt mellan uppsatsens olika delar.  

 
Philip Gustafsson & Alexander Kaloudis, Uppsala, maj 2013 
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Sammanfattning 

Denna studie försöker beskriva och förstå hur lärare i Idrott och hälsa uppfattar ämnets hälsodel 

med en fenomenografisk utgångspunkt. Ämnet Idrott och hälsa är starkt präglat av traditioner 

som sträcker sig tillbaka till Linggymnastiken och på senare år föreningsidrotten. Detta har lett till 

att ämnet domineras av praktiska moment. I de två senaste kursplanerna har det tillkommit ett 

tydligt hälsoperspektiv, något som inneburit ett försök till ökad professionalism och samtidigt 

ställer högre teoretiska krav på lärarna.   

Studien innefattar både observationer och intervjuer av sju lärare i Uppsalaområdet. Två 

metoder användes för att skapa en uppfattning om vad som sker på lektionerna för att sedan ta 

del av motiven till lärarnas val av aktiviteter. Teoretiska kopplingar till hälsa uteblev i princip helt. 

I de efterföljande intervjuerna uttryckte sig lärarna vagt och utan begreppsapparat om hälsa. Det 

framgick att lärarna uppfattar ämnet Idrott och hälsa som två olika moment. Idrott är något som 

utförs praktiskt, gärna med tävlingsmoment inblandat, medan hälsa är något teoretiskt som 

lärarna inte upplever att de bottnar i.  

Lärarna utnyttjade inte de chanser som uppstod att kombinera teoretiska och praktiska 

moment, utan upplevde snarare en dualism mellan idrott och hälsa. En förklaring till dualismen 

mellan teori och praktik beror antagligen till stor del på bristen på läromedel. Konsekvenser av 

detta blir att professionaliseringsprocessen inom ämnet Idrott och hälsa stannas upp, vilket leder 

till att ämnet ifrågasätts.   

Vi tycker att Idrott och hälsa är ett ämne med fantastiska möjligheter som dessutom fyller en 

viktig funktion i dagens samhälle. Denna studie visar på problem inom ämnets hälsodel som bör 

undersökas vidare. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, hälsa, uppfattning, grundskola, fenomenografisk 
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Inledning 

Upprinnelsen till valet av frågeställning bottnar i upplevelser från vår egen skoltid och våra 

upplevelser från svensk föreningsidrott. Vår övertygelse är att Idrott och hälsa är starkt präglat 

med traditioner vilket leder till att praktiska moment dominerar undervisningen. 

På verksamhetsförlagd utbildning har vi noterat vilka möjligheter lärarna i Idrott och hälsa har 

att kombinera praktiska och teoretiska moment. Iögonfallande har varit att vissa lärare tydligt 

visat lysande exempel på möjligheterna att kombinera pratiska och teoretiska moment i Idrott 

och hälsa medan andra knappt gör kopplingar mellan praktik och teori. 

I och med att Idrott och hälsa som skolämne har varit ifrågasatt är vikten av att höja ämnets 

status påtaglig. Därför krävs en tydligare vetenskaplig grund inom ämnet Idrott och hälsa där de 

teoretiska begreppen förankras i de praktiska momenten, vilket på sikt kan generera att ämnets 

status höjs. Något som denna studie hoppas kunna bidra till.  

Denna studie kommer således handla om hur lärarna i Idrott och hälsa uttrycker hälsa samt 

hur de kursplanens hälsodelar tar sig uttryck i deras undervisning. Mer övergripande omfattar 

denna studie en beskrivning av hur lärare förhåller sig till och motiverar hälsodelen inom Idrott 

och hälsa.  

Vi tycker att Idrott och hälsa är ett fantastiskt ämne med otroliga möjligheter och vill med 

denna studie visa på de möjligheter man har som lärare i Idrott och hälsa att integrera dessa två 

begrepp i praktiken.  
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Bakgrund 

En historisk genomgång – Från Linggymnastik till rökarlungor 

Den svenska skolan har under en lång tid försökt påverka elevers hälsa och deras förhållningssätt 

till hälsa. Det fick sin start i och med att hälsa började vetenskapliggöras i slutet av 1800-talet, då 

bland annat landsting, medicinalstyrelse, sundhetsnämndet och hälsovårdsstadga infördes 

(Lundqvist 2001, s.751-766).  

Runt förra sekelskiftet kom hälsoperspektivet in i skolans värld i samband med att den så 

kallade Linggymnastiken blev allt mer utbredd. Linggymnastiken var en folkrörelse som innebar 

att gymnastik skulle förbättra befolkningens hälsa. Det fanns en idé att en disciplinerad livsstil 

och individuellt ansvar skulle rädda Sverige från nativitetskris, hotande ekonomisk och moralisk 

nedgång (Johannisson 1997, s.222). I samma tid började dessutom den moderna idrotten ta fart. 

Bland annat skedde startskottet för de Olympiska spel som fortfarande arrangeras varje fjärde år. 

Många av våra stora idrottsföreningar som fortfarande finns kvar bildades också under denna era 

(Ljunggren 1999, s.178). 

I början av 1900-talet skedde en förändring där hälso- och hygienfrågor, både i samhället och i 

skolan, skiftade från en religiös eller moralisk fråga till en medicinsk eller fysiologisk 

angelägenhet. Johannisson (1997, s.224) pekar på ett handlingskraftigt folkhälsoprogram med 

ökat intresse för social hygien, rashygien och medicinsk etik. 

Mitten av 1900-talet präglades, enligt Hammarberg (2001, s. 250-258), av ett medicinskt 

synsätt med fokus på hygien. God hälsa ansågs av många uppnås genom frånvaro av sjukdom, 

goda mat- och sovvanor och genom renlighet i fysisk och psykisk bemärkelse. Uppfattningen av 

hälsa kan också beskrivas som en samhällelig angelägenhet snarare än en personlig. I skolan 

utfördes en rad kontroller av eleverna och deras hälsa. Kanske minns elever från den här tiden 

den så kallade flourtanten som var en följd av detta tankesätt.  

Det skedde också en förändring i synen på kroppen, från ett ideal om god hållning, genom väl 

avvägda gymnastiska rörelse i Lings anda, till en uppfattning där hälsa snarare likställdes med god 

kondition. Det var en följd av ett medicinskt perspektiv där människans kropp sågs som en 

motor (Lundquist-Wanneberg 2004, s.135). Kroppen skulle precis som vilken maskin som helst 

analyseras med fysikens och kemins lagar (Ljunggren 1999, s.211). 

Även efter Lgr 62 och sedermera Lgr 69 hade det fysiologiska och medicinska synsättet på 

hälsa stor dominans i skolan. Det tog sig uttryck i form av skolläkare, skolsköterskor och 

skolpsykologer. Som en följd av denna vetenskapliga uppfattning av hälsa blev 

förmedlingspedagogik en logisk följd när hälsoundervisning bedrevs i skolorna. I och med Lgr 62 

kom också antalet lektioner i ”gymnastik”, som ämnet hette då, att minska till två per vecka för 

årskurs 9 (Annerstedt 2001, s.88). Sedan dess har egentligen ingen ökning skett. 
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Det kom att ske ett skifte av uppfattningen av hälsa i samhället igen. Under 70-talet kom 

människors livsstil alltmer att uppmärksammas. Fokus riktades nu mer på livsstilsvariabler i stil 

med motionsvanor och sexliv. Det handlade enligt Palmblad och Eriksson (1995, s.84-91) i 

korthet om en självkontroll hos individen och hälsoupplysningen fick under slutet av 70-talet och 

under 80-talet att återigen en allt större roll i folkhälsoarbetet. Den blev i en ökande grad 

livsstilsfokuserad och inspirerad av ett marknadsföringstänkande. Det skedde dock en förändring 

från vetenskapliga, faktatäta upplysningar till en mer emotionell ansats. Här användes till exempel 

bilder på rökares lungor (Bremberg 2004, s.106-108). 

I Lgr 80 märks det hur hälsobegreppet börjar problematiseras. Hälsa kom då, enligt 

läroplanen, att involvera ett bredare spektra av aspekter på hälsa; livsstil, fysisk miljö, psykosociala 

faktorer, alkohol, narkotika, motion, ergonomi, hygien, läkemedel och samlevnad (Lgr 80). 

 

Skolämnet Idrott och hälsa bildas 

Läroplanen 1994 (Lpo-94) innebar en stor förändring inom skolväsendet. Det handlade i korthet 

om en övergång till målstyrning och en ökad decentralisering och därmed mer frihet för den 

enskilda skolan och läraren (Wahlström, 2002). I samband med 1990-talets slut växte, enligt 

Lundqvist (2001, s.751-766), ett samhällsperspektiv fram i folkhälsodebatten. I början av 2000-

talet formulerade regeringen nationella folkhälsomål som den svenska folkhälsopolitiken skulle 

utgå från (prop 2002/03:35). Uppfattningen om hälsa vidgades nu ytterligare och kom enligt 

Olsson (1999, s.168) att innefatta i stort sett alla samhällsförhållanden, och nästan alla aspekter 

som kunde rymmas i vardagslivet. I skolan bytte ämnet namn från Gymnastik till Idrott och hälsa. 

Det blev en tydlig markering för ett hälsoperspektiv i undervisningen. Den nya kursplanen 

presenterade också en mer holistisk syn på hälsa (Annerstedt 2001, s.107). 

Idag lever vi i ett samhälle där hälsa ständigt är på tapeten. Det märks dagligdags i 

kvällstidningar, i reklam och på affischpelare att trenderna växlar snabbt. Är det inte 

”mindfullness” är det ”medelhavskost” eller någon annan metod som leder till god hälsa. 

Denna ökande fokusering på hälsa har även påverkat den senaste läroplanen. I Lgr 11 har 

Idrott och hälsa en rubrik under ”Centralt innehåll” som heter ”Hälsa och livsstil”. Där 

behandlas bland annat olika definitioner av hälsa, kroppsideal, ergonomi, kost och beroenden. 

Dessutom har friluftslivsdelen tagit större plats och blivit mer utförlig (Lgr 11). 

Begreppet hälsa och dess implikationer är som sagt ständigt närvarande i dagens samhälle och 

lärare i Idrott och hälsa bör, och har dessutom goda möjligheter att, ha ett hälsoperspektiv i sin 

undervisning. Trots det gjorde Skolinspektionen (2010) en rapport som visade en annan 

verklighet. Rapporten, med namnet ”Mycket idrott, lite hälsa” gav en bild av undervisningen i Idrott 

och hälsa som kraftigt dominerad av praktiska moment, oftast bollekar och bollspel. 

Inspektionen gjordes på 179 grundskolor i 69 kommuner runt om i Sverige. På 65 % av 

lektionerna förekom bollspel och bollekar. Redan i en nationell utvärdering av grundskolan från 
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2003 (NU-03, s.24) visades på en kraftig dominans av praktiska aktiviteter med boll. Enligt 

Annerstedt (2001, s.119) har den stora förändringen i ämnet under de senaste decennierna varit 

idrottsrörelsens påverkan. 

Bollspel och bollekar, även om de inte förekommer explicit i läroplanen, är inte nödvändigtvis 

ett problem i sig och behöver inte hindra hälsoperspektivet i ämnet. Problemet är att 

Skolinspektionens rapport visar att trots att hälsoperspektivet uttrycks starkt i kursplanen 

förekom det endast i tolv lektioner av 800 noteringar kring begreppet hälsa. Enligt 

Skolinspektionen pekar detta resultat på att lärarna tolkar begreppet hälsa som liktydigt med 

fysisk aktivitet. 

Annerstedt skrev 2001 (s.119) att dagens idrottslärare befinner sig i en liknande situation som 

lärarna gjorde på 1940-talet när Linggymnastiken rämnade. Nu, precis som då, är utbudet av teori 

skralt, åtminstone didaktisk sett. Med Lgr 11 blev de teorietiska delarna allt mer framträdande. 

1991 kom Annerstedt med sin avhandling Idrottslärarna och idrottsämnet bland annat fram till: 

 

Det är önskvärt med lärare som reflekterar och inte bara betraktar sig själva som tjänstemän som 
sysslar med anvisande recept eller nöjer sig med de läromedel som föreläggs, utan verkligen är 
kritiska till det som presenteras. Hit räknas också den form av analyserande förmåga som jag 
tidigare redogjort för, dvs att kunna se vad eleverna gör för fel och vad de behöver träna för att 
utvecklas. Denna form av reflekterande och analyserande förmåga betraktar jag som överordnad 
de andra kompetensaspekterna hos en professionell idrottslärare. I detta avseende är man också 
bättre rustad om man kan agera vetenskapligt (Annerstedt 1991, s.254). 

 

I denna slutsats sätter Annerstedt fingret på brist av professionalism som lärare i Idrott och hälsa 

tills dags datum fortfarande blir mer eller mindre påminda om. Det finns dessvärre en tradition av 

avsaknad av reflektion och analys i ämnet Idrott och hälsa. Annerstedts avhandling om 

idrottslärarna och idrottsämnet har legat till grund för vår egen studie, det frågor vi kommit att 

fokusera och sättet att genomför den på. 
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Tidigare forskning. 

Uppfattningen om hälsa genom historien 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskrev 1948 en vision av hälsa som löd enligt följande: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaron av sjukdom eller handikapp” (Schäfer Elinder 2006, s.10). Detta hälsobegrepp 

kritiserades eftersom det ansågs omöjligt att uppnå ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Det ledde till att man år 1986 vid Ottawakonferensen definierade hälsa som ett 

hjälpmedel för att nå andra mål i livet. Den nya definitionen löd enligt följande: ”Hälsa ses som 

en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept som betonar sociala 

och individuella resurser såväl som fysisk förmåga” (Ibid, s.10). Människors hälsa påverkas av hur 

fysiskt aktiv respektive inaktiv man är som individ. Med fysisk aktivitet menas ”all typ av rörelse 

som ger ökad energiomsättning” (Ibid, s.8).  

Medin & Alexandersson (2000, s.68) har i en tabell modifierat Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport från 1994 och visat hur utvecklingen av WHO:s hälsobegrepp har förändras 

över tid. WHO:s stadga (1948) och Lalonderapporten (1974) placeras under kategori 1, medan 

Ottawa-deklarationen (1986) och Sundsvalls-deklarationen (1991) placeras under kategori 2. Det 

som främst skiljde dessa kategorier åt var sättet att se på hälsa då hälsan ansågs som ett tillstånd i 

kategori 1 medan det i kategori 2 ansågs som en resurs. När orsaker till ohälsa beskrivs menas i 

kategori 1 att det berodde på livsstil och miljö/omgivning medan att i kategori 2 angavs orsaker 

som interaktion livsstil/miljö/social situation och samhällsekonomi (Folkhälsorapport 1994, 

Medin & Alexandersson 2000, s.68).  

Quennerstedt (2006, s.52) menar att hälsa är situationsanpassat och kan betyda olika saker 

beroende på av vem och hur och när det upplevs. Det råder inget tvivel om att fokus på hälsa 

och livsstil har ökat både i samhället och i skolan de senaste åren. I den kursplan som Skolverket 

tog fram till höstterminen 2011, Lgr 11, har hälsa- och livsstilsdelen i ”Centrala innehåll” för 

ämnet Idrott och hälsa ökat i takt med att barn och ungdomar rör sig betydligt mindre än vad de 

tidigare har gjort (Engström 1998, s.4-7). Genom historien har vi dock kunnat se hur 

uppfattningen av hälsa varierat, ofta mellan ett salutogent och patogent perspektiv. 

 

Patogent och salutogent perspektiv på hälsa 

Den patogena synen (patos=sjukdom) på hälsa syftar till det sjuka och det onormala (Antonovsky 

1979, 1996a). Antonovsky menade att hälsa och ohälsa finns bland samtliga människor och att 
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det också är en del av det liv man lever (Hanson 2010).  Motsatsen till det patogena synsättet 

kring hälsa stavas salutogent och beskrivs av Quennerstedt enligt följande: 

 

Som följd av kritiken mot framförallt ett biomedicinskt/patogent synsätt har en annan mer 
djupgående och holistisk teorityp vuxit fram. Dessa teorier ger i likhet med WHO’s skrivningar om 
hälsa en vidare betydelse till begreppet, med fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel. Det 
innebär att hälsa ses som en helhet, och att det alltid är hela hälsan som påverkas vid exempelvis 
olika hälsofrämjande aktiviteter. Man kan därmed inte bara påverka en individs fysiska hälsa utan 
att den psykiska och sociala delen av hälsan påverkas samtidigt. I avhandlingen benämner jag dessa 
teorier för salutogena perspektiv på hälsa9 (salus=hälsa) (Quennerstedt 2006, s.50). 

 

”Många förklaringar till vad hälsa kan vara startar i någon form av normalitet, och fokuserar då 

avvikelser från det normala” (Quennerstedt 2007, s.39). Enligt Medin & Alexandersson (2000, 

s.40) ses den biomedicinska inriktningen på hälsa som motsatsen till sjukdom. Förutom den 

salutogena synen på hälsa som Antonovsky lyfter fram är han främst känd för känslan av 

sammanhang – KASAM som innehåller tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

och som ska bidra till att människor når ett bättre välbefinnande (Hanson 2010).  
 

Idrott & hälsa, ett undervisningsämne 

Idag tillbringar de flesta barn och ungdomar i Sverige 13 år i skolan, från att de börjar 

förskoleklassen vid sex års ålder till studenten vid 18-19 års ålder. I läroplanen från 1994, Lpo-94, 

som var gällande fram till 2011 nämns hälsa vid ett flertal gånger utan att det står vad det ska 

innehålla och hur ämnet ska läras ut (Thedin-Jakobsson 2005, s.9). Lpo-94 skiljer sig från den 

läroplan som 2011 kom ut med namnet Lgr 11. Skillnaden mellan dessa läroplaner är att i Lgr 11 

har inslaget av hälsa och livsstil ökat markant vilket är en följd av att fokus på att främja hälsan 

har ökat. Dagens skola domineras av teoretiska stillasittande undervisningsmoment i klassrum där 

miljön inte är anpassad för barn och ungdomars behov (Ibid, s.12). Undantaget är ämnet Idrott 

och hälsa, där eleverna ska få möjligheter att få röra på sig. 

Ju äldre eleverna blir desto mindre tid av rasterna tillbringas ute på gårdsplanen. Med tanke på 

att ungdomar i 15–16-årsåldern idag är mindre fysiskt aktiva än under på slutet av 1960-talet, kan 

lektionerna i Idrott och hälsa vara det enda tillfället de rör på sig under en hel vecka eftersom 

långt ifrån alla elever tillhör någon förening på sin fritid (Engström 1998, s.4-7). 

Med utgångspunkt i Meckbachs (2004, s.81-98) lärarintervjuer finns det tydliga skillnader på 

hur lektioners innehåll är uppbyggt när grundskolans tidiga och senare år jämförs. I de tidigare 

åren väljer lärare att låta lektionsinnehållet bestå mer av lek, motorisk utvekling samt 

rörelseglädje. Först i de äldre åldrarna flyttas fokus till att framhålla bland annat teoretiska och 

praktiska kunskaper, fysisk och psykisk hälsa samt social träning (Quennerstedt 2006, s.31). I 

Thedin-Jacobssons (2005, s.58) studie Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa? framgår det hur 



12 
 

svårt det är för lärare att sätta fingret på vad hälsa innebär, vilket Thedin-Jacobsson menar är fullt 

normalt i och med att begreppet hälsa saknar samsyn mellan lärare. Vidare menar Thedin-

Jacobsson (Ibid, s.58) att eftersom denna samsyn saknas bör ”lärarkåren inom idrott och hälsa 

definiera någon form av samsyn på vad begreppet ska innehålla och hur undervisningen ska ske” 

så att det ska kunna ske ett lärande och att utvecklingen inom detta kunskapsområde ska kunna 

formuleras.  

Thedin Jakobsson (2005, s.45) tar upp det påstådda problemet kring hur teori ska integreras i 

den praktiska undervisningen. Enligt Thedin Jakobssons intervjuresultat finns det tydliga exempel 

på lärare som anser att teori ska behandlas för sig, och den praktiska delen för sig. Det beskrivs 

enligt följande: 

 

Lärarna refererar ofta till hälsa som något som de betecknar som teoretisk kunskap till skillnad 
från idrott som de ser som praktisk kunskap. Teori blir här något som man ska tänka (använda 
hjärnan) och praktik blir något man gör med kroppen. Med teoretisk kunskap menar lärarna 
undervisning i traditionella undervisningssalar där läraren gör genomgångar och eleverna förväntas 
göra skriftliga och muntliga framställningar, samt tillägna sig kunskap genom att lyssna, skriva och 
möjligen diskutera. Praktisk kunskap är då något man utför ”med kroppen” exempelvis att hoppa, 
göra sit ups mm (Ibid, s.45). 

 
Skolinspektionen (2010, s.8) har med sin rapport Mycket idrott, lite hälsa visat hur tydlig 

uppdelningen mellan de praktiska och de teorteiska momenten i idrott och hälsa är. De praktiska 

aktiviteterna i ämnet Idrott och hälsa präglas i stor utsträckning av moment med bollspel och 

bollekar. Av 800 noteringar som skolinspektionen gjorde vid den flygande inspektionen visade sig 

bara tolv innehålla något som kunde kopplas till hälsa som begrepp.  

En lärare i Idrott och hälsa har, som stor del av sitt uppdrag, plikten att lära ut hälsa och andra 

teorier kopplade till fysiskt aktivitet. Trots det har undersökningar visat att det uppdraget inte 

alltid utförs enligt styrdokumenten: 

 

Det innebär att det råder en viss tröghet, och att det finns ett glapp mellan vad som beskrivs i 
kurs- och läroplaner och vad som sker i den dagliga undervisningen. Det verkar som om nytt 
innehåll eller nya inslag, såsom vissa aspekter av hälsa, miljöfrågor eller förmågan att ge uttryck för 
känslor och stämningar (se kursplanen), har svårt att få genomslag i undervisningspraktiken 
(Myndigheten för Skolutveckling 2007, s.17). 

 

En dualism mellan praktik och teori 

Innan Lpo-94 trädde i kraft var uppdelningen mellan de teoretiska och praktiska delarna tydligare 

och när Lpo-94 lanserades var tanken att dessa två skulle integreras med varandra och uttrycktes 

av Skolverket (1994) enligt följande: ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
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förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.” Larsson 

(2008, s.43-46) menar att:  

 

Den dualistiska kunskapssynen har levt kvar. Inte minst märks detta i en benägenhet att tänka om 
idrott i termer av idrottsliga färdigheter (praktik) och hälsa i termer av fakta om kroppen och om 
den fysiska aktivitetens betydelse för ett hälsosamt liv (teori) (Ibid, s.43-46). 

 
Hur eleverna ser på undervisningen tar Larsson (2004, s.43-46) upp i sin studie och menar att 

elever inte verkar ”förknippa ämnet med något lärande”, utan menar snarare att det är ”i första 

hand meningsfullt som ett tillfälle för fysisk aktivitet/rörelse”. Dahlgren & Ekberg (2005, s.16-19) 

har i sin studie ställt frågan: ”Vad tycker du att du lär dig på lektionerna i Idrott och hälsa?” Där 

visade svaren att hela 26 % uppgav att de inte lär sig något (Ibid, s.16-19). Det visar att det 

upplevs en dualism mellan de teoretiska och praktiska momenten i ämnet Idrott och hälsa även 

hos eleverna.  

Larsson (2008, s.43-46) beskriver i Man ska inte behöva vara bra på nå’nting sin uppfattning om 

hur ämnets fokus förflyttats under de senaste decennierna. Han menar att det har gått från att 

eleverna skulle tränas fysiskt till att ge eleverna ett livslångt lärande och samtidigt utveckla en 

hälsosam livsstil hos eleverna. En konsekvens av denna förändring innebär att lärarna behöver 

andra kunskaper (Ibid, s.43-46) då eleverna, enligt Larsson (2004, s.146), inte verkar ”förknippa 

ämnet med något lärande” och att de idrotter eleverna utför på sin fritid tar upp mycket tid i 

Idrott- och hälsoundervisningen. Larsson (2008, s.43-46) menar att anledningarna till 

svårigheterna att förändra undervisningen beror på: 
  

a) att ämnets ställning i skolan ibland ifrågasätts; b) att ämnet präglas av rörelse och att detta ställer 
särskilda krav på säkerhet och disciplin; c) att eleverna är synliga på lektionerna på ett helt annat 
sätt än vad fallet är i de flesta andra ämnen; och d) att det finns en inflytelserik folkrörelse 
(idrottsrörelsen) som dels lockar många barn och unga på fritiden, dels syns ofta och mycket i 
massmedierna och därigenom utövar inflytande över människors föreställningar om vad 
rörelseaktiviteter (idrotter) syftar till och hur de ska utövas (Ibid, s.43-46). 

 
 

Londos (2005, s.20-23) menar att idrottsrörelsen med fotbollen i spetsen har påverkat 

idrottsundervisningen i skolan så till den grad att: (”De” i kommande blockcitat syftar på 

fotbollsspelarna) 
  

De har ett habitus som innefattar lagbollspel vilket har en stark framtoning i idrottsämnets 
innehåll. Lagbollspel har hög status i skolan. Fotbollsspelarna med erfarenheter från 
idrottsrörelsen tar omedvetet med sig det som ger hög status in i skolan. Detta motverkar till viss 
del den kunskapshierarki som finns inom skolan i vilken praktisk kunskap är underordnad 
teoretisk kunskap (Ibid, s.20-23). 
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Detta pekar tydligt på den praxis och tradition som finns inom ämnet.  

Vid sekelskiftet 1900 hette ämnet gymnastik och bestod av fristående gymnastik, enkel 

redskapsgymnastik, fäktning och vapenövningar (Annerstedt 1991, s.85).  Som grundare för 

Linggymnastiken stod Pehr Henrik Ling vars målsättning med kroppsrörelse var ”allsidig och god 

hållning” samt att ”utveckla egenskaper som självdisciplin, lydnad och ordning” (Lindroth 2004, 

s.212ff; Lundquist Wannberg 2004, s.71f).  

I Idrottshallarna vid denna tidpunkt fanns väggar täckta av ribbstolar, rep hängdes från taken 

och bommar tillgängliga att hissa ner (Liljekvist 2012, s.11). Idag byggs det nya idrottshallar som 

med linjer och mål främst är ämnade för olika typer av spel med boll. Utrustning som krävs för 

att kunna utföra redskapsgymnastik utelämnas ofta vid nybyggen av hallar. ”Därmed omöjliggörs 

den grundläggande motoriska träning som är viktig för barnens utveckling både i kropp och 

knopp.” (Idrottsläraren 2009, s.4). 

 

Teoretiskt perspektiv 

Annerstedt (1991, s.170-171) hänvisar till Marton, (1981) och förklarar ordet ”fenomenografi” 

enligt följande:  

 

Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats som utvecklats vid institutionen 
för pedagogik vid Göteborgs universitet och som intresserar sig för människors uppfattningar av 
olika aspekter av omvärlden [---] Fenomenografin är beskrivande i bemärkelsen att resultaten är 
beskrivningar av människors uppfattningar av speciella fenomen i deras omvärld (Annerstedt 
1991, s.170-171).  

 
Det innebär att man studerar hur något uppfattas vara och inte hur något är. Detta i sin tur 

innebär att med en fenomenografisk ansats studeras inte idrottsämnet, utan snarare ”människors 

tankar om idrottsämnet i skolan” (Ibid, s.171).  

Inom fenomenografin finns ett första ordningens perspektiv, som normalt kallas fakta, och ett 

andra ordningens perspektiv vilket anses vara den subjektiva synen på exempelvis, som i vårt fall, 

hälsa (Ibid, s.171). Den vanligaste datainsamlingsmetoden vid fenomenografiska studier är 

intervjuer även om en uppfattning inte enbart behöver uttryckas i verbal form (Ibid, s.172). 

Andra metoder har tillämpats vid denna typ av studier där exempelvis observationer av bollspel 

mycket väl skulle kunna bilda underlag för hur människor uppfattar bollspelets idé genom att 

man analyserar vad människor säger till varandra i praktiken, vad man berömmer, vad man 

kritiserar, vad man gläds åt eller ilsknar till över (Ibid, s.172).  
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Avsaknaden av den profess ione l la idrot ts läraren 

Vi har med denna studie för avsikt att beskriva hur lärarna i Idrott och hälsa uppfattar hälsa och 

vår studie följer den fenomenografiska ansats som Annerstedt använt i sin studie. 

Hälsoperspektivet som lagts till kursplanen i Idrott och hälsa var ett sätt att höja 

professionalismen hos lärarna. Det var bland annat en brist på professionalism som Annerstedt 

(1991) kunde peka på och argumentera för att den funnits länge.  

”Idrottsämnets historiska utveckling har visat att det handlar om ett institutionaliserat yrke 

med en relativt statisk yrkesbild” (Ibid, s.155). Annerstedt (1991, s.155) hänvisar till Linder-

Grotheer (1986) som menade att idrottsläraryrkets låga status kan härledas tillbaks till det 

nyhumanistiska bildningsideal där man klassificerade människor som mer eller mindre värda 

utifrån hur ”högt värderade själsliga ideal och lågt värderade kroppsliga ideal” de hade (Ibid, 

s.155). Vidare menar Annerstedt (1991, s.155) att yrkets utveckling har haft svårt att bli av med 

den negativa inverkan som detta har inneburit.  

Professionell anses en ”person som utför sitt arbete med exakthet och effektivitet” vara (Ibid, 

s.152) vilket innebär att personer som är professionella ska utöva en tänkt uppgift skickligare än 

andra (Ibid, s.153). Det professionaliseringssträvande som Tyskland fram till 1991, då Annerstedt 

skrev Idrottslärarna och idrottsämnet, ägnade sig åt innebar att medvetet sträva efter att 

vetenskapliggöra ämnet vilket ställde högre krav på lärarna. En process som vid det här laget 

knappt noterades i Sverige (Ibid, s.155). 

En annan brist i idrottsämnet som Annerstedt (1991, s.157) tar upp är avsaknaden av 

legitimeringskravet. Han menar att det var tämligen enkelt att få ett vikariat som idrottslärare vid 

den här tiden. Problemet med legitimeringskravet var att det resulterade i lärare som misskötte 

sitt yrke, samtidigt som möjligheten att få yrkeslegitimation återkallad ej existerade (Ibid, s.157).  

Annerstedt (1991, s.157) talar även om ytterligare en brist till varför ämnet saknar status: 

 

En svaghet är utan tvekan bristen på vetenskaplig förankring. Något entydligt förhållande mellan 
en viss vetenskaplig disciplin och idrottsämnet existerar inte, utan idrottsämnets vetenskapliga bas 
vilar på en rad olika ämnen och kan därför sägas ha en tvärvetenskaplig plattform. Den 
vetenskapliga grunden är relativt bräcklig och det är enbart på det fysiologiska området som 
forskningen är ordentligt utbyggd. Kravet på vetenskaplighet bör rimligen innebära att såväl 
undervisningsinnehållet som läroplanstexterna skall vara väl utprövade och tåla en kritisk 
granskning (Ibid, s.157). 

 
 

I vår studie är det ett utsnitt av ämnet Idrott och hälsa som står i fokus nämligen hälsa som 

fenomen. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka vad sju lärare i Idrott och hälsa gör av och uppfattar 

hälsodelen i ämnet Idrott och hälsa.  

 

 

Vilken uppfattning har lärarna i Idrott och hälsa om hälsa? 

 

Hur tar sig de intervjuade lärarnas undervisning i Idrott och hälsa uttryck?  

 

Vilken uppfattning har lärarna i Idrott och hälsa på undervisning i hälsa i Idrott och hälsa? 
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Metod 

Metod för datainsamlingen 

Som metod för att undersöka och besvara frågeställningarna valdes observation med en 

uppföljande semi-strukturerad intervju, delvis baserad på observationen. Sju lektioner i Idrott och 

hälsa på grundskolans senare del observerades. Samtidigt spelades lärarens tal in med hjälp av en 

mikrofon fäst kring dennes hals. I direkt anslutning efter den observerade lektionen intervjuades 

läraren och fick då svara på frågor under följande teman: bakgrund, observerad lektion, planering 

och hälsa. Samtliga observationer och intervjuer utfördes av båda författarna till denna studie. 

Syftet med observationen var främst att notera vilket lektionsupplägg och aktiviteter läraren 

valt samt om det förekom yttringar av hälsoundervisning. Vi valde också att göra en observation 

för att försöka bilda oss en uppfattning om hur läraren agerar i sin undervisning. Det var viktigt 

för att oss att få en förstahandskälla: 

 

Det värdefulla med observationer är att de ger forskaren direkt tillträde till socialt samspel och 
sociala processer som intervjuundersökningar och textanalyser ofta bara kan ge 
andrahandskunskap om (Repstad 2007, s.34). 

 

En farhåga vi bar med oss var att det fanns en risk att lärarna i intervjuerna skulle uttrycka att de 

gör fler kopplingar till hälsa än de gör i verkligheten. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2012, s.304) är det lämpligt att använda metoden observation när ”man kan 

misstänka att diskrepansen är stor mellan vad människor säger de gör och vad de faktiskt gör.” 
En annan anledning att välja att göra en observation var att kunna bygga delar av intervjun på 

observationen. Genom observationen fanns också något handfast att utgå ifrån i förhållande till 

den intervjuade lärarens undervisning. 

Ett dilemma vi ställdes inför i samband med observationerna var hurivida observationens syfte 

skulle avslöjas eller inte. Det finns enligt Repstad (2007, s.41) en flytande övergång mellan en 

dold och en öppen observation. Som en följd av detta finns både metodiska och etiska aspekter 

som diskuteras senare. 

Inför observationerna i denna studie valdes att avslöja delar av syftet, lite beroende på vad den 

observerade läraren ställde för frågor angående observationen. I de flesta fall upplystes läraren 

om att vi skulle observera dennes lektionsupplägg.  Däremot avslöjades inte att yttringar av 

hälsoundervisningen var de som skulle noteras. 

Anledningen till att en uppföljande intervju genomfördes var främst för att ge läraren 

möjlighet att förklara hur han eller hon arbetar övergripande med sin undervisning. Att observera 

en lektion ger omöjligen en rättvis bild av en hel pedagogisk vision. Det faller sig också rimligt att 



18 
 

frågor som ”Hur ser du på begreppet hälsa?”, eller ”Hur väljer du att lägga upp din undervisning 

kring ämnet hälso- och livsstilsdel?” inte går att besvara genom en observation utan kräver en 

intervju. Syftet var att utnyttja en av de stora förtjänsterna med en samtalsintervju, att låta 

respondenten ge en bild av hur denne uppfattar sin egen situation. (Esaiasson & et.al. 2012, 

s.253) 

 

Urval 

För denna studie skedde inget särskilt urval. Via mail upprättades en kontakt med i stort sett 

samtliga lärare i Idrott och hälsa i Uppsalaområdet. Gensvaret var emellertid svalt så följaktligen 

fick vi ta de möjligheter som gavs. Det föll sig att det blev en spridning geografiskt över Uppsala. 

Dessutom blev det jämn fördelning mellan könen och i ålder, med en liten övervikt på yngre 

lärare. Två av lärarna hade utländsk härkomst och undervisade på engleska. Intervjuer med dessa 

två lärare genomfördes också på engelska. Vissa av deras utsagor förekommer översatta till 

svenska framöver i denna studie. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Observationerna spelades in på band med hjälp av diktafon och en mikrofon som fästes kring 

lärarens hals så att denne kunde genomföra lektionen utan att känna sig förhindrad. Vid frågan 

om mikrofonen påverkade under lektionen svarade samtliga lärare att de glömde bort att de hade 

en mikrofon på sig redan efter en kort stund. 

Inspelningen av observationen sammanställdes med noteringar kring det som lärarna sagt som 

på något sätt kunde kopplas till våra frågeställningar. Det visade sig dock att de var ytterst lite av 

det inspelade materialet som i slutändan kunde kopplas till frågställningarna. Mer om det i 

resultatdelen. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon som låg på bordet vid 

inspelningstillfället. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade skedde det ibland att det kom 

med en del material som var irrelevant för frågeställningarna. Därför valde vi att sammanställa 

intervjuerna i sammandragsform där respondenternas svar kortades ner och sammanfattades 

något. 

 

Etiska aspekter 

Det material vi samlat in i samband med denna studie, det vill säga ljudinspelningar, har 

behandlats med hänsyn till de krav som finns på sekretess och tystnadsplikt hos en vetenskaplig 
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studie (Hermerén 2011, s.67). Endast författarna har haft tillgång till materialet och det ska 

raderas när studien är klar. 

Gällande anonymisering valde vi att inte ange namnen på de lärarna vi intervjuat eller de 

skolor vi besökt. Endast ålder och kön anges i studien. De namn som förekommer i studien är 

fingerade. Eleverna, som endast förekommer i periferin i observationsinspelningarna, förblir givetvis 

helt anonyma. 

Konfidentialiteskravet bedömer vi som irrelevant för denna studie eftersom vi inte anser att vi 

berör några känsliga ämnen som på något sätt skulle kunna kränka en försökspersons integritet. 

(Ibid, s.69). 

 

Reflektion över metoden 

Validi te t  

Det vi tittade efter när vi genomförde våra observationer, yttringar av hälsoundervisning, uteblev 

i stort sett helt. Men även ett uteblivande av det som ska observeras i förhållande till 

frågeställningarna är också ett användbart resultat. På så sätt fanns det något att utgå från vid de 

efterföljande intervjuerna. Det bekräftade också den hypotes vi själva hade, samt resultaten från 

Skolinspektionens rapport Mycket idrott, lite hälsa (2010). Dessutom gavs en fingervisning om vad 

lärarna väljer för typ av aktiviteter och vilken lärarroll de antagit. 

Under intervjuerna hände det ibland att samtalet svävade iväg på ämnen som inte kunde 

koppas till frågeställningarna, men i stort sätt begränsades samtalen till det väsentliga. Föga oanat 

visade det sig att vissa av frågorna gav mer användbara resultat än andra och allteftersom fler 

intervjuer genomfördes ändrades vissa formuleringar samt att följdfrågor förekom i större 

utsträckning. En bidragande orsak till att frågorna vi ställde gav svar vi kunde koppla till 

frågeställningarna kan ha varit att det genomfördes en pilotintervju där formuleringar och frågor 

testades. 

Vi är medvetna om att en av lärarna saknar behörighet att undervisa i Idrott och hälsa och att 

en lärare är examinerad utomlands. Vi är också medvetna om att praxis och tradition talar för en 

praktiskt dominerad undervisning. Men med tanke på att kursplanen i Lgr-11 tydligt uttrycker ett 

teoretiskt hälsoperspektiv anser vi det rimligt att det ska förekomma vid någon eller några av sju 

observerade lektionerna.   

 

Reliabi l i t e t  

Under intervjuerna kunde vi som intervjuare notera hur allvaret gradvis steg under intervjuns 

gång. I början av intervjuerna kunde ett och annat spontant skratt eller skämt flikas in. 



20 
 

Allteftersom fler frågor ställdes försvann skämten och tonen övergick till mer allvarlig. Vår teori 

är att det skedde eftersom lärarna upplevde att deras yrkesidentitet sattes under lupp. Med frågor 

som ”Hur ser du på hälsa?” och ”Hur ser du på möjligheterna att kombinera praktiska och 

teoretiska moment?” kom lärarna att känna sig granskade och kanske drabbades de också av 

dåligt samvete på grund av de svårigheter som kom till uttryck när de skulle formulera svar på 

frågorna. 

Här anar vi att ett visst mått av förvrängning smög sig in i de svar vi fick. Framförallt när 

lärarna skulle beskriva deras undervisning i ämnets hälsodelar. En del lärare talade sig varma om 

deras undervisning i hälsa, men det var hela tiden något som skett ”förra veckan” eller ”det 

gjorde vi i höstas” eller liknande svårgreppbara svar. Ett högst logiskt beteende kan tyckas 

eftersom lärarna givetvis vill framstå som professionella och försvara den del av deras identitet 

som handlar om deras yrkesroll. 

Att lärarna skulle försöka svara på frågorna för att försvara sin egen professionalism var något 

som anats på förhand, det var en av anledningarna till att det genomfördes en observation med 

varje lärare som bakgrund till intervjun. Observationer som visade att hälsoperspektivet lyste med 

sin frånvaro. Visserligen skedde alla observationer i mitten av april, en tid på året då praktiska 

moment generellt sätt dominerar. Möjligen hade våra observationer gett andra resultat om de 

genomförts i exempelvis januari då det kanske förefaller mer lämpligt att förlägga teoretiska 

moment. En kritik som också kan riktas till Skolinspektionens observationer i rapporten Mycket 

idrott, lite hälsa, som alla genomfördes 28:e april 2010. På våren finns generellt en större 

rörelseglädje bland barn och ungdomar och det lämpar sig att flytta undervisningen utomhus där 

praktiska moment förefaller mer lämpligt. 

Vad gäller de frågor som användes under intervjuerna är vi generellt sätt nöjda och känner att 

vi fick heltäckande och användbara svar. En bidragande orsak till det var den pilotintervju som 

genomfördes och gav användbara insikter. En fråga kände vi emellertid kunde ställts annorlunda: 

”Hur påverkar de val av aktiviteter du själv sysslat/sysslar med sättet du undervisar på?” Gällande 

denna fråga kände vi att vi blev lite övertydliga med vilken typ av svar vi förväntade oss. På så 

sätt kunde respondenten känna sig ifrågasatt och anpassade då kanske svaret efter frågan. Mycket 

riktigt var det ingen av lärarna som påstod att de påverkats av de föreningsidrotter de själv sysslat 

med trots att våra observationer gav andra indikationer. 
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Respondent Ålder Utbildad i IdH? Annat ämne Bakgrund i föreningsidrott Åk på observ. lektion
Lena 49 Ja Nej Gymnastik, simning 8
Jakob 30 Ja Historia Fotboll 8
Fanny 28 Ja Svenska Konståkning, volleyboll, friidrott, am. fotboll 8
Sara 30 Nej Historia/Spec. ped. Orientering 5
Sofia 29 Ja Religion Fotboll 6
Edwin 27 Ja, i Kanada "Arts" Fotboll, volleyboll, löpning, tennis, simning 9
Daniel 33 Ja Engelska Fotboll, innebandy 7

Resultat 

Respondenterna – ”Lärarna” 

Samtliga namn är fingerade. Samtliga lärare undervisar i Idrott och hälsa på olika grundskolor i 

Uppsalaområdet. 

 

Bakgrundsinformation om respondenterna 

Lena var den äldsta läraren vi intervjuade och den enda som jobbat med tre olika läroplaner. 

Jakob hade precis börjat jobba i Uppsalaområdet och är utbildad historielärare, men har aldrig 

undervisat i ämnet historia. 

Sara är engelsktalande lärare inflyttad från USA som undervisat i Idrott och hälsa i ett år. Sara 

har inte utbildat sig till lärare i Idrott och hälsa vare sig i USA eller i Sverige. Hon flyttade till 

Sverige för att engagera sig i orientering. 

Edwin är en engelsktalande lärare inflyttad från Kanada, främst på grund av brist på jobb i sitt 

hemland. Han har en kombinerad utbildning i ”Physical education” och ”Arts” från Kanada. 

 

”Hälsa är allting” - Lärarnas uppfattning om hälsa 

Vad gäller lärarnas uppfattning om hälsa rådde en förhållandevis stor samstämmighet. Den som 

sammanfattar det bäst är Daniel:  

Hälsa är ju helhet, och ett exempel skulle kunna vara det hälsokors som vi tog upp härom veckan 
med att du kan vara frisk, men inte må bra och du kan vara sjuk, men må bra. 

Vidare noterades att samtliga lärare framhävde vikten av en god hälsa. Sofia berättade om en 

mognadsprocess som ledde fram till den insikten: ”Jag vet inte, jag har mognat tror jag. Nu är jag 

mer, jag är inte alls lika tävlingsinriktad eller, det är klart jag tycker om att träna men allt mitt 

fokus går inte ut på träning. Jag vill liksom må bra i hjärtat och hjärnan.” 
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En bred uppfattning av begreppet hälsa var något som upprepades av samtliga respondenter 

även om de uttryckte sig på lite olika sätt, Edwins version: ”Hälsa är allting, det är mental hälsa 

och fysisk hälsa och bägge är viktiga.” 

Nästan alla lärare lyfte fysisk aktivitet som en viktig komponent i en bra hälsa. Flera nämnde 

också den mentala aspekten i sättet att uppfatta hälsa: ”Den mentala biten kring hälsa och att 

man ständigt rör på sig. Att röra på sig är kanske inte medicin men det är jätteviktigt att man rör 

på sig när man t.ex. mår dåligt, det är ett tips.” påstår Lena. 

Det fanns också en svårighet att välja orden kring uppfattningen om hälsa. ”Men hälsa är ju, är 

ju även… det är ett sjukt svårt begrepp… men att vara frisk, jag vet inte hur jag ska säga.” sa 

Fanny något tvekande. Sofias initiala reaktion på frågan hur hon ser på hälsa blev ett häpet ”Oj!” 

 

Likheter och skillnader mellan idrott och hälsa 

Sex av sju lärare var att tydliga med att det finns skillnader mellan idrott och hälsa. Daniel skiljde 

på vad som är idrott och vad som är hälsa främst sett utifrån de traditioner som finns i ämnet och 

menade: ”Idrott, det är att träna och vinna för väldigt många.” Fanny ansåg att hälsa är något mer 

övergripande och att idrotten går bryta att ner till en nivå där man spelar fotboll på plats, i 

idrottshallen. Sofias resonemang var liknande: ”När jag tänker idrott då tänker jag fysisk rörelse, 

träna, svettas och lite mer så”. 

Lena påstod att ”Idrott, då blir det mer prestation, resultat” och att ”Pratar man idrott kan det 

vara tävla träna mot ett mål i ett lag” och Sara menade: ”I min hjärna på vissa sätt är idrott där 

man utför sporter”. Jacob var inne på att ”idrotten det är ju mer själva de praktiska momenten” 

medan Edwin, när han hörde frågan, var den enda som uttrycktte att idrott och hälsa kan gå hand 

i hand och talade om att är man inte fysiskt aktiv är det svårt att nå en bra hälsa och är man 

samtidigt inte hälsosam är det svårt att vara fysiskt aktiv.  

Jacob uttryckte sig enligt följande angående problemet att integrera idrott och hälsa: ”Men 

som sagt så är det en liten nöt att knäcka, att binda ihop dessa så att inte eleverna upplever det 

som två skilda moment inom Idrott och hälsa”. Det fanns en motsägelse i vissa svar. På samma 

gång som lärarna uttryckte att idrott och hälsa hör ihop gick vissa av deras svar att tolka på 

motsatt vis. 

 

Mycket idrott och lite hälsa - Resultat från observerade lektioner 

En översikt av de observerade lektionerna visade att fyra av sju lektioner innehöll nästan 

uteslutande praktiska moment med bollar. Samtliga lektioner karaktäriserades av fysisk aktivitet. 

Det var praktiska övningar där all form av koppling till hälsa eller teoretiska perspektiv på kropp, 

rörelse eller hälsa saknades. 
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Begreppet hälsa nämndes inte en enda gång under någon av de observerade lektionerna. 

Generellt noterades en frånvaro av reflektion och teori under lektionerna, undantagen handlade 

om stretching och teknik vid höjdhopp vid Daniel och Saras lektioner.  

Vid Sofias lektion höll eleverna själva i lektionen och då fick de elever som ansvarat för 

lektionen tillsammans med läraren reflektera över sin prestation. Då förekom reflekterande frågor 

från läraren till eleverna: ”Varför hade ni uppvärmning?” och ”Varför är det bra att bli starkare? 

… Är det bra i vardagen? ... Är det bra att kunna göra 50 armhävningar”? Eleverna resonerade då 

kring syreupptagning, stretching, uppvärmning och nedvarvning. 

Det var emellertid enda gången som en lärare ställde reflekterande frågor till eleverna och 

ledde dem in på ett resonemang med teoretisk anknytning. Annars präglades lärarnas 

kommunikation med eleverna i stor utsträckning av instruktioner eller uppmaningar och tillrop. 

Edwin var den lärare som mest frekvent använde sig av uppmaningar och tillrop: ”Good job 

girls!”, ”Push it!”, I believe in you!”, ”Excellent!”, ”You’re making me proud!” och liknande 

förekom i stor utsträckning under hans lektion. 

Instruktioner kunde låta som på Lenas lektion: ”Uppvärningen kommer gå till så att jag 

kommer dela in er två och två…” eller på Fannys lektion: ”Det man ska försöka göra är att man 

ska försöka välta ner det andra lagets pinnar.” Instruktioner om olika fysiska moment, likt de två 

exemplen, var den kommunikation som dominerade när lärarna pratade med eleverna. 

När lärarna tillfrågades om vilka kunskaper de ville förmedla med den observerande lektionen 

blev de vanligaste svaren i stil med: ”att jobba med komplexa rörelser” eller ”att jobba med att 

anpassa rörelser”. Lärarna angav också syften som ”aktivt röra på sig”, ”ha roligt” och ”inte döda 

varandra”. Lena menade att de hade jobbat med praktiska aktiviteter under den observerade 

lektionen ”eftersom de tidigare haft en lång period när vi jobbat med hälsoteman”. 

 

”Jag tror ibland det blir svårt” - Lärarnas planering kring ämnets hälsodel 

Det uttrycktes generellt en problematik kring planeringen av ämnets hälsodel. Sara sa till exempel: 

”Jag tror ibland att det är svårt”. Sofia påstod: ”Det blir inte heller så himla bra så där men man 

hinner inte med att göra allting”. Edwin pekade på svårigheten med att veta vad som ska läras ut 

när andra ämnen täcker in delar av hälsobegreppet.  

Tre av lärarna som jobbar på samma skola hänvisade till den gemensamma planering som 

finns på deras skola för området ”hälsa”. Det är en planering som innefattar grundskolans tre 

sista år. Jakob, relativt ny på skolan, hade anpassat sig efter befintlig planering: ”Jag har glidit in 

lite i det koncept som redan fanns på skolan kring de teoretiska delarna kring hälsa och livsstil 

kopplat till praktiskt moment.” De tre lärarna på samma skola var måna om att lyfta att de 

använder sig av en ”träningsdagbok”, en dagbok över fysisk aktivitet och kost som eleverna, till 

största del, gör hemma. 
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Det verkade också finnas ett problem vad gäller bristen på material att utgå ifrån. Daniel 

menade att: ”Det tråkiga är att det inte finns något material att utgå ifrån, utan det vi försöker 

hjälpas åt bland kollegorna… Man slänger iväg ett mail med en Power Point och får 

förhoppningsvis konstruktiv kritik och det blir på så sätt gemensamt men ändå enskilt när man 

väl lär ut.” 

Även Lena talade om bristen på bra läromedel som en svårighet: ”Vi har haft en bok men den 

tycker jag personligen är rätt värdelös, den är svårläst, ingen bra struktur så de två sista åren har vi 

gjort eget material.” 

 

Viktiga delar i läroplanen enligt lärarna 

På frågan om vad lärarna tycker är viktigast i kursplanen för Idrott och hälsa blev det en variation 

bland svaren. Edwin lyfte utan eftertanke fram simningen som den viktigaste delen i läroplanen. 

Även Fanny kom in på samma spår ”Absolut viktigast för eleven är väl att kunna simma, kan den 

inte simma så dör den ju.” 

En gemensam tanke delades dock av flera lärare. Det handlade översiktligt om sambandet 

mellan fysisk aktivitet och hälsa/livsstil. Jakob uttryckte det tydligast:  

 

Är det någonting som vi verkligen vill att eleverna ska känna till när de går ut härifrån så är det den 
förståelse för kost, sömn och motion, så den triangeln och hur de sambanden hur de hänger ihop 
och hur man har en hälsosam livsstil. 

 

Sofia fyllde i och pekade på svårigheterna: ”Som jag just sa om hur aktiviteterna påverkar hälsan 

och den fysiska förmågan, den tycker jag är viktigast också svårast.” 

Sara berättade hur imponerad hon var över att hon fått möjligheten att undervisa i hälsa och 

livsstil i Sverige: ”Om man jämför läroplanen med hur det ser ut i USA så är jag imponerad över 

hur pass mycket fokus som ligger på hälsa och inte på hur man behandlar en boll i vissa övningar 

för det är inte det viktiga här i Sverige.” 

 

”Ibland spelar man bara ut en basketlektion” – Lärarna om möjligheten att kombinera 

praktiska och teoretiska moment 

Trots att vissa lärare tyckte att det är svårt att få in hälsodelen i sin undervisning gav de samtidigt 

uttryck för vikten av en bra hälsa samt pekade på att det är en viktig del av kursplanen. Därför 

var det intressant att höra lärarnas svar på frågan ”Vilken plats anser du att hälsa- och 

livsstilsdelen har i ämnet Idrott och hälsa?” 
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Sofia var tydlig med vad hon önskar: ”Jag tycker kanske att det kunde vara lite mer fokus på 

hälsa. Jag tycker att det kanske borde vara lite mer utstakat i schemat att nu har vi hälsa.” Lena är 

noga med att poängtera att hälsa- och livsstilsdelen inte får ta för stor plats: 

 

De har nog lyft fram den delen lite i Lgr 11 då det är mera styrt mot bildning kring hälsa och 
hälsobegreppet [---] Det får inte bara vara ett teoretiskt ämne, eleverna måste få komma hit och 
känna att de får röra på sig. Rörelseglädje och gemenskap som också ska vara en faktor. 

 

Det rådde viss oenighet bland lärarna, en del lärare menade, likt Sofia och Lena, att hälsa- och 

livsstilsdelar bör behandlas separat. Fanny däremot hade en annan uppfattning, hon tyckte att det 

bör ”vara med överallt”.  

Även Daniel lyfte fram en annan uppfattning med en växelverkan mellan praktiska och 

teoretiska moment: ”Om vi har läst om träningslära hur kroppen fungerar, hjärta lungor, muskler 

och liknande, så ska vi testa det.” Sara insåg förtjänsten med att kombinera praktiskt och 

teoretiskt, men erkände att det inte alltid tar sig uttryck i hennes undervisning: 

 

Om man sammankopplar dessa och inte gör de som två olika moment så är det lättare att få 
eleverna att förstå. Att de förstår hälsobiten bättre om detta kopplas samman med det de gör 
under idrotten. Jag försöker medvetet kombinera dessa men ibland gör man bara sin grej, man 
spelar ut en basketlektion utan att göra någon koppling. 
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Analys 

Hur beskriver lärarna sin uppfattning om hälsa? 

Som det står att läsa i bakgrunds- och tidigare forskningsavsnittet i denna studie är uppfattningen 

om hälsobegreppet något som förändrats över tid, både i samhället och i skolan. Det är också ett 

begrepp med ett starkt subjektivt inslag. Vi upplever alla hälsa på olika sätt. Trots vissa små 

variationer respondenterna emellan i denna studie framkom emellertid en förhållandevis 

gemensam bild av fenomenet hälsa.  

I princip samtliga lärare gav uttryck för en salutogen hälsosyn. Flera uttaladen pekade tydligt 

på ett främjande av en hälsosam livsstil. Helt frånvarande var beskrivningen av hälsa ur ett 

patogent perspektiv, det vill säga en livsstil som syftar till frånvaro av sjukdom. Detta är högst 

logiskt eftersom det ligger i linje med samhällets och kursplanens uppfattning om hälsa just nu. 

Vidare nämnde ingen av lärarna begreppet KASAM, men flera av dem lyfte den mentala biten 

av hälsobegreppet som KASAM-teorin ger uttryck för. Trots att den fysiska aspekten dominerade 

resonemangen om hälsa fanns en medvetenhet om vikten av psykiskt välmående. Intresset, viljan 

och engagemanget verkade finnas, men inte tillräckliga kunskaper. Den professionella läraren 

lyste med sin frånvaro, intrycket som gavs var snarare att vi intervjuade pålästa, engagerade 

privatpersoner.  

Ett komplext begrepp 

Trots att de flesta hade en nyanserad och förhållandevis bred uppfattning om hälsa noterades 

samtidigt en svårighet bland lärarna att välja sina ord. Bland annat nämnde ingen av lärarna några 

teorier om hälsa såsom salutogent, patogent eller KASAM. De pekade dessutom själva på 

svårigheten att formulera sin uppfattning om hälsa. Som spontan reaktion på frågan ”Hur ser du 

på begreppet hälsa?” var det flera av lärarna som instinktivt suckade eller påtalade svårigheten att 

svara på frågan. Något frapperande kan tyckas för en lärare i Idrott och hälsa. 

Det förefaller som om de har lättare att uttrycka sig kring idrottsdelen i ämnet. Tolkningen att 

ämnets traditioner spelar roll känns inte allt för avlägsen. Det har i bakgrundskapitlet i denna 

studie visats på hur dagens ämne, Idrott och hälsa, som tidigare kallades ”gymnastik” har sina 

rötter i Linggymnastiken från 1900-talets början. Vi har också kunnat se hur ämnet blivit starkt 

präglat av idrottsrörelsen, i synnerhet av bollsporter, delvis på grund av att många 

”gymnastiksalar” blivit ”bollshallar”. 

Utvecklingen och förändringen i samhället kring hälsobegreppet har gått snabbt. Kursplanen 

och lärarna har hängt med i viss mån. Det är emellertid tydligt att det uppstått ett glapp mellan 

samhällets och kursplanens krav på lärarna i Idrott och hälsa att lära ut teori kopplat till hälsa och 

deras förmåga att göra det. 
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Tendenser  t i l l  Dual ism 

Det fanns en tendens hos lärarna att ge uttryck för en dualism mellan idrott och hälsa. Flera av 

dem uttryckte tydligt ämnet Idrott och hälsa som uppdelat i en praktisk och en teoretisk del. Det 

framkom att teoretiska hälsoavsnitt ofta hanterades separat i block, till exempel som tre lektioner 

öronmärkta för teoretisk undervisning, ofta i en annan lokal än idrottshallen.  

Idrottsdelen hade lärarna generellt lättare att sätta ord på. Den beskrevs som 

”prestationsinriktad” och att det rör sig om ”resultat och prestation” eller ”träna och vinna”. De 

teoretiska delarna av ämnet hade lärarna svårare att formulera sig om. De talade om svårigheten 

att kombinera praktiska och teoretiska moment. Känslan som förmedlades var att den teoretiska 

delen av ämnet är ett nödvändigt ont. Den måste betas av för att sedan ge plats åt praktiska 

moment. Kanske bidrar denna känsla av ett nödvändigt ont till dualismen mellan teori och 

praktik. 

Det var givetvis inte helt svart eller vitt. Det gavs också uttryck för att hälsa är något 

”övergripande” och intimt förknippat med idrottande.  

 

Vad kännetecknar lärarnas uppfattningar om hälsa i deras undervisning 

Observationerna i denna studie visade tydligt att hälsodelen sällan tar sig uttryck i undervisningen 

i Idrott och hälsa. De observerade lektionerna dominerades kraftigt av praktiska moment i 

allmänhet och moment med boll i synnerhet. Lärarnas kommunikation med eleverna präglades av 

instruktions- och uppmaningskaraktär. 

Kopplingen till föreningsidrotten är lätt att göra. Särskilt med vetskapen att flera av lärarna har 

en bakgrund inom föreningsidrottande med boll. Vissa av lektionerna kunde lika gärna ägt rum 

som en träning i föreningsidrott på helg- eller kvällstid, sett utifrån upplägget med instruktion och 

övningar med boll. De uppmaningar som riktades till eleverna känns igen från föreningsidrotten 

och manade ofta till prestation eller allmän uppmuntran. 

När lärarna själva resonerade om syftet med de lektioner som observerades nämndes 

”komplexa rörelser” och ”anpassade rörelser” men även ”ha roligt”, ”röra på sig” och ”inte döda 

varandra”. Det visade på hur praktiska moment prioriteras samt att de dessutom har ett värde i 

sig. ”Ha roligt”, ”röra på sig” eller ”inte döda varandra” nämns inte i läroplanen men används 

ändå för att motivera praktiska moment, i syfte att det är för elevernas bästa.  

Moment med hälsosanknytning, eller reflekterande moment över huvud taget, lyste med sin 

frånvaro trots lärarnas framhållande av vikten med denna typ av undervisning.  De påstod 

visserligen, i många fall, att teoretisk undervisning med hälsoanknytning hade ägt rum en kort tid 
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tidigare. Det är svårt att förhålla sig till, men det späder på känslan av dualismen mellan idrott och 

hälsa samt att teoretisk undervisning ska betats av för att ge plats åt praktiska moment. 

 

Lärarnas uppfat tning om upplägget  av hälsoundervisningen 

Vårt intryck är att hälsodelen uppfattas som en nedprioriterad del av ämnet när lärarna säger att 

”det är svårt att hinna med allt” eller ”jag tror ibland det blir svårt”. Det känns också 

symptomatiskt att idrottslärarna på en besökt skola väljer att gå ihop och göra en gemensam 

planering av ämnets hälsodel. De praktiska momenten planeras däremot av den enskilda läraren 

där denne kan använda mer av sina egna erfarenheter och kreativitet i planeringen. Hälsa 

förefaller med andra ord inte lika betydelsefullt som ämnets andra delar. 

En bidragande orsak till det nedprioriterade i hälsodelen kan också vara att andra ämnen 

angränsar till just hälsa som en del av ämnets innehåll. Det fick särskilt en intervjuad lärare att 

känna sig handlingsförlamad i sin hälsoundervisning. Möjligen känner inte lärarna riktigt att de 

äger sitt stoff som handlar om hälsa. Dels känner de sig mer kompetenta i idrott, och upplever 

samtidigt att hälsodelen i viss mån behandlas av andra ämnen. Återigen får vi känslan att det 

bottnar i en brist på professionalism, lärarna känner sig inte som proffs på det de ska lära ut och 

väljer därför att avstå. 

Det framkom i intervjuerna att lärarna ofta gjorde läxor av hälsoinnehåll. Bland annat använde 

sig flera av lärarna av en ”Hälsodagbok” som eleverna arbetade med som hemarbete. Visserligen 

är det rimligt att teoretiska, snarare än praktiska, moment sker utanför lektionstid. Samtidigt 

förefaller det kännetecknande att man puttar hälsodelen åt sidan för att ge de praktiska 

momenten mer tid och plats. 

Det känns dock inte helt rättvisst att lägga all skuld på lärarna för denna åsidosättning. Det 

framkom tydligt i intervjuerna att tillverkningen av lämpliga läromedel i Idrott och hälsa verkar 

kraftigt eftersatt. Skapandet av läromedel är något som lärarna i stor utsträckning får ägna sig åt 

själva. Då förefaller det högst förståligt att hälsodelen haltar något eftersom läromedel ibland 

skapas genom att: ”Man slänger iväg ett mail med en Power Point och får förhoppningsvis 

konstruktiv kritik…” 

De delar i Idrott och hälsa lärarna anser viktigast  

På frågan vad som ansågs viktigast i läroplanen för Idrott och hälsa ansågs simning som en viktig 

del av flera lärare. Förutom simningen visade det sig att de flesta vurmade för hälsodelen där 

lärarna vill att eleverna ska få en förståelse för hur sambandet mellan kost, motion och sömn 

påverkar dem. Lärarna visar att det finns en medvetenhet kring ämnet hälsa och ett tydligt 

intresse att bilda eleverna inom området  
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En av lärarna uttryckte sin beundran över att få komma till Sverige och undervisa i ämnets 

hälsodel. Trots detta bestod den observerade lektionen med denne endast av moment med 

basketbollar helt utan reflektion eller kopplingar till hälsobegreppet. Det är ett av flera exempel 

på paradoxen när lärarna talade väl om hälsodelen där deras lektioner sedan var fria från 

kopplingar till just hälsodelen. Vi har visserligen endast observerat en lektion per lärare som 

påvisade detta. Skolinspektionens rapport, Mycket idrott, lite hälsa (2010) där de observerat drygt 

300 lektioner visar dock tydligt på liknande tendenser.  

Kombinera praktik och teor i  

Ämnet Idrott och hälsa har en unik möjlighet att kombinera praktik och teori med en kursplan 

som tydligt innehåller bägge delarna. I de flesta fall finns det tillgång till stora lokaler med olika 

typer av material att tillgå för att kunna kombinera dessa två. Trots att lärarna uttryckte sin vilja 

av att kombinera praktik med teori menade en av lärarna att teorin dock inte får ta för mycket tid. 

Lärarna verkar i stor utsträckning se möjligheterna att kombinera praktik med teori men förfaller 

ha svårt att få in en växelverkan mellan praktiska och teoretiska moment i sin undervisning.  

Det ”och” som finns i ämnets benämning framkom skrämmande i bokstavlig mening i dessa 

intervjuer trots de fantastiska undervisningsmöjligheter som ges med kombinationen av Idrott 

och hälsa.  
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Diskussion 

Tidigare forskning 

Vår tolkning av intervjuerna är att de intervjuade lärarna är intresserade av och engagerade i 

begreppet hälsa. Den stora variationen i beskrivningen av hälsa samt bristen på vetenskapliga 

begrepp och teorier markerar ändå att lärarna kanske inte är så insatta som de borde vara. Som 

visats på i bakgrund och tidigare forskning har uppfattningen om hälsa varierat och utvecklats 

genom åren. Detta sammanhang eller komplexitet tycks inte de lärare vi intervjuat vara medvetna 

om. 

Styrdokumenten har med sitt allt mer konkretiserade och kunskapstäta innehåll om hälsa 

försökt ändra undervisningen i Idrott och hälsa. Både den forskning som redovisats tidigare i 

denna studie samt redovisade resultat ger en bild av ett skolämne som förändras långsamt. Ämnet 

Idrott och hälsa känns, jämfört med andra ämnen i skolan, extra trögföränderligt eftersom det är 

nära förknippat med en värld utanför skolan, föreningslivet. 

Elever, föräldrar, skolledare och även lärarna själva har alla erfarenheter av ett föreningsliv 

som i Sverige är stort och inflytelserikt. Dessutom är, i de flesta fall, lektionerna i Idrott och hälsa 

förlagda i bollhallar. Rummets beskaffenhet och aktörernas förväntningar inbjuder till rörelse i 

allmänhet och bollspel i synnerhet. 

Alla tidigare nämnda aktörers har erfarenheter påvisar ett skolämne som förändrats i teorin. 

Det vill säga ämnet Idrott och hälsa har blivit mer präglat av teoretiska moment. Ändå sitter det i 

ryggmärgen hos många föräldrar att skicka med sina barn en ”gympapåse” de dagar då det står 

”Idrott och hälsa” på schemat. När eleverna väl står där, ombytta och klara i idrottshallen, 

upplevs det antagligen avlägset för läraren att ta fram den White board, som ofta inte ens finns, 

för att genomföra en teoretisk genomgång. 

Dessutom har, precis som föräldrarna, de flesta lärare i Idrott och hälsa egna erfarenheter av 

ett praktiskt ämne. Kanske gick de själva i skolan under Lgr 80 då det fanns tydligt fokus på 

idrott. Barn är idag allt mer stillasittande vilket skapar förväntningar att de på lektionerna i Idrott 

och hälsa ska få springa av sig. Det är säkert inte en ovanlig åsikt hos såväl föräldrar som 

skolledare. 

Det finns en medvetenhet om hälsa, både om dess centrala ställning i kursplanen samt hur 

viktigt det är med en god hälsomedvetenhet. Trots det har ämnet halkat efter i implementeringen 

av den nya läroplanen då traditionens makt visat sig vara för stark. Det går att spåra ända tillbaka 

till Linggymnastiken där rörelsen alltid varit i centrum. 
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Pedagogiska konsekvenser 

Det har i undersökningar visat sig att elever anser att de inte lär sig något under 

idrottslektionerna. I ljuset av debatten som förts om ämnets vara eller icke vara känns detta extra 

alarmerande. Ämnet Idrott och hälsa skulle tjäna mycket på att vila på en tydligare teoretisk grund 

och kunskapsinnehåll. Ett problem uppstår när lärarna inte är överens om sina uppfattningar om 

Idrott och hälsa. Det kan leda till att elever inte får någon klarhet i vad ämnet ska generera för 

kunskaper. Med en gemensam uppfattning om ämnets teoretiska del hos lärarna skulle det bli 

lättare att motivera ämnets vikt och betydelse. Det gäller både för kritiker till ämnet och för 

eleverna.  

En lärare i denna studie var inne på att de andra ämnena i skolan utgör ett hot mot Idrott och 

hälsa och stjäl möjligheter att fördjupa sig teoretiskt. Vi anser att detta istället bör ses som en 

resurs där man kan integrera andra ämnen med Idrott och hälsa och på så sätt kan väcka ett 

större intresse för inlärning. Möjligen finns det en förklaring i ämnets starka praktiska tradition 

och därför ser inte lärare i teoretiska ämnena möjligheterna att samarbeta. Trots att det sällan 

verkar ske går det att konstatera att ett samarbete mellan exempelvis Idrott och hälsa och Biologi 

eller Idrott och hälsa och Hem- och konsumentkunskap skulle kunna innebära stora vinningar 

för eleverna. Det skulle dessutom bidra till en bättre teoretisk grund för ämnet Idrott och hälsa.  

I och med att skolans idrottslektioner ofta påminner om den föreningsidrott eleverna utövar 

på deras fritid finns risken att de kommer att förknippa ämnet Idrott och hälsa med 

föreningsidrott. Det finns en rad problem med att ämnet Idrott och hälsa kommit att likna 

föreningsidrotten. Det största problemet, som dock inte behandlas i denna studie, är att den 

syftar till resultat och prestation som inte är förenligt med läroplanen. Föreningsidrotten vilar inte 

på samma teoretiska grund som läroplanen och arbetar sällan med teoretiska kunskapskrav. En 

undervisning i Idrott och hälsa som blir allt för lik föreningsidrotten saknar en egen identitet och 

därmed undermineras vidare dess status som ämne i skolan.  

Det förefaller olyckligt att de teoretiska hälsodelarna i Idrott och hälsa hamnar i skymundan då 

dagens samhälle ställer stora krav på källkritik, i synnerhet vad gäller råd och rön om hälsa. 

Dagligen visar löpsedlar hur man går ner i vikt, hur man springer sig smal och vad man ska äta 

och inte äta och liknande hälsorelaterade uppmaningar. Här har ämnet Idrott och hälsa en viktig 

funktion att fylla då uppfattningen om vad hälsa är påverkas mycket av det media visar. 

För att fylla denna funktion framstår en ökad professionalisering som en viktig byggsten. Att 

lärare i Idrott och hälsa känner sig säkra på vad och hur de ska lära ut teoretiska delar i ämnet. 

Precis som det är självklart för en lärare i historia att han eller hon ska känna till det mesta om 

franska revolutionen bör det vara självklart för en lärare i Idrott och hälsa att han eller hon ska 

känna till det mesta om olika typer av dieter.  
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Bristen på läromedel 

En stor anledning till att de teoretiska delarna hamnar i skymundan av de praktiska delarna har 

sannolikt med bristen på bra läromedel att göra. En av respondenterna påpekar att bristen på 

läromedel är ett problem och att det som existerar är ”värdelöst”. En annan respondent menar att 

detta leder till att man bland kollegorna hjälps åt att komma med idéer om vad som kan göras. I 

och med att respondenterna uppfattar att det finns en brist på kvalitativa läromedel genererar 

detta i sin tur att lärarna väljer att skapa sitt eget material, vilket i förlängningen leder till att 

lärarna uppfattar hälsa på olika sätt och eleverna får svårt att greppa vad Idrott och hälsa står för. 

När lärarna menar att de teoretiska hjälpmedlen inte är av tillräcklig kvalitet blir det påtagligt att 

eleverna saknar förståelse för den teoretiska delen inom ämnet Idrott och hälsa.  

Bristen på bra läromedel leder sannolikt ofta till att lärarna väljer att avstå från att låta elever 

utforska de teoretiska delarna inom Idrott och hälsa och istället fokuserar på de praktiska 

momenten. Detta förstärker vår teori om att den största delen som tas upp av idrottslektionerna 

är av praktisk karaktär och att detta delvis kan bero på bristen på bra läromedel. Bristen på bra 

läromedel kan i sin tur leda till att kopplingen mellan den praktiska och den teoretiska delen 

försvåras för eleverna och att dualismen mellan teori och praktik förstärks. Det försvårar också 

för lärarna att bedriva yrket professionellt.  
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Konklusion 

Denna studie har visat på de problem som finns med att implementera de teoretiska delarna i 

kursplanen för Idrott och hälsa, främst med hälsoanknytning, i undervisningen. Anledningarna till 

det är många. Det handlar främst om traditioner och närheten till föreningsidrotten. Lärarna 

visade dock på en medvetenhet och en vilja att undervisa teoretiskt och med hälsoanknytning. 

Fantastiska möjligheter till en undervisning med kombinerade teoretiska och praktiska moment 

finns, men få möjligheter tas. 

Enligt oss, författare av denna studie, finns det största utvecklingsmöjligheterna hos 

utbildningen av lärare i Idrott och hälsa. Det handlar om att erkänna, synliggöra och dra lärdom 

av traditioner som finns inom ämnet för att kunna föra utvecklingen inom ämnet framåt. 

 Lärarna måste få med sig en tydlig teoretisk grund från utbildningen vilket de sedan kan dela 

med varandra. Dels för att kunskaperna ska kunna sammanfattas i läroböcker, men också för att 

lärarna ska bli trygga med sitt stoff och inte känna att andra ämnen inkräktar på deras.  

Det är viktigt att lärare i Idrott och hälsa kan beskriva hälsodelen med vetenskapliga termer. 

Då kan idrottslärare över landet prata ”samma språk”, samtidigt som det ger ämnet vetenskaplig 

grund vilket vidare motiverar dess existens. Ordet professionalism beskriver i stor utsträckning 

det vi eftersträvar. Det gäller, enligt oss, hela lärarkåren i allmänhet, men lärare i Idrott och hälsa i 

synnerhet. Det finns ett tydligt behov av en didaktisk forskning inom ämnet. 

Det går att konstatera att dualismen mellan de teoretiska och de praktiska momenten i Idrott 

och hälsa behöver övergå till att assimileras med varandra för att på så sätt skapa möjlighet till 

synergieffekter i lärandet.  

Något som drev oss att skriva denna uppsats var de få, men inspirerande exempel, vi fått se på 

hur det går att kombinera praktiska och teoretiska moment inom ramen av en lektion i Idrott och 

hälsa. På detta område måste utbildningen bli bättre. Vi eftersöker här att lärare i Idrott och hälsa 

under sin utbildning får jobba med denna kombination. Det är också ett område som bättre kan 

utforskas i framtiden.  

Ett förslag är att bedriva mer aktionsforskning inom området vilket skapar föresättningar för 

en bättre vetenskaplig grund för att på så sätt rucka på föreställningar och förväntningar på ämnet 

Idrott och hälsa som inte stämmer överens med kursplanen. Avslutningsvis vore det intressant att 

intervjua skolledare och lärare i Idrott och hälsa på de skolor där det finns en tydlig vision för hur 

hälsoundervisning ska bedrivas.  
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I 
 

Bilaga - Intervjuguide 

Bakgrund 
1a. Vad har du för idrottsbakgrund inom föreningsidrott?  

1b. Är du involverad inom föreningsidrotten i dag? 

2. Hur påverkar de val av aktiviteter du själv sysslat/sysslar med sättet du undervisar på? 

3a. Vad har du för utbildning?  

3b. Har du någon akademiskt utbildning utöver lärarutbildningen? 

 
Observerad l ekt ion 
1. Vilka kunskapar var syftet att förmedla/lära ut med denna lektion? 

2a. Fanns det något syfte att koppla lektionens innehåll till hälsa och livsstil? 

2b. Om ja, på vilket sätt framgick det? 

2c. Om nej, varför inte? 
 
Planer ing  

1. Hur planerar du din undervisning kring ämnets hälsodel? 

2. Använder du som lärare litterära hjälpmedel i din undervisning?  

Vilka böcker på skolan har du till ditt förfogande? 

3. Vilka delar av de områdena som beskrivs i läroplanen till Idrott och hälsa anser du att är 

viktigast? Varför? 

4. Vad anser du att eleverna ska lära sig av den undervisning du bedriver? 

5. Anser du att det är möjligt att uppnå det som beskrivs i läroplanen för Idrott och hälsa? 
 

Hälsa 
1. Hur ser du på begreppet ”Hälsa”?  

2. Hur ser du på skillnader och likheter mellan Idrott och hälsa? 

3. Vilken plats anser du att hälsa och livsstilsdelen har i ämnet Idrott och hälsa? 

4. Hur tänker du kring fördelningen mellan teoretiska och praktiska moment inom ämnet Idrott 

och hälsa? 

5a. Hur ser du på möjligheterna att kombinera idrott- och hälsoundervisning? 

5b. Är det något du medvetet gör i din undervisning?   

Om ja – uteveckla hur du går tillväga  

Om nej – varför inte? 

 


