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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare i idrott och hälsa för grundskolan 

definierar begreppet hälsa och hur de väljer att arbeta med begreppet i sin undervisning. Begreppet 

hälsa är ofta diffust och det finns flera olika sätt att tolka och arbeta med hälsa. Den aktuella 

läroplanen lämnar också en ganska stor frihet för de undervisande lärarna i idrott och hälsa att tolka 

vilken syn på hälsa som ska förmedlas till eleverna och hur den ska förmedlas. Med bakgrund av 

detta blir det intressant att undersöka om lärare i idrott och hälsa syn på hälsa varierar eller om den 

är relativt lika. Det blir också intressant att undersöka om lärarnas sätt att arbeta med begreppet 

skiljer sig åt. 

Jag har använt mig utav kvalitativa intervjuer för att svara på mina frågeställningar och resultatet av 

studien visare att det inte skiljer nämnvärt mellan de olika idrottslärarnas syn på hälsa och hur de 

arbetar med hälsa som begrepp i sin undervisning. Det skiljer sig dock en del mellan hur de olika 

idrottslärarna har tolkat den aktuella läroplanen, Lgr11. 

Nyckelord: Idrott och hälsa, hälsa, idrott, lärare, grundskolan 



Linus Karlsson Mood   Lärarprogrammet 

Kurs: Allmänt utbildningsområde 3 
Linus.Karlsson_Mood.8127@student.uu.se 

4 

 

Introduktion 

Denna uppsats är mitt examensarbete för lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Jag har under 

utbildningens gång läst svenska och matematik och SO för yngre åldrar samt idrott och hälsa. Det är 

just det sistnämnda som är det ämne jag brinner för mest och något som jag kompletterat genom 

utbytesstudier i både Danmark och Nya Zeeland där jag läst kurser i idrott, träningslära och 

hälsovetenskap.  

Jag har sedan barnsben varit mycket idrottsintresserad. Något som sedan gymnasietiden gått över 

mer och mer till ett intresse för hälsa och de aspekter i våra liv som påverkar den. Jag ser 

personligen den dagliga fysiska aktiviteten som grunden i en god hälsa och är själv övertygad om 

att alla kan finna en fysisk aktivitet som de kan finna givande och/eller roliga att bedriva. Som 

lärare i idrott och hälsa blir min roll dels att presentera ett smörgårdsbord av aktiviteter som kan 

gynna elevernas framtida fysiska hälsa. Denna bild av skolidrotten tror jag de flesta kan känna igen, 

men idrott och hälsa är så mycket mer än det. Man kan besitta en god hälsa även om man inte är 

fysiskt aktiv och den delen av undervisningen som främjar andra delar av en persons hälsa, är 

mycket intressant och glöms ofta bort när man talar om skolidrotten. Detta är alltså något som nu 

utmynnar i detta examensarbete där jag ämnar undersöka hur idrottslärare uppfattar och arbetar med 

hälsa i undervisningen i grundskolan. Detta för att undersöka om lärarnas uppfattning av begreppet 

hälsa påverkar hur de tolkar läroplanen och om det påverkar deras sätt att arbeta med hälsa i 

undervisningen. 
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Bakgrund 

Världshälsoorganisationens arbete för hälsofrämjande startade med en konferens i Ottawa 1986, 

Ottawa Charter for health promotion,1 där man definierade fem olika faktorer som påverkar 

människors hälsa. Dessa faktorer är de lagar och regler som styr våra liv, de ekonomiska resurser 

som finns i vårt samhälle, våra kulturella värderingar, vår livsstil och det genetiska förutsättningar 

vi har.  

De fem faktorer som Ottawa Charter bestämde definierar vår hälsa var: 

1. Building healthy public policy 

2. Creating supportive environments 

3. Strengthening community action 

4. Developing personal skills 

5. Re-orientating health care services toward prevention of illness and promotion of health 

 

Rydqvist och Winroth har översatt dessa till: 

1, Att skapa en hälsoinriktad samhällspolitik. 

2, Att skapa stödjande miljöer. 

3, Att stärka möjligheterna till insatser på lokal nivå. 

4, Att utveckla personliga färdigheter. 

5, Att förnya hälso- och sjukvården.2 

 

Av dessa fem faktorer som styr vår hälsa är det egentligen bara en som vi själva kan styra över: hur 

vi väljer att leva våra liv.  Alltså nummer 4; att utveckla personliga färdigheter. Att ge människorna 

de kunskaperna som behövs för att själva förbättra sin hälsa, se till att de verkligen kan kontrollera 

den faktor som de själva kan påverka. Här kommer skolan in i det att man i skolan kan utveckla just 

detta genom att ge eleverna kunskaperna som behövs för att i framtiden kunna leva hälsosamt. I 

Anderssons och Ljusenius bok Handbok för Hälsoinspiratörer skrivs det att för åldrarna upp till och 

med 65år kan idag cirka 70 procent av all ohälsa relateras till livsstilen. Så går det att i tidig ålder 

påverka eleverna mot en mer hälsosam livsstil kan det göra stor skillnad.3 

För många elever idag är idrotten i skolan nästan den enda fysiska aktivitet som de genomför. 

Samhället har förändrats mycket de senaste hundra åren och i västvärlden minskar den dagliga 

fysiska aktiviteten. Vi behöver inte längre arbeta fysiskt för att överleva och det finns idag många 

hjälpmedel som gör att vi inte heller behöver utföra vardagssysslor som tidigare innebar hårt 

kroppsarbete (t.ex. klippa gräset). Statens folkhälsoinstitut har framställt boken FYSS (Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) där man definierar fysisk aktivitet som "all 

typ av kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som ökar energiförbrukningen".4 Men vårt behov 

av rörelse har inte minskat med de stillasittande jobben, bilens och tv-spelens intåg i vår vardag. 

Detta gör att skolämnet idrott och hälsa blir viktigare än någonsin tidigare för att dels se till att 

barnen får mer fysisk aktivitet i vardagen, dels skapa goda framtida, hälsosamma, vanor.  

 

                                                 
1 Ottawa Charter 1986 
2 Rydqvist och Winroth 2002 
3 Andersson, Ljusenius 2012 
4 FYSS.se 
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Då idrott och hälsa som skolämne kan vara mer aktuellt än någonsin tidigare kan det tyckas 

underligt att eleverna inte får mer tid till ämnet i skolan. Enligt timplanen för grundskolan ska 

svenska elever ha 500 timmar i ämnet idrott och hälsa.5 Detta motsvarar i praktiken cirka 2,5 timme 

i veckan eller 30 minuter per dag. På denna tid förväntas idrottsläraren också lära ut teoretiska 

kunskaper inom ämnet Hälsa. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är 60 minuters fysisk 

aktivitet dagligen för barn.6 Skolan har också idag på ett sätt tagit på sig rollen för folkhälsan genom 

att inbegripa hälsa i skolidrotten och kalla skolämnet idrott och hälsa.   

 

En hälsofrämjande skola 

Med utgångspunkt i de fem faktorer som definierades vid Ottawa Charter 1986 arbetade 

världshälsoorganisationen vidare. Den hälsofrämjande skolan blev ett sätt att arbeta med hälsa som 

skulle kunna användas världen över och ett sätt för skolor att arbeta för hälsosammare elever. 

Någon som i det långa loppet skulle ge en hälsosammare befolkning. The European network of 

health promoting schools startades 1992 av världshälsoorganisationen tillsammans med europarådet 

och europeiska unionen.  I korthet är en hälsofrämjande skola en skola som arbetar långsiktigt med 

att stödja elevernas utveckling. Alla på skolan, hela dess verksamhet, skall på en hälsofrämjande 

skola arbeta för att främja en fysisk och psykisksocial miljö för hälsa och lärande.7 Alla skolans 

ämnen berörs, några mer än andra. De ämnena som berörs mest såsom idrott och hälsa, hemkunskap 

och biologi får av naturliga skäl ett större ansvar för att utveckla och stödja hälsoundervisningen. 

Eleverna ska stå till grunden för det hälsofrämjande arbetet genom att man utgår från deras behov, 

kunskap och attityder.  Sverige har varit med sedan 1993. 

 

Det svenska arbetet med en hälsofrämjande skola ska inte bara omfatta undervisningen inom idrott 

och hälsa utan den ska genomsyra hela verksamheten. Ett bra exempel på detta är den svenska 

skolmåltiden som innebär att alla svenska elever får möjligheten att äta i alla fall ett bra mål mat 

varje dag. Något som inte alls är självklart i många andra länder.  

 

I mångt och mycket är dock daglig rörelse en bas för god hälsa. I Sverige så har en del skolor 

idrottsprofiler, utökat antal idrottslektioner eller bara kortare undervisningspauser för rörelse. Viss 

möjlighet ges också för eleverna att själva välja att ha mer undervisning i idrott och hälsa genom att 

välja till detta på exempelvis elevens val. Om vi tittar på våra grannländer så genomförs nu i 

Danmark en ny skolreform som innebär att danska skolelever ska utföra 45 minuters fysisk aktivitet 

dagligen, vilket blir 3 timmar och 45 min på en skolvecka. De 45 minuters fysisk aktivitet per dag 

som satsningen innebär förväntas inte bara genomföras inom idrott och hälsa utan även integreras i 

andra skolämnen.8 Hälsa definieras av WHO som "Health is a state of complete physical, mental 

and social well-being and not merely the absence of disease or infirmit".9 Med denna definition har 

man åtagit sig ett stort uppdrag genom att introducera det som en del av idrottsundervisningen i det 

att skolämnet numera heter just Idrott och Hälsa. De svenska läroplanerna, och därmed 

skolundervisningen, strävar alltså mot att ge eleverna de kunskaper som behövs för att de själva ska 

kunna påverka sin hälsa. 

                                                 
5 Timplan för grundskolan – skolverket.se 
6 Folkhälsomyndigheten.se 
7 Rydqvist och Winroth 2003 
8 Den Nye Folkeskole – uvm.dk 
9 World Health Organization 1948 
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Läroplanerna 

Skolämnet som idag heter idrott och hälsa har under årens lopp bytt namn och innehåll flera gånger. 

I början av 1900-talet hette ämnet gymnastik, något som ändrades med 1919 års läroplan till 

gymnastik med lek och idrott för att med 1962 års läroplan sedan gå tillbaka till att bara heta 

gymnastik igen.10   

 

Hälsan har funnits med i läroplanerna sedan Lgr62, då i ett avsnitt som kallades hälsofostran och 

som främst kan kopplas ihop med kroppslig hygien.  Det står "Fysiologisk och medicinsk expertis 

har samstämmigt framhållit en god kondition som ett grundläggande villkor för optimal 

arbetskapacitet och hälsa"11 och man kan med det säga att hälsa är i detta fall en medicinsk hälsa. 

En definition där hälsa och sjukdom kan ses som motpoler. 

 

Vidare i Lgr69 fortsätter fokus att ligga på kroppslig hygien och vård efter fysisk aktivitet. I 

läroplanen står att "Sannolikt uppstår oro och aggressivitet när den växande individens biologiska 

behov av kroppslig aktivitet inte får utlopp. Skolans kroppsövningar bidrar till att kanalisera det 

otillfredsställda rörelsebehovet på ett naturligt sätt."12 Det står vidare att undervisningen skall "hos 

eleverna söka väcka bestående intresse och förståelse för behovet av fysisk aktivitet som ett medel 

till rekreation och hälsa."13 Fokus i läroplanen ligger alltså mycket på en fysisk hälsa, mycket enligt 

en medicinsk definition på hälsa. 

 

1980 byter skolämnet namn igen till idrott i och med Lgr80. Inom kursplanen finns nu avsnittet 

hälsa, hygien och ergonomi och hälsa får här en större roll än i de tidigare läroplanerna: 

"Undervisningen skall medverka till elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling samt syfta 

till att skapa förståelse och bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som ett medel till hälsa 

och välbefinnande".14 Hälsa beskrivs inte längre som något rent fysiskt. I planen finns mer 

kopplingar mot vardagssysslor genom att man kopplar vila och ergonomi till begreppet hälsa: 

"Elever skall skaffa sig kunskaper om hur man sköter sin kropp och hälsa, om hur människan 

fungerar i arbete och vila, om hur olika handikapp samt om riktiga arbetsställningar och 

arbetsrörelser”.  

 

I Lpo94 byter så ämnet namn igen till idrott och hälsa och i den nya kursplanen står det: "Idrott, 

friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn och 

ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden 

fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och 

hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om 

hur den egna livsstilens betydelse för hälsan".15 

 

I Mål att sträva mot finns det flera punkter som kan kopplas ihop med hälsa. Skolan ska sträva efter 

att eleven: 

 "Utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa." 

 "Utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv." 

                                                 
10 Thedin Jakobsson 2005 
11 Lgr62 
12 Lgr69 
13 Lgr69 
14 Lgr80 
15 Lpo94 
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 "Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ansvar för sin 

hälsa." 

 "Utvecklar kunskaper att kritiskt bedöma missförhållanden som kan förekomma i samband 

med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt 

ställningstagande i idrotts och hälsofrågor.".16 

 

Nu har hälsa fått en mycket större roll i skolämnet, vilket markeras tydligt också genom namnbytet. 

Syftet med ämnet förklaras ytterligare inom avsnittet ämnets karaktär och uppbyggnad där det står: 

"Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt psykiskt som socialt 

välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både 

uppväxttiden och senare skeden i livet".17 Läroplanen har alltså till skillnad mot tidigare läroplaner 

ett mycket större fokus på hälsa, och ämnet syfte är att eleverna ska lära sig om hur de bör och inte 

bör leva i framtiden blir tydligare. Dock lämnas det också ganska mycket utrymme för läraren att 

tolka läroplanen. 

 

Med den senaste läroplanen, Lgr11, har det tolkningsutrymmet blivit än större. I ämnets syfte 

definieras att: "Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen 

ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 

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

hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges 

kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande."18 Det är nu 

alltså mycket klart att som idrottslärare arbetar man för att skapa hälsosamma vanor för framtiden 

hos de elever man undervisar. I det centrala innehållet för årskurs 7-9 nämns: 

 

 "att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen." 

 "Ord och begrepp för samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och 

träningsformer." 

 "Arbetsställningar och belastning till exempel fysiska aktiviteter och förebyggande av 

skador, genom till exempel allsidig träning." 

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

beroendeframkallande medel och ohälsa." 

 "Kroppsideal inom idrott och i samhället i övrigt. Doping och vilka lagar och regler som 

reglerar detta." 

 

Sedan hälsan introducerades inom skolämnet idrott och hälsa så har det gått mot att bli alltmer 

diffust och öppet för den aktuella läraren att själv tolka. I början var det relativt klart att det var en 

fysisk hälsa som läroplanen syftade på. Numera med Lgr11 är det inte lika klart längre. Att den 

fysiska aspekten av hälsa ska vara med i en definition är det troligen inte någon som tvivlar på, men 

hur mycket större ska begreppet bli? Vad ska en idrottslärare ta in i begreppet hälsa? 

Definition av begreppet hälsa 

Från skolverkets sida definierar man alltså inte i den nya läroplanen, Lgr11, vad hälsa är, detta trots 

dess stora utrymme. Här tvingas den undervisande läraren att själv göra tolkningar av läroplanen 

                                                 
16 Lpo94 
17 Lpo94 
18 Lgr11 
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och vad han/hon ska förmedla till sina elever genom sin undervisning. 

Världshälsoorganisationen definierade år 1948 hälsa som: "Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. 

Åtnjutande av hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer varje 

mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, religion, politiskt åskådning, ekonomiska eller sociala 

förhållanden".19 

Vid världshälsoorganisationens konferens i Ottawa gick man vidare med denna definition och 

definierade faktorer som påverkar hälsa och med det utvecklade man också sin definition av hälsa: 

"Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve their 

health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group 

must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the 

enviroment. Health is therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. 

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

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

beyond healthy life-styles to well-being."20 

 

Man valde alltså att se hälsa som en tillgång, ett verktyg för att uppnå sina livsmål istället för att se 

på hälsa som ett slutgiltigt mål. 

 

Stora delar av västvärlden har sedan tagit till sig världshälsoorganisationens definition av hälsa. Det 

finns dock andra sätt att se på hälsa än världshälsoorganisationens definition. Till exempel 

maorierna (Nya Zeelands urinnevånare) har ett annat sätt att se på hälsa än det som 

världshälsoorganisationen satt upp. De ser hälsa som delad i fyra olika delar där varje del har en 

motsvarande vägg i deras tempel.  Whānau (eller familjen), Tinana (den fysiska hälsan), hinengaro 

(den mentala hälsan) och slutligen wairua (själslig hälsa).  Har man inte alla delar, eller väggar, så 

faller templet ihop. Även om maoriernas synsätt har många gemensamma komponenter med 

världshälsoorganisationens definition, så har man också ytterligare en aspekt i den själsliga hälsan.  

Den själsliga hälsan behöver inte nödvändigtvis översättas till religion, även om det också kan 

betyda det, utan syftar mer på ett själsligt lugn, en acceptans av sin plats i världen. 

Då det finns olika definitioner på hälsa blir det intressant att undersöka hur lärare i idrott och hälsa 

definierar hälsa och hur de arbetar med begreppet i undervisningen. Denna rapport kommer således, 

genom intervjuer med lärare i idrott och hälsa, att undersöka lärares syn på hälsa och hur de lägger 

upp sin undervisning. 

Tidigare forskning 

Barn och ungdomars idrottsvanor i förändring skriven av Lars-Magnus Engström vid Gymnastik 

och Idrottshögskolan, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, som en det av SIH-projektet 

(Skola – Idrott – Hälsa). SIH-projektet är ett samarbete mellan Gymnastik och idrottshögskolan och 

lärarhögskolan i Stockholm.21 Det frågor man specifikt vill få svar på var: Hur idrottsligt aktiva är 

barn och ungdomar i dagens svenska samhälle? Idrottar de i samma utsträckning som deras 

föräldrageneration gjorde? Förändras uttrycksformerna och vanorna med stigande ålder? Vad 

karaktäriserar dem som är fysiskt inaktiva i förhållande till dem som är aktiva? 

Data till projektet samlades in både via enkätundersökningar och intervjuer samt från tidigare 

                                                 
19 World Health Organization 1948 
20 Ottawa Charter 1986 
21 Engström. 2004 
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genomförda studier från 1960-talet. Utöver detta gjordes det inom SIH-projektet också fysiska 

tester av en del av barnen och observationer på barnens skollokaler. Dessa data har dock inte 

använts för just denna artikel. Urvalet av vilka elever som svarat på enkäterna har gjorts 

slumpmässigt och således finns stora delar av landet representerade, från Skåne i söder till 

Norrbotten i norr. Totalt har ca 2000 skolelever i klass 3-9 svarat på enkäterna och av dessa har ca 

45 elever intervjuats. Till intervjuerna valdes den mest aktiva pojken och flickan samt den minst 

aktiva pojken och flickan i respektive klass ut. 

I massmedia har det den senaste tiden förts många debatter om försämrade kostvanor och ökat 

stillasittande, och med det observationer av ett ökat antal överviktiga barn. Denna artikel syftar till 

att svara på en del av de frågor som uppkommit i den massmedia debatten genom att undersöka 

idrottsvanorna för dagens barn och ungdomar över tid. 

 

Resultatet från studien visar att andelen ungdomar som är fysiskt inaktiva har fördubblas bland 

flickorna och tredubblats hos pojkarna.22 Man kom också fram till att pojkar och flickors 

idrottsvanor har blivit alltmer lika. Idrottsverksamheten utanför föreningarna, så kallad 

spontanidrott, har minskat och som ett resultat av detta är det inom idrottsföreningar som dagens 

barn och ungdomar är fysiskt aktiva.23 

 

Skillnaden mellan olika barn och ungdomar är stor, en del är mycket aktiva medan andra är 

påfallande fysiskt inaktiva. Barnens engagemang för idrotten tycks vara knutet till föräldrarnas 

engagemang och ekonomi.24 Alltså har inte dagens barn och ungdomar jämlika förhållanden för att 

delta i idrott och annan fysisk aktivitet. Engström menar att skolan därmed har en viktig uppgift i att 

påverka elevernas fysiska aktivitet och han menar att möjligheterna till att vara fysiskt aktiv i skolan 

måste bli bättre.25 Att få med sig en allsidig motoriskt kompetens från skolan är en förutsättning för 

att kunna delta i olika former av fysisk aktivitet. 

 

I sin rapport Hälsa – Vad är det i idrott och hälsa? från 2005 undersöker Thedin Jakobsson hur 

idrottslärares tankar kring begreppet hälsa och hur det ger sig uttryck i deras undervisning.  

Hennes rapport var även det en del i det större projektet Skola-Idrott-Hälsa.  

Thedin Jakobsson menar att det inom skolämnet idrott och hälsa framgår mycket tydligt vad idrott 

är och hur man lära ut detta. Hälsodelen är dock mycket mer diffus och många lärare hade i hennes 

undersökning svårt att definiera hälsa och enligt henne verkade det som om de inte hade reflekterat 

särskilt mycket över begreppet hälsas del i ämnet. I hennes undersökning var det endast en lärare 

som svarade att målet med ämnet är att vara fysiskt aktiv för sin allmänna hälsas skull.26 Många 

lärare kopplade ihop hälsa med teoretisk kunskap och idrott med praktisk kunskap. Enligt hennes 

undersökning så ses kunskap som något som kan "förmedlas genom att man informerar om hur man 

bör bete sig för att uppnå en god hälsa. Hälsa erhålls genom att man beter sig förnuftigt."27 

 

Thedin Jakobsson går också in på hur hälsa presenteras i tidigare litteratur. Hon definierar följande 

fyra huvuddrag på hur hälsa definieras: 

 Hälsa som medicinska termer – Här ställs hälsa och sjukdom som varandras motpoler. En 

medicinsk diagnos och där man kan placeras in någonstans på ett kontinuum mellan hälsa 

                                                 
22 Engström 2004 
23 Engström. 2004 
24 Engström. 2004 
25 Engström. 2004 
26 Thedin Jakobsson. 2003 
27 Thedin Jakobsson. 2003 
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och sjukdom. 

 Hälsa som en upplevelse – En andlig, teologisk ansats. En symbios av kropp, själ och ande. 

 Hälsa som en resurs – Hälsa ses som en resurs för att kunna förverkliga livsmål. 

 Hälsa som en process – Hälsa förändras ständigt och är en konstant process som kan 

påverkas.28 

 

Hon menar utöver detta att en massmedial bild av hälsa bör tas i beaktning. Den bild som förmedlas 

till oss genom reklam, tidningar, Internet och tv. Hur vidare den bild som massmedia förmedlar 

gällande kroppsideal och synen på den ideala kroppen står mot den bild som vi får från skolans 

styrdokument.29 

 

Claes Annerstedt är lärarutbildad och numera universitetslektor vid institutionen för kost- och 

idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet.  Annerstedt skriver i sin bok Att (lära sig) vara lärare i 

idrott och hälsa om målen med idrott och hälsa som ämne. Idrott och hälsa har i andra delar av 

världen svårt att legitimera sig som skolämne, och ses ofta som ett lågstatusämne, något som han 

menar inte längre stämmer i Sverige. Annerstedt menar att undervisningen i idrott och hälsa ses som 

ett avbrott från stillasittande klassrumsundervisning, och med det ges de fysiska aspekterna av 

undervisningen prioritet. Annerstedt menar att idrottsundervisning blir till ett idrottsutövande och i 

och med det riskerar att tappa sin roll som ett bildningsämne. Om idrottsutbildningen endast 

fokuserar på den fysiska aktiviteten och ett förebyggande av sjukdomar, så finns det risk för att 

ämnet kommer att ses som mindre viktigt och därför få mindre tid än de andra "viktigare" ämnena. 

Annerstedt diskuterar därför olika sätt att legitimera idrott och hälsa som skolämne. Strävan efter en 

god hälsa, menar Annerstedt, är en god någon anledning i sig att det kan legitimera idrott och hälsa 

som skolämne. Annerstedt pekar dock ut att den idrottsundervisning som genomförs idag inte alltid 

kan betraktas som hälsosam. Med det menar Annerstedt inte att idrottsundervisningen för det är 

ohälsosam, men att de cirka 2 timmar idrott som våra elever ska ha per vecka inte göra oss friskare 

per automatik. Annerstedt nämner också Owe Stråhlmans, docent vid Göteborgs Universitet, bok 

Idrott – Mål eller medel från 200430. Stråhlman menar att förbättra folkhälsan aldrig kan vara den 

primära uppgiften med skolämnet idrott och hälsa, men att de lärprocesser och den kunskap som 

förmedlas genom skolämnet förhoppningsvis kan förändra folkhälsan till det positiva. 31 

Rydqvist och Winroth skriver i Idrott, friskvård och hälsopromotion från 2002 att "Hälsa är att må 

bra- och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga 

sina personliga mål".32 I definitionen i sig så ger dem hälsan ett egenvärde och på samma gång en 

resurs. Hälsans egenvärde sammanfattas i orden att "må bra" och som resurs genom att den bidrar 

till en ökad handlingsförmåga. Vidare menar Rydqvist och Winroth på skolan tjänar alla, elever och 

personal på att skolan utvecklar ett gott hälsofrämjande arbete och när skolan gjort detta kommer 

det att vara en bättre grogrund för övrigt lärande. 

 

Mikael Quennerstedt, biträdande professor vid institutionen för hälsovetenskap och medicin vid 

Örebro Universitet, skrev 2006 Att lära sig hälsa i vilken han undersöker hälsan betydelse för 

skolämnet idrott och hälsa och vad det innebär för ämnesinnehållet. Quennerstedt identifierar sex 

olika diskurser inom idrott och hälsa; en aktivitetsdiskurs, en social fostransdiskurs, en 

naturmötesdiskurs, en riskdiskurs, en hygiendiskurs och en moraliseringsdiskurs. Quennerstedt 

                                                 
28 Thedin Jakobsson. 2003 
29 Thedin Jakobsson 2003 
30 Stråhlman 2000 
31 Annerstedt – 2001 
32 Rydqvist och Winroth 2002 
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definierar också fyra underdiskurser inom aktivitetsdiskursen, som är den diskurs som dominerar. 

De underdiskurserna speglar olika tidsperioder i ämnets historia och är; en fysiologidiskurs, en 

idrottsdiskurs, en motorikdiskurs och en kroppsupplevelsediskurs. 

 I enlighet med dessa så syftar den fysiska aktiviteten inom ämnet idrott och hälsa till olika saker. 

För de som står bakom fysiologiresursen så blir syftet att få träning medan enligt idrottsdiskursen är 

för att ådra sig den tekniska färdigheten om krävs för en idrott (exempelvis höjdhopp).  För de 

yngre åldrarna dominerar en motorikdiskurs där man anser att fysisk aktivitet genomförs för att 

eleverna ska få träna grundmotoriska färdigheter för ökad kroppskontroll och kroppsuppfattning. 

För kroppsupplevelsediskursen är slutligen det viktigaste med fysisk aktivitet att den, för eleverna, 

kopplas ihop med positiva erfarenheter. Att eleverna kopplar ihop fysisk aktivitet med något 

positivt. Quennerstedt kommer fram till att det är en patogen, biologisk syn på hälsa som dominerar 

där individen själv har ansvaret för sin hälsa genom sina personliga val. Något som han menar i sig 

inte är fel, men att risken finns för att andra perspektiv på hälsa inte får tillräckligt med utrymme 

och att aktiviteter bedöms som hälsofrämjande efter den träningseffekt de ger.33 

 

Att lära sig hälsa är, enligt Quennerstedt, att ta med sig den kunskap och resurser man som elev får 

från undervisningen i idrott och hälsa och använda dem till att göra hälsosamma val olika 

situationer som man i framtiden kan tänkas utsättas för.34 

Teoretiska perspektiv 

I Almvärn och Fäldts bok Idrott och hälsa från 2001 nämns Abraham H. Maslow. Maslow, som var 

en amerikansk psykolog vid först Columbia University och senare Brandeis University, menade att 

människans hälsa är beroende av hur vidare våra behov uppfylls eller inte. Maslows 

förklaringsmodell kan ses som en trappa där våra grundläggande fysiologiska behov är det första 

steget. De omfattar mat, kläder, tak över huvudet och så vidare. Minimibehovet för att vi ska kunna 

leva helt enkelt. Nästa steg är behovet av trygghet, till exempel att vi har en ekonomisk trygghet. 

Steget efter det omfattar gemenskapsbehovet. Behovet av kärlek från andra, att accepteras av 

omgivningen. Det fjärde steget omfattar sedan vårt behov till självuppfattning, vår syn på oss själva. 

Att ha ett gott självförtroende. Det sista steget är behovet för självförverkligande. Här skulle till 

exempel resor räknas in. Det är ett steg som endast kan uppfyllas om de andra fyra behoven nås.35 

Aaron Anotnovsky (1923-1994) var professor i medicinsk sociologi och prefekt vid 

hälsovetenskapliga institutionen vid Ben Gurion Univesity of the Negev i Beersheba i Israel. Han 

skrev 1987 en bok som kallas Hälsans mysterium på svenska där han definierade två skilda sätt att 

se på hälsa: salutogenes och patogenes. Han hade tidigare i boken Health, Stress and Coping 

introducerat sin teori om Känsla av sammanhang (KASAM).36 

Antonovsky menade att utbildning får en central roll för hälsofrämjandet genom skolans möjlighet 

att förmedla kunskaper om hur en elev kan kontrollera sin egen hälsa och genom att sätta det i ett 

sammanhang. I KASAM lades begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa kan 

eventuellt ses som en guide för hälsofrämjande arbete i det att det som lärs ut ska utgå från elevens 

förmåga att förstå händelser (begriplighet). Eleven ska kunna hantera händelser genom att använda 

sig av strategier och metoder (Hanterbarhet) och eleven ska slutligen känna sig delaktig i skapandet 

av den egna hälsan (Meningsfullhet).37 En hög känsla av sammanhang är inte någon garant för en 

                                                 
33 Quennerstet. 2006 
34 Quennerstedt 2006 
35 Almvärn och Fäldt 2001 
36 Antonovsky 2005 
37 Antonovsky 2005 
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god hälsa, men skall göra att påfrestningar är lättare att hantera.  

För patogenes fokuseras det på det som anses vara sjukligt eller onormalt och hur man ska lindra, 

motverka eller förebygga det. Hälsa är ett mål som nås och anses avsaknaden av sjukdom och 

skada. Det kan ses som en motsats till ohälsa.38 Grunden till det patogena synsättet kan ses ligga i 

det biomekaniska där sjukdomar är avvikelser från normala tillstånd och därför blir det som är 

intressant att studera.39  

Det salutogena synsättet, som utvecklades av Aaron Antonovsky, fokuserar på hälsan och hur man 

kan befrämja den. Det blir ett mer holistiskt synsätt som står ganska mycket emot det patogenesiska 

synsättet och har många likheter med världshälsoorganisationens definition av hälsa. Fokus ligger 

på vad som leder till en bra hälsa och vad vi själva göra för att vara hälsosamma. Enligt salutogena 

synsättet påverkas vår hälsa av resurser, handlingar eller miljöfaktorer. Olika människor kan ha 

olika grader av hälsa och det är en konstant process där delarna relateras till helheten. Påverkas vår 

fysiska hälsa så påverkas också de andra delarna. Hälsan ses inte som något mål utan det ses istället 

som ett medel för att uppnå andra mål i livet. I detta kan man då vara sjuk men ändå ha en form av 

hälsa.40 

I Rydqvist och Winroths bok Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion berättar dem om Lennart 

Nordenfelts tankar kring hälsa. Nordenfelt är professor i medicinens filosofi och etik vid 

Insitutionen för medicin och hälsa vid Linköpings Universitet. Nordenfelt diskuterar två 

utgångspunkter kring hälsa och hälsoarbete. Ett perspektiv som han kallar för ett biologiskt – 

statistiskt och ett som han kallar för holistiskt.41 Det biologiskt – statistiska synsätten grundas i en 

medicinsk vetenskap och med begrepp från biologi, kemi och statistik. Mot normalvärden som 

utgångspunkt kan man uppskatta en persons hälsa i dess mätbara värden, såsom lungkapacitet, vikt 

och så vidare. 

Det andra holistiska synsättet utgår från människan som en handlande varelse i sociala relationer. 

Med begrepp hämtade från psykologin, sociologin och antropologin kopplas hälsa här mycket ihop 

med en känsla. En känsla som kan vara både ett välbefinnande om det är tal om en hälsa, eller ett 

lidande om det är tal om en ohälsa. Hälsa kopplas också ihop med en förmåga eller oförmåga till ett 

handlande. Hälsa kan ses som en resurs för att nå personliga mål genom handlande.42 

Vidare diskuterar Rydqvist och Winroth att man kan använda Antonovskys salutogena synsätt i 

skolan genom att söka efter friskfaktorer. Arbetar en skola efter Antonovskys känsla av 

sammanhang skall det innebära att fler eleverna känner att skolan är meningsfull, förstår hur den 

fungerar och ges möjlighet att påverka skolmiljön. Rydqvist och Winroth diskuterar att vissa skolor 

har infört ett speciellt hälsoämne på schemat. De menar att ökad tid till hälsoämnet ger mer 

möjligheter för att skapa sammanhang för eleverna och de menar att man praktisk kan arbeta med 

hälsa genom dramaövningar, gruppsamtal, värderingsövningar och genom problembaserat lärande 

baserat kring hälsofrågor. Undervisningen i dessa livsstilsfrågor gör att skolan kan fungera som en 

stödjande miljö för eleverna.43 

En modell som är vanlig inom vården som på ett tydligt sätt kan förklara ett förhållande mellan 

sjukdom och, friskhet och känslan av att må bra eller dåligt, är hälsokorset. Hälsokorset utvecklades 

av finlandssvenska Katie Eriksson som är utbildad sjuksköterska men numera professor i 

                                                 
38 Alfredsson 2005 
39 Quennerstedt 2006 
40 Quennerstedt 2006 
41 Rydqvist och Winroth 2002 
42 Rydqvist och Winroth 2002 
43 Rydqvist och Winroth 2002 
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Vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Eriksson utvecklade hälsokorset som en 

förklaringsmodell för hur patienter, både friska och sjuka, kan tänka kring hälsa.44 

 

I relation till kroppslig hälsa står oftast frisk och sjuk som motsatser, men dessa två behöver inte 

betyda så mycket för en person verkligen känner sig. Om man "mår bra" eller "mår dåligt" blir då 

bättre motsatser, men motsatser som inte säger särskilt mycket om den fysiska hälsan. Så genom att 

kombinera dessa två skalor i ett kors fick Eriksson en skala som blev lättanvänd för att definiera var 

en patient står på kartan. Hälsokorset kan också med fördel kopplas ihop med Antonovskys syn på 

resurser eller Rydqvist och Winroths definition av hälsa om att förverkliga sina personliga mål.45 

Med det i baktanke kan en relativ inaktiv person med knäskada se sig må bra, medan en 

fotbollspelare med samma skada inte alls ser sig må bra eftersom han eller hon inte kan realisera 

sina personliga mål på fotbollsplanen. Den inaktiva personen som inte har några mål kopplade till 

fysisk aktivitet har därmed inte några fysiska hinder för att nå sina mål. 

 

Helle Rönholt, som är univeristetslektor vid Institut for Idraet, sektionen for Humaniora og 

Samfundvidenskab vid Köbenhavns Universitet, skriver i idrottsundervisning – ämnet idrott och 

hälsas didaktik att uppfattningen om vad hälsa är och hur den främjas har genomgått stora 

förändringar, men också att just hälsa alltid varit det dominerande perspektivet i skolans 

idrottsundervisning.46 Rönholt menar att det idag råder total enighet om att fysisk aktivitet är ett 

hälsoförebyggande medel mot hjärt- och kärlsjukdomar, muskelförsvagning, fetma och högt 

blodtryck. I och med detta blir undervisningen i idrott och hälsa, liksom all annan fysisk aktivitet att 

likställa med en hälsoinriktad aktivitet.47 Vidare menar Rönholt att skolundervisningens 1-2 timmar 

per vecka inte kompensera för barns fysiska inaktivitet, men att i led med den rapport som 

European Heart Network gett ut så är det bättre med lite fysisk aktivitet än med ingen fysisk 

aktivitet.  

 

Rönholt definierar två grunduppfattningar för hur debatten kring ämnet idrott och hälsa ser ut. Den 

första är en hälsoorienterad idrottsundervisning. En där fokus ligger på det fysiska, eleverna ska 

svettas och vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott och hälsa. Här betonas sambandet mellan en 

fysisk och en psykisk hälsa. Den andra grunduppfattningen är en medvetenhetsskapande idrott, en 

idrott som ger kroppserfarenheter och där undervisningen främjar en bredare syn på hälsa. En syn 

där hälsa inte bara är kopplat till fysisk aktivitet utan också inrymmer personlig utveckling och den 

egna identiteten.48 Vidare menar Rönholt att idrott och hälsa inte kan begränsas till att handla om 

fysisk aktivitet och inlärning av fysiska färdigheter, utan man bör ta in fler perspektiv i 

undervisningen såsom utforskning av kroppsliga uttryck och reaktioner. Dessutom bör 

idrottsundervisningen inte ensam ta på sig ansvaret för skolans hälsoperspektiv utan bör få hjälp av 

andra ämnen på skolan. Skolan ska dock inte vara ensam om att försöka förbättra hälsan och 

hälsomedvetandet hos befolkningen.49 

 

Syfte 

Att undersöka hur lärare i idrott och hälsa för grundskolan uppfattar och arbetar med hälsa i skolan 

                                                 
44   Kristoffersen Jahren 2006 
45 Rydqvist och Winroth 2002 

46 Annerstedt, Pietersen, Rönholt 2001 

47 Annerstedt, Pietersen, Rönholt 2001 

48 Annerstedt, Pietersen, Rönholt 2001 

49 Annerstedt, Pietersen, Rönholt 2001 
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inom ämnet idrott och hälsa. 

 

Frågeställningar: 

Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa begreppet hälsa? 

Hur menar lärare i idrott och hälsa att de arbetar praktiskt med begreppet hälsa i skolan? 

Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa att de fördelar tiden mellan teoretisk undervisning och 

praktisk undervisning? 

 

Metod: 

Om man är ute efter att låta människors upplevelser och självuppfattning beskriva deras syn på 

något är intervju att föredra enligt Kvale.50 Enligt Trost ska kvalitativa intervjuer användas för att 

svara på hur istället för varför.51 Eftersom denna studie syftar till att svara på hur idrottslärarna 

arbetar med hälsa har valet av metod blivit en kvalitativ intervju. Det ger möjlighet till att förstå 

vilket synsätt de intervjuade har gällande hälsa. Om det är ett holistiskt/salutogent synsätt som 

dominerar eller om det kanske är ett biologiskt/patogent synsätt som är det mest framstående bland 

de intervjuade och med hjälp av det förstå varför de väljer att arbeta på ett visst sätt med begreppet i 

sin undervisning. 

Enkätundersökning valdes bort då denna inte ger möjligheter till följdfrågor på samma sätt som en 

intervju kan. En enkätundersökning bedömdes därför inte kunna ge tillfredställande svar på mina 

frågeställningar. 

En observationsstudie hade kunnat vara ett bra komplement till en kvalitativ intervju genom att jag 

skulle ha fått möjlighet till att kontrollera svaren jag fått från de intervjuade genom att observera 

deras agerande i undervisningssituationer. Detta hade kunnat ge ett djup till undersökningen genom 

att undersökningen hade kunnat vidgas till att omfatta hur lärare arbetar med begreppet hälsa och 

hur den aktuella fördelningen mellan praktiskt och teoretisk undervisning ser ut, och inte bara hur 

lärarnas uppskattning. Detta valdes dock bort då jag inte ansåg mig ha tillräckligt med tid till att 

genomföra en sådan undersökning utöver intervjuundersökningen. 

 

Jag kommer att använda mig av respondent intervjuer och strukturen kommer vara halvstrukturerad. 

Med utgångspunkt i följande huvudteman och underteman kommer de intervjuade idrottslärarna få 

möjlighet att själva, till viss del, styra vart intervjun går. Målet med intervjun är att det ska 

efterlikna ett levande, om än uppstrukturerat, samtal. Jag har därför försökt att inte stoppa de 

intervjuade om de kommer bort från ämnet lite grann. 

 

Intervjuerna genomförs enskilt, detta för att ge en bättre inblick i den intervjuades erfarenheter och 

tankar samt för att undvika att de intervjuade anpassar sig till varandra. Något som skulle vara 

risken vid en parintervju. Dokumentation av intervjuerna sker skriftligt med penna och papper 

under tiden då intervjuerna genomförs. 

 

Teman för intervjustudien: 

Bakgrund 

 Ålder 

                                                 
50 Kvale 1997 

51 Trost 2005 
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 utbildning 

 arbetsplats 

 årskurser 

 Hur länge har läraren arbetat? 

Hälsa 

 Hur definierar man hälsa? 

 Vad är hälsa för dig? 

 Tolkning av läroplanen 

Teori och praktik 

 rörelse mot teori 

 Hur ser fördelningen ut? 

 Förändringar 

 

Population och urval 

Personerna som valts till denna är alla idrottslärare i grundskolan. Lärare för gymnasieskolan valdes 

bort då de följer en annan kursplan och för att min egen utbildning är inriktad mot grundskolan.  

Lärarna som tillfrågats att delta i studien arbetar alla i Uppsala med omnejd. Lärarna valdes ut 

genom ett bekvämlighetsurval då jag tidigare varit i kontakt med alla det tillfrågade lärarna genom 

verksamhetsförlagd utbildning, vikariat eller min egen skolgång. Med detta urval var också 

förhoppningen att en stor andel av de tillfrågade skulle välja att delta, vilket också blev fallet. 

Sammanlagt har sex lärare tillfrågats om att vara med i intervjustudien och av dessa tackade fem ja 

till att delta i studien. 

Några av de tillfrågade lärarna har många års erfarenhet från yrket och några är relativt 

nyexaminerade. Jag hade detta i åtanke vid val av intervjuobjekt då de skulle kunna ge utslag på 

resultatet. Förhoppning är också att detta skulle kunna ge ett bredare resultat på undersökningen då 

några av de intervjuade lärarna har erfarenheter från flera läroplaner och någon bara från den 

nuvarande.  

Etiska aspekter 

När kontakt togs med tänkta deltagare gavs en kort sammanfattning om studiens generella syfte och 

dess innehåll, enligt informationskravet. Deltagarna i studien får veta att studien är frivillig och de 

när som helst har rätten att dra sig studien utan att det ska medföra något negativt för deltagaren 

(Samtyckeskravet). De får också veta att det inte kommer finnas möjlighet att koppla de insamlade 

uppgifterna till någon person (konfidentialitetskravet). Slutligen får deltagarna också veta att den 

insamlade data endast kommer att användas i forskningssyfte (Nyttjandekravet). 

 

Genomförande 

Varje intervju var cirka en timme lång. Någon av intervjuerna blev lite längre och någon lite kortare.  

Alla intervjuerna har kunnat genomföras i ett avskilt utrymme där vi ej riskerar att bli störda och 

utan någon tidspress. Varje intervju genomfördes en och en i form av ett samtal, uppstrukturerat 

med teman kring vilka den intervjuade delade sina tankar och erfarenheter. De intervjuade fick på 

förhand viss bakgrundsinformation gällande vilket tema intervjuerna skulle behandla. De fick dock 

inte tillgång till specifika frågor på förhand. Dokumentation av intervjuerna skedde i form av 

antecknande med penna och papper. 
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Resultat och Analys 

För att direkt kunna kommentera resultatet från intervjuerna har jag valt att väva ihop analys och 

resultatdelen. Detta för att kunna relatera vad de olika lärarna svarat till de teoretiska perspektiv jag 

valt ut och för att behålla en röd tråd genom analysen. De teoretiska perspektiv jag valt att använda 

mig av är främst Antonovskys salutogenes/ patogenes samt Känsla Av Sammanhang (KASAM) 

samt Nordenfelts biologiskt eller holistiska synsätt. 

Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa begreppet hälsa? 

Lärare 1 börjar kort med att prata om världshälsoorganisationen och att nämna tillgång till friskt 

vatten, arbete och tak över huvudet. Alltså också i enlighet med det som Abraham H. Maslow 

definierade som de första stegen i sin förklaringsmodell för mänskliga behov.  

Lärare 1 menar dock att i det här sammanhanget syftar hälsa i huvudsak till ett fysiskt 

välbefinnande. Att äta relativt nyttigt och att röra sig ett par gånger i veckan. En definition som kan 

ses sammanfalla med Antonovskys patogena synsätt eller Nordenfelts biologiska synsätt där hälsa 

kan jämställas med fysisk hälsa och en avsaknad av sjukdom. Efter lite fundering fortsätter lärare 1 

sedan med att detta inte behöver bli någon garanti till lycka och mental hälsa. Man kan vara fullt 

frisk men ändå ha en mental ohälsa. Vilket stämmer bättre överens med det salutogena synsättet. 

Lärare 1 verkar i första hand ha tolkat att läroplanen menar en fysisk hälsa och därmed skolan 

främst som en möjlighet till att utveckla elevernas fysiska hälsa, även om målen inrymmer 

kroppsideal och doping. 

 

Lärare 2 nämner också världshälsoorganisationen först innan hen fortsätter med att definierar hälsa 

som fysiskt och psykiskt välmående. Hen tolkar att när den aktuella läroplanen nämner hälsa så 

ämnar den i första hand det fysiska, även om det psykiska också är viktigt, mycket enligt 

världshälsoorganisationens definition.52  Det känns som om hens synsätt i viss utsträckning kan ses 

stämma överens med det patogena synsättet där hälsa ses som avsaknad av sjukdom även om det 

också finns aspekter av salutogenes. Hen tror att i Lgr11 så är det världshälsoorganisationens 

definition som man syftar till, alltså ett synsätt som mycket påminner om Antonvskys salutogena 

synsätt eller Nordenfelts holistiska synsätt där man sätter hälsa i ett vidare perspektiv.  Hen menar 

dock att de för de yngre åldrarna blir att man arbetar med ett enklare synsätt, som mest då kanske 

kan liknas vid ett patogent synsätt. Lärare 2 och lärare 5, som arbetar med de yngre åldrarna anser 

båda att det blir svårt att arbeta med andra aspekter av hälsa för sin åldersgrupp. Fokus ligger istället 

på det praktiska med kortare introduktioner och avslut av teori på lektionerna där de försöker knyta 

an till elevernas egna erfarenheter och känslor. De ser rörelse som viktigare i de yngre åldrarna, men 

hoppas genom de korta teorigenomgångarna, med återkopplingar, att ett frö sås. De tycks alltså 

arbeta enligt Antonovkys KASAM (känsla av sammanhang) modell i och med att de göra 

informationen begriplig och meningsfull för eleverna.53 Man kan säga att de arbetar med att ge 

eleverna de strategier och metoder (hanterbarhet) till eleverna när de "sår frön". 

 

Många av lärarna försöker, även under de teoretiska avsnitten i undervisningen att lägga fokus på 

det fysiska arbetet. Jag förstår det som om tanken även här är att göra det lättare för eleverna att 

förstå teorin genom att koppla den till något som de redan känner till. De lärare som arbetar med de 

                                                 
52 WHO 1986 

53 Antonovsky 2005 
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yngre barnen menar att det är en utmaning att lägga de teoretiska delarna av idrott och hälsa på rätt 

nivå för eleverna. Exempel på frågor som de kan tänkas ställa till elever är: 

Hur känns kroppen om man har idrott sent på dagen och det var länge sedan man åt lunch, gentemot 

ett morgonpass inom idrott och hälsa? Varför kan det vara så? 

Frågor som syftar till att "Väcka tanken" för hur kost och vila påverkar kroppen. 

 

Både lärare 1 och 2 menar att en mental hälsa och ett sunt kroppsideal kan "komma av sig själv" om 

man sköter den fysiska aspekten av hälsa. Mår man bra fysiskt har man verktygen för att också må 

bra psykiskt. Detta stämmer överens med den hälsoorienterade idrottsundervisningen som Rönholt 

definierade som den ena av två grunduppfattningar inom idrott och hälsa. 

 

Lärare 3 menar att hälsa är att må bra. Att ha en balans mellan motion, kost. Sedan nämner hen 

också att övriga faktorer påverkar men att för egen del är det inget som hen behöver fokusera på för 

att vara hälsosam eftersom hen har ett jobb, familj, stabil ekonomi och hemmiljö. Att trots att hälsa 

kan vara komplext, att det är en kombination av många faktorer (stress, sömn, alkohol, kroppsligt 

och själsligt) så handlar det om att ha dessa i balans. Själv känner hen att det finns en balans mellan 

dessa faktorer och det enda som hen behöver lägga energi på är den fysiska hälsan. Och hen menar 

att om en individ har en fysisk hälsa så kan det ses som ett verktyg i jakten på de andra delarna i 

pusslet för en god hälsa. Hen menar också på att det är i barndomen som vi lägger grunden till vår 

framtida hälsa genom de vanor vi plockar upp i form av sömn, kost och träning. Därför blir det 

viktigt att i ung ålder främja en sund livsstil.  

 

Även lärare 4 och lärare 5 definierar att hälsa är att må bra. Lärare 4 menar man inte ska "fastna i 

det fysiska" när man tänker på hälsa. Olika personer har olika syn på vad det innebär att må bra. De 

verkar luta mycket åt Rydqvist och Winroths definition av hälsa, både gällande sin personliga hälsa 

och hur hen definierar begreppet, vilket säger att "Hälsa är att må bra- och ha tillräckligt med 

resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina personliga mål" men 

nämner utöver detta sociala relationer.54 Att vara trygg och att bli bekräftad, Abraham H. Maslows 

tredje steg på behovstrappan. Vidare tar lärare 4 upp Aaron Antonovskys forskning om salutogenes 

och friskfaktorer och att det bör användas för hälsoarbetet i skolan. Att fokus bör vara på det som 

gör oss friska, inte det som gör oss sjuka. Lärare 5 nämner också världshälsoorganisationens 

definition om att hälsa och att man kan ha hälsa trots att man är sjuk. Det är inget antingen eller 

utan mer av en flytande skala lite beroende på vilken definition av hälsa man väljer. Mycket enligt 

ett salutogent synsätt.55 Hen menar att då hen talar om hälsa i undervisningssammanhang så är 

utgångspunkten att om man är hälsosam om man mår bra. Det blir underlaget för diskussioner i 

klassrummet. Om hälsa jämställs med att må bra blir det automatiskt ett mycket brett synsätt man 

arbetar med. Utan att tala om olika definitioner av hälsa så förstår och nämner eleverna flertalet 

aspekter som påverkar hälsan, såsom vänner, familj, kost och fysisk aktivitet. 

 

Avslutningsvis uttrycker lärare 1 en förhoppning att eleverna vid avslutad grundskoleutbildning ska 

ha fått med sig redskap i form av många olika alternativ till rörelse. Men också att de som lärare i 

idrott och hälsa tillsammans med lärarna för biologi och hem- och kunsumentkunskap förmedlat 

kunskaper om näring, vila, sömn och hur det påverkar kroppen och hur eleverna ska kunna använda 

sig av detta för att leva hälsosamt i framtiden. Det är alltså nästan ordagrant det som Quennerstedt 

menar är att lära sig hälsa.56 

                                                 
54 Rydqvist och Winroth 2002 

55 Antonovsky 2005 
56 Quennerstedt. 2006 
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Kommentarer: 
De flesta av de intervjuade lärarna har svårt att definiera hälsa. De är ganska trevande i sin 

definiering och flera av dem lägger i efterhand till saker till sin definition efter vidare diskussioner. 

Världshälsoorganisationens definition är en definition som flera lärare tar upp. Även om de verkar 

hålla med om den definitionen verkar de vilja sätta egna ord på vad hälsa är, vilket oftast blir väldigt 

nära Rydqvist och Winroths definition "Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för 

att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina personliga mål"57 eller kort och gott 

"att må bra". Just att må bra är ju en definition som blir väldigt individuell och som kan kopplas 

ihop med Katie Erikssons resonemang om att eftersom en individs känslor är subjektiva och aldrig 

till fullo kan förstås av någon annan så blir också hälsa väldigt individuell om den baseras på 

känslor.58 

 

En del av de intervjuade lärarna har en definition på hälsa som, lite beroende på tolkning, kan vara 

antingen salutogen eller patogen, biologiskt eller holistiskt. De har ofta svårt att sätta ord på, och 

definiera hälsa på ett sätt som kan ses som salutogent, det vill säga synsätt där man fokuserar på 

friskfaktorer, utan deras definitioner kopplas oftast först ihop med ett patogent synsätt, alltså där 

hälsa kan ses som avsaknad av sjukdom. Genom vidare diskussioner blir det dock klart att de flesta 

faller in i ett salutogent eller holistiskt synsätt, ett synsätt där man fokuserar på friskfaktorer istället 

för riskfaktorer, och där en person kan vara hälsosam även om denne har en sjukdom. 

 

Intressant är att lärare 4 säger sig ha tolkat läroplanens syn på hälsa som en fysisk hälsa, enligt ett 

patogent synsätt, medan de flesta av de andra lärarna tycks tolka läroplanen som ett vidare begrepp 

där en psykisk och en social hälsa ska kopplas in, likt det salutogena synsättet. Dock arbetar hen i 

praktiken med hälsa som ett vidare begrepp, där psykisk och sociala aspekter tas in, eftersom det är 

hens egen syn på hälsa. Därmed tycks lärare 4s sätt att ta sig an hälsobegreppet i 

undervisningssituationer inte skilja nämnvärt mot andra lärarna trots en annan tolkning av 

läroplanen. 

 

Hur menar lärare i idrott och hälsa att de arbetar praktiskt med begreppet hälsa i 
skolan? 

Lärare 1 talar om att hen har gått från att i början av sin karriär arbeta mycket med att mäta 

prestationer, vilket var det som förespråkades i lgr69 som användes då hen var nyexaminerad, till att 

idag försöka "skala bort prestationen och bygga in resonemang". Med det syftar hen mot att de 

fysiskt duktiga eleverna inte längre är garanterade ett bra betyg om de inte kan backa upp sina 

fysiska prestationer med de teoretiska kunskaperna. På samma sätt kan en fysiskt svagare elev få ett 

högre betyg genom goda teoretiska kunskaper. Hälsa finns konstant med som en baktanke i 

undervisningen och tillsammans med sin kollega försöker hen hitta lösningar för att föra in mer 

teoretisk kunskap utan att eleverna för den skull ska bli uttråkade, vilket hen ser som en utmaning.  

 

Även lärare 3 ser det som en utmaning att ha teoretiska inslag i en undervisning som normalt sett är 

praktisk. Eleverna tröttnar snabbt i väntan på att "få börja".  Något som även lärare 4 vittnar om. 

Detta gör att det dels blir svårt att se till att eleverna behåller koncentrationen genom en teorilektion 

och dels ha några längre genomgångar. Hen försöker därför lägga in kortare teoretiska sektioner i 

den normala undervisningen vid samlingar i början och slutet av lektionen, samt genom naturliga 

                                                 
57 Rydqvist och Winroth 2002 
58  Kristoffersen Jahren 2006 
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avbrott under lektionen. Hen, som relativt nyligen började jobba på den här skolan, menar att det 

kommer att bli lättare att genomföra längre teorigenomgångar i framtiden när eleverna har vant sig 

med att det är en del av undervisningen i idrott och hälsa. 

 

Lärare 4 säger sig inte planera in teoretiska avsnitt i sin undervisning då de informationen sällan 

fastnar eftersom eleverna är alltför inställda på att en lektion i idrott och hälsa ska innebära fysisk 

aktivitet. På grund av detta tappar eleverna snabbt koncentrationen vid teorilektionerna. Istället 

integreras hälsoundervisningen i den dagliga undervisningen. Hen försöker därför hålla de 

teoretiska avsnitten korta och försöker istället ta teoretiska avsnitt när det sker något som 

presenterar möjligheter till diskussion. Hen ger som exempel att en elev skadar sig för att han eller 

hon kom sent och inte var uppvärmd när de skulle sköra en viss övning. Att eleven då sträckt sig ger 

möjligheten till att diskutera uppvärmningens betydelse med klassen.  

 

Lärare 2 och 5, som undervisare ett liknande åldersspann, försöker båda under de teoretiska 

lektionerna att fokusera på sambanden mellan kost, vila/sömn och fysisk hälsa och försöker få 

eleverna att relatera informationen till deras egen vardag. De menar att de för de yngre eleverna, 

årskurs 1-3, är det viktigt att fokusera mycket på deras känslor. Hur känns det att ha idrott när du 

redan är trött? Hur känner du dig efter idrotten? Efter lunchen? Varför tror ni att vi genomfört den 

här övningen? Kan de relatera dessa frågor, och aktiviteter, till deras egna upplevelser är chansen 

större att det ger effekt och att eleven kommer ihåg det. Ett resonemang som bygger mycket på 

Antovskys begrepp känsla av sammanhang.59 

 

Lärare 2 tycker att kan vara svårt att lägga den teoretiska undervisningen på rätt nivå. "Man vill så 

mycket men eleverna är inte alltid mottagliga." Istället hoppas hen på att "så ett frö" och "väcka 

tankar" som sedan kan vidareutvecklas i senare åldrar. Hen vill försöka förmedla en positiv bild av 

rörelse. Och anser att mycket av de teoretiska aspekterna av skolämnet idrott och hälsa kommer i de 

äldre åldrarna (senare åren i grundskolan). Hen ger exemplet att det i målen ser ut som om man ska 

nästan kunna klara målen för årskurs 7-9 utan att vara ombytt vilket hen anser är bra.  

 

Lärare 1 menar att fokus i undervisning är att försöka "ge kunskap, insikt och glädjen att röra sig på 

egen hand" något som hen anser saknas idag då många elever endast är aktiva inom 

föreningsidrotten. Hen anser att de är "söndercoachade" och menar med det att de är så vana att 

någon berättar för dem vad de ska göra att de inte längre vågar ta initiativ själva. Med hjälp av till 

exempel träningsdagbok, där eleverna själva ska sätta mål och sedan utvärdera dem efter några 

veckors träning hoppas hen att eleverna får utveckla sin förmåga att ta initiativ och använda sig av 

de teoretiska och praktiska kunskaper de fått från övrig idrottsundervisning. Hen har också haft ett 

ergonomiavsnitt för de äldre eleverna vilket gett bra resultat och det är någon som hen hoppas 

kunna följa upp med mer praktiska övningar då avsnittet mest har varit teoretiskt. 

Hen berättar också om att de försökt ta hjälp av biologi och hem- och kunsumentkunskapslärarna 

för att lära ut hälsa. De har dels låtit hem- och kunskumentkunskapsläraren gå igenom näringsläran 

och sedan använt sig av den för betygsättning i idrott och därmed frigjort mer tid till att gå igenom 

teoretiska aspekter på hälsa på idrottslektionerna. De har också testat att samtidigt gå igenom 

näringslära i hem- och kunsumentkunskap, idrott och hälsa samt biologi.  

 

Även lärare 3 och lärare 4 utnyttjar även de angränsande skolämnena Hem- och konsumentkunskap 

och biologi genom att hålla sig informerade om när de diskuterar olika avsnitt som kan tänkas knyta 

                                                 
59 Antonovsky 2005 
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an till undervisningen i idrott och hälsa. De använder sig av "dubbel attack" på samma sätt som 

lärare 1 talar om och nämner samma fördelar som kan kopplas till Antonovskys känsla av 

sammanhang, genom att eleverna känner att det är begripligt och de har, eller får, strategier för hur 

de ska hantera informationen som presenteras vilket gör att det känns meningsfullt för dem.60 

 

Lärare 1 påpekar att de teoretiska aspekterna av idrott och hälsa mest placeras i grundskolans senare 

år. Dels för att eleverna då fått verktygen för att själva kunna resonera kring sin hälsa då, och dels 

får att hen menar att det är i årskurs 4-6 som en motorisk kunskapsbank bildas genom allsidig 

rörelse och därför får de fysiska ett större fokus i den åldern.  

Kommentarer: 
Många av det intervjuade lärarna kopplar ihop hälsa med den antimobbing och trivselverksamhet 

som finns på alla skolor. Något som därmed kopplas ihop med trygghet och emotionell hälsa och 

det övergripande arbetet med en hälsofrämjande skola.61 De flesta ser dock detta som 

ämnesövergripande för hela skolan och något som inte kopplas ihop speciellt med idrott och hälsa.  

 

Ämnet idrott och hälsa är, på grund av dess fysiska natur, ett ämne där konflikter ofta uppkommer. 

Det är inte ovanligt att fult spel, regelbrott eller liknande slutar i konflikter mellan flera elever. Detta 

är någon som en av lärarna nämner som en tillgång i det att det ger unika möjligheter till att, med 

eleverna, ta itu och diskutera kring konflikterna. Om hur man bör bete sig mot varandra i en grupp. 

Eleverna får också många fler möjligheter till att träna på att samarbeta inom idrottsämnet än de får 

i den ”vanliga” klassrumsundervisningen. Detta kan ses som en träning mot en social hälsa för 

eleverna. 

 

Intressant är att två av lärarna som jobbat länge snabbt kopplar ihop hälsa med ergonomi. Efter 

vidare diskussioner kommer ytterligare en lärare in på ergonomi och dess koppling till hälsa, om än 

mer ytligt än de andra två. Det som är intressant är att de två som snabbt nämner ergonomi är 

utbildade med Lgr80 där just ergonomi var en stor del av hälsoavsnittet. Den tredje lärare som 

nämner ergonomi utbildade sig under början och mitten av 90-talet då ett skifte mellan Lgr80 och 

Lpo94 skedde, och har alltså också erfarenheter från Lgr80.  

 

De intervjuade lärarna verkar alla tycka att det är svårt att ha längre teoretiska genomgångar med 

eleverna eftersom det bryter av mot den vanliga undervisningen i idrott och hälsa. Blir 

genomgångarna för långa tappar eleverna intresset och informationen går inte in. Istället för att 

svara på frågor säger eleverna "kan vi börja snart?". Eleverna ser med det inte den teoretiska 

genomgången som en del av lektionen då idrott och hälsa ska vara rörelse. En av lärarna berättade 

att hen försökte ta sina längre teoretiska genomgångar då lektionerna var lite längre (60min). På det 

sättet vet eleverna att även om genomgången tar 20min så hinner de fortfarande röra sig (till 

skillnad mot en 40min lektion). Det gör att koncentrationen från eleverna blir bättre.  

Gemensamt för alla de intervjuade lärarna är ett de försöker integrera hälsodelen av idrott och hälsa 

i idrottsundervisningen, som tenderar att vara praktisk. Därmed blir det för dem svårt att ge ett 

specifikt svar på nästa fråga. 

 

Många av de intervjuade lärarna verkar lära ut hälsa genom teoretiska genomgångar, föreläsningar, 

som följs av diskussioner inom klassen. Vilket stämmer överens med Rydqvist och Winroths tankar 

om gruppsamtal och problembaserat lärande kring hälsofrågor för en hälsofrämjande skola. Några 
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nämner också värderingsövningar, vilket Rydqvist och Winroth också tog upp, främst kopplat till 

alkohol, droger och doping, och då främst för de äldre eleverna.  

 

Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa att de fördelar tiden mellan teoretisk 
undervisning och praktisk undervisning? 

Som det ser ut nu uppskattar lärare 1 att omkring 10-15 % av undervisningstiden används till 

teoretisk undervisning. Något som tycks stämma ganska bra överens med de flesta av de intervjuade 

lärarna. Oftast sker den teoretiska undervisningen genom kortare genomgångar i början och i 

avslutning av lektionerna. Ibland genomförs också rena teorilektioner även om detta är relativt 

ovanligt då hen helst vill att eleverna ska få röra sig så mycket som möjligt då skolidrotten för 

många är den enda fysiska aktivitet de genomför regelbundet.  

 

Lärare 2 och lärare 5 säger sig ha en fullt teoretiskt lektion varje termin där fokus ligger på 

sambanden mellan kost, sömn/vila och fysiskt hälsa. Under detta lektionspass, och senare under den 

övriga undervisning, försöker läraren få eleverna att relatera dessa aspekter till den egna vardagen.  

Hen ser att det går bättre att arbeta teoretiskt med de äldre eleverna, precis som lärare 1 tyckte. De 

menar båda att det blir lättare med en bas av fysisk kunskap, och där man "sått ett frö" genom 

kortare teoridiskussioner i början och slutet på lektionen. Detta gör att eleverna har de förkunskaper 

som krävs för att diskutera och relatera till teoretiska aspekter på idrott och hälsa. 

 

Lärare 1 menar att samtidigt som teoretisk kunskap för hälsan så är viktigt att den backas upp av 

praktisk kunskap. Som exempel tar hen upp ett ergonomiavsnitt som de nyligen genomfört. För 

trots att eleverna har lärt sig hur man ska lyfta ser hen att elever som skrev bra på provet lyfter fel 

när de plockar in och ut redskap i idrottssalen. "Är kunskap en garant för att man gör det?" Hen 

spekulerar kring att om man skulle backa upp teorin med mer praktik så skulle kunskaperna få mer 

effekt. På samma sätt vet rökare idag att det är farligt, men gör det ändå. 

Sett till hur de intervjuade lärarna lägger upp sin hälsoundervisning så menar de alla att de försöker 

väva in hälsa i den dagliga undervisningen genom korta kommentarer, diskussioner och reflektioner 

i samband med genomgångar under lektionstid. De lärare som arbetar med lite äldre elever tenderar 

i större utsträckning att ha regelrätta teorilektioner i ämnet och då ofta med fokus på livsstilsfrågor, 

sambandet mellan kost, sömn och träning samt ergonomi. Det verkar som om de flesta ”vill mer” 

men har svårt att genomföra det på grund av bristande tid eller att eleverna inte är mottagliga.  

 

Jag tycker mig kunna se att de lärare som jag intervjuat alla förespråkar en, som Rönholt 

definierade det, medvetandeskapande idrottsundervisning som syftar till att främja en bredare syn 

på hälsa än bara den fysiska hälsan. Men att de har olika möjligheter till att genomföra den 

undervisningen eftersom de menar, att speciellt de yngre eleverna är i behov av fysisk rörelse för att 

lägga en motorisk grund för framtiden. Något som blir svårare att göra när eleverna är äldre och 

därför tenderar kanske undervisningen, på ytan, att fokusera på det fysiska, som Rönholt kallar 

hälsoorienterad undervisning. 

 

Jag tog i diskussion med lärarna upp tanken på en helt teorietisk hälsolektion, skiljd från idrotten, 

enligt Rydqvist och Winroths tankar kring en hälsofrämjande skola, och deras syn på en sådan. 

Lärarna verkade ganska överens om att en sådan lektion inte skulle få ta tid från dagens idrott och 

hälsa, som de menade hade för lite tid till att börja med. En del ställde sig sedan mycket positiva till 

ett sånt förslag då de menade att ett av de stora problemen med teori inom idrott och hälsa är att 

eleverna förväntar sig att de ska få röra sig och därför tröttnar snabbt och tappar koncentrationen när 
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de för teoretiska uppgifter. Med en helt teoretisk lektion, en hälsotimme, skulle eleverna inte 

förvänta sig fysisk aktivitet och på så sätt vara mer mottagliga för informationen som förmedlas. 

 

Två av de lärare som arbetat längre hade viss erfarenhet av ett valbart skolämne kallat livskunskap 

som baserades på vad eleverna själva vill lära sig. Detta ämne var egentligen inte kopplat till idrott 

och hälsa, och det verkade, av beskrivningarna, sällan innehålla fysisk aktivitet. Dock innehöll det 

många gånger aspekter som kunde knytas an till hälsa och kunde på det sättet ses som ett bra 

komplement till undervisningen i idrott och hälsa. Läraren som höll i ämnet var oftast en lärare i 

idrott och hälsa och kunde med detta använda sig av ämnet för att diskutera olika hälsofrågor med 

eleverna och låta dem utveckla ett resonemang kring ett ämne som annars kanske tas upp ganska 

ytligt under en lektionstimme i idrott och hälsa. En av lärarna menade att det fungerade bra som 

ämne just för att det var frivilligt, och hen tror inte att det skulle fungera lika bra om det inte var det. 

 

Några av lärarna menade dock att ett helt teorietiskt ämne inte skulle fungera eftersom de behövde 

knyta an den teoretiska kunskapen till något praktiskt för att de ”ska sätta sig” hos eleverna. En 

lärare menade att det gäller se tillfällen i de praktiska lektionerna där man kan ta upp en aspekt på 

hälsa och knyta an ”just då”, när det sker. Andra lärare menade att det nog skulle vara en bra idé och 

en tillgång för de äldre eleverna men att det skulle vara svårt att fylla upp en lektion i veckan med 

teori för de yngre eleverna. Läraren menade att det skulle fungera bättre när eleverna nått en viss 

kunskapsnivå gällande hälsa och har mer att relatera till i diskussioner. 

 

Några av de intervjuade lärarna arbetar på skolor med idrottsprofiler eller hälsoprofiler. Något som 

verkar fungera olika bra på olika skolor. En av lärarna berättar att de ser idrottsprofilen som en 

spetts där eleverna har möjlighet till att höja sitt betyg i idrott och hälsa och där fokus för 

undervisningen ligger på gymnastik, orientering, dans och simning. Ämnen som ges stort utrymme i 

läroplanen. De har på skolan varit tydliga med att förklara att det inte är någon bollprofil där 

eleverna kommer få spela innebandy och fotboll. De har också varit tydliga med att ingen kommer 

att sänka sitt betyg i idrott och hälsa genom att vara med på idrottsprofilen. 

 

På en av de andra lärarnas skola verkar profilen inte lika välfungerande. Där eleverna i sig inte så 

mycket valt idrottsprofilen, utan snarare valt bort en kulturprofil (som är skolans andra alternativ). 

Vilket gör att profilen direkt förlorade sitt syfte lite gran 

 

En av lärarna var tydlig med att de behövde backa upp teoretiska kunskaper med praktiska, inte 

bara inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa. Hen menade att det var minst lika viktigt 

med vardagsmotionen och att lärarna på skolan behövde bli bättre på att få ut även de äldre eleverna 

på rasterna. Att de alltför ofta hänger i skolans korridorer hellre än att gå ut. Det räcker inte med att 

endast idrottslärarna, och några få till, försöker få ut eleverna ur korridorerna. Alla på skolan måste 

gemensamt ta ansvar och hjälpas åt. Hen ger exemplet då hens elever tvingades ut och knalla för att 

ta sig till en lektion i en annan skolbyggnad. Först var reaktionerna negativa, eleverna klagade på att 

de var tvungna att gå ut, men efter ett tag hade flera av eleverna konstaterat att det var rätt skönt att 

få komma ut och ta lite luft och röra sig. Läraren upplevde också att eleverna koncentrerade sig 

bättre än tidigare då de haft lektionerna i samma byggnad (så att de slapp gå ut). 

Kommentarer: 
Gemensamt för de intervjuade lärarna är alltså att de försöker baka in de teoretiska delarna av 

undervisningen i den praktiska, genom att ha kortare teoriavsnitt, ofta i anslutning till samling och 

inledningen av lektionerna. En del av anledningen till detta är de flesta tycker det är svårt att få till 

längre teoretiska avsnitt med eleverna eftersom de gärna vill röra på sig på lektionerna i idrott och 
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hälsa och därför har svårt att behålla koncentrationen. Lärare 1 berättade att det på ofta på deras 

kursutvärderingar stod att eleverna ville ha "mindre snack". Det positiva måste ju vara att det finns 

ett intresse bland eleverna för rörelsen och den fysiska aktiviteten, men det innebär också en 

utmaning i att presentera de teoretiska aspekterna av ämnet för lärarna i idrott och hälsa.  

 

Att koppla den teoretiska kunskapen till något konkret tycks vara något som de flesta av de 

intervjuade lärarna är överens om. Flera av lärarna menar att den teoretiska kunskapen "inte tar" 

lika bra om inte eleverna själva har något att koppla det till. Detta stämmer bra ihop med 

Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM)62 som går ut på att det som lärs ut ska vara 

meningsfullt för eleven och utgå från elevens förmåga att förstå händelser och ge eleven strategier 

för att hantera dessa.63 

Alla de intervjuade lärarna tycks vara överens om att de äldre elevgrupperna är mer mottagliga för 

teoretisk kunskap gällande hälsa och att det är just i de senare delarna av grundskolan som man bör 

fokusera på att förmedla teoretisk kunskap. 

 

En annan intressant aspekt är att två olika lärare har varit med om att försöka dra igång hälsoprofiler 

på de skolor där de arbetat men då varit med om att de blivit aktivt motarbetade av andra 

lärarkollegor som varit rädda för att det skulle ta tid från deras undervisningstimmar.  

Upplevda förändringar över tid för ämnet idrott och hälsa? Och framtida 
förändringar inom idrott och hälsa? 

Lärare 1, som är en av de intervjuade lärarna som arbetat längst, menar det i början på hens karriär 

handlade mycket mer om mätande. Elevernas prestationer mättes med tidtagarur och betyg gavs 

därefter. Hen menar att hälsa fått ett allt större utrymme och att det långsamt har det gått mer mot att 

diskutera och resonera än att prestera.  

 

En av lärarna nämner att hen upplevt en förändring gällande hur man idag behandlar alkohol och 

droger i skolan mot hur man tidigare arbetade med dessa frågor. Hen menar att skolorna tidigare 

ofta arrangerade temadagar där man föreläste om de farliga effekterna av droger och alkohol. Något 

som knappt tycks existera idag. I alla fall inte i den formen, vilket hen tycker är bra då hen menar 

att det var fel sätt att ta sig an problemet. Hen, som har erfarenheter från vård av missbrukare menar 

att eleverna som är i riskzonen för drog- eller alkoholberoende inte kan relatera till den information 

som presenterades. Att beskriva droger och alkohol som något negativt blir fel, när de ungdomarna 

ser det som något positivt. Som en flykt från vardagen. De känner inte igen sig i de negativa 

aspekterna som radas upp och tar därför inte till sig budskapet.  

Liknande går det att dra paralleller till godis och läsk. Eleverna har troligen hört många gånger att 

läsk och godis är dåligt för ens hälsa. Men ändå smakar det ju så gott! På samma sätt som med de 

drogberoende så kan de inte relatera till vad som sägs. Sedan känner många heller aldrig de positiva 

effekterna av fysisk aktivitet eftersom de inte rör sig tillräckligt och "belönas" av det. För de blir 

träning något negativt eftersom det aldrig får möjligheten att känna de positiva effekterna. Skolan 

blir i de här situationerna viktig för att se till att eleverna associerar fysisk aktivitet med positiva 

känslor. Det blir också viktigt att försöka förankra den teorietiska kunskapen i praktiska erfarenheter 

hos eleverna. Då går informationen "hem" bättre hos eleven. 
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Flera av lärarna säger sig ha upplevt att det allt fler av eleverna som vill stanna inne i skolans 

korridorer på rasterna än när de började arbeta. Att det är svårt att aktivera eleverna i spontanlek och 

fysisk aktivitet på skolgården. En av lärarna nämner att de på skolan försökt införa regler om att 

även de äldre eleverna måste vara ute på rasterna, men att det i praktiken inte fungerat så bra då inte 

alla lärare som rör sig i korridorerna arbetat för att upprätthålla regeln. 

 

Lärare 3 hade gärna sett mer engagemang från hela skolan med hälsoarbetet. Hen ger exempel på 

temadagar med genomtänkta övningar där eleverna inte bara får höra teoretiskt hur det fungerar 

utan också testa sig fram. Hen ger exempel där eleverna får komma till skolan för att äta frukost 

gemensamt där och kanske göra sin egen frukostgröt eller müsli, som en bra start på dagen. Och att 

man senare under dagen spinner vidare på samma tema. 

Flera av de intervjuade lärarna efterfrågar mer backning från övriga lärare från skolan gällande 

hälsorelaterade satsningar som på många sätt är ämnesöverskridande. 

Som tidigare påpekats så har ämnet som idag kallas idrott och hälsa bytt namn flera gånger de 

senaste hundra åren. Och eftersom den nuvarande läroplanen lägger mindre vikt än någonsin 

tidigare vid idrottsliga kunskaper så ställde jag frågan hur lärarna ställer sig till att byta ut idrott och 

hälsa mot exempelvis rörelse och hälsa eller motion och hälsa. Till detta ställde sig en del mycket 

positivt och menade att det skulle vara en bra markering och sända bra signaler genom att 

tydliggöra vad ämnet idag faktiskt syftar till. 

Kommentarer: 
Att ämnet gått från att vara ett ämne där det till stor del var en fysisk prestation bedömdes till att 

idag till ganska stor del handla om att resonera och diskutera olika vals aspekter på hälsa har inte 

varit helt problemfritt. Flera av de intervjuade lärarna menar att en av det största utmaningarna med 

ämnet idrott och hälsa är att få eleverna att inse skillnaden mellan föreningsidrotten och 

skolidrotten. Att de två har helt olika mål och förutsättningar.  

Intressant nog menar två av lärarna att det inte alls är ett problem. De menar att många förstår idag 

skillnaden mellan skolidrott och föreningsidrott. Tiden då man kastade in en boll och "bara körde" 

eller mätte allt med tidtagarur är förbi. Den ena av dem tror att det idag är ganska accepterat att det 

är skillnad mellan skol- och föreningsidrott. Att det inte behövs något namnbyte för att göra den 

distinktionen. Den andra läraren menar att det handlar om att vara att sätta eleverna ned och vara 

tydlig från början med skillnaderna mellan förenings och skolidrotten. 

Det är "ett ämne som vilket som helst, fast med kroppen som verktyg". 

Med lärarna valde jag att diskutera hur vidare ett namnbyte på Idrott och hälsa skulle kunna hjälpa, 

eller stjälpa, ämnets arbete. Hjälpa genom att ta bort eventuella missförstånd gällande vad som ska 

läras ut inom ramen för ämnet, och med namnet direkt förklara att det är skillnad på skolidrott och 

föreningsidrott. Här skiljde sig lärarnas reaktioner åt ganska kraftigt. En del var rätt positiva och 

menade att det vore ett bra sätt att fastslå vad man egentligen vill åstadkomma med skolämnet, 

vilket är att ge elever redskapen för att i framtiden kunna leva hälsosamt och ge eleverna positiva 

upplevelser av rörelse vilket förhoppningsvis ska kunna leda till att de förblir fysiskt aktiva även 

senare i livet.64 Andra var mer försiktigt positiva till ett namnbyte och menade att ämnet skulle 

kunna ha olika namn för olika årskurser. Att det för de yngre eleverna kallades motion och hälsa, 

eller rörelse och hälsa för att senare i de äldre åldrarna bli till idrott och hälsa. Detta skulle också 

kunna ses som ett ganska naturligt sätt att namnge ämnet då man speciellt i de yngre åldrarna inte 

genomför särskilt mycket regelrätt idrott utan mer leker och spelar förenklade varianter av 
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idrottsgrenar. 

 

Diskussion 

Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa begreppet hälsa? 

Thedin Jakobsson skrev i sin undersökning Hälsa – Vad är det i idrott och hälsa? att många av det 

intervjuade lärarna tyckte att begreppet hälsa var svårt och att hon upplevde det som om många av 

lärarna knappt hade reflekterat över att hälsa var en del i skolämnet.65 Även om jag i min 

undersökning upplever att många av det intervjuade lärarna är osäkra på hur de ska definiera hälsa 

så märks det tydligt genom deras resonemang att de helt klart har reflekterat över hälsans roll i 

ämnet idrott och hälsa, vilket alltså motsägs av det som Thedin Jakobsson observerade. Thedin 

Jakobsson genomförde sin undersökning 2005, dryga tio år efter att Lpo94 och namnet idrott och 

hälsa introducerades. Min egen undersökning har nu genomförts ytterligare nästan tio år senare. En 

teori jag har gälland det här resultatet är att det kan ta några år innan lärarna blir bekväma med en 

läroplan och ett arbetssätt. Med det menar jag att eventuellt hänger många av de intervjuade lärarna 

år 2005 fortfarande kvar lite grann i Lgr80, och på samma sätt att dagens lärare lite grann hänger 

kvar i Lpo94, som ett större fokus på hälsa än Lgr80. 
 

Det är inte orimligt att tänka sig att en nyexaminerad lärare tar till sig det som en mer erfaren 

kollega säger och gör. Om då den äldre kollegan har ett arbetssätt som grundar sig i en äldre 

läroplan så kan detta komma att ge uttryck även i den yngre lärarens arbetssätt. På ett sådant sätt 

skulle de äldre lärarna kunna, till viss del omedvetet, ”bestämma” vilket arbetssätt som används å 

en skola. 

Vid undersökningstillfället för Thedin Jakobsson borde många av de äldre lärarna vara fostrade i 

Lgr 69, medan de äldsta lärarna i min undersökning är fostrade i Lgr80. Och det var just i detta 

skede som det skedde en förändring i läroplanerna och hälsa fick en större roll. Från att i Lgr69 

mest ha handlat om hygien till att i Lgr80 som innehåller ett vidare hälsobegrepp. Lgr69 kan också 

kopplas ihop med Quennerstedts fysiologiska diskurs och idrottsdiskurs där fokus är på att träna 

eller att ådra sig kunskaper om olika idrotter och dess tekniker.66 Lgr80 har å andra sidan, med sitt 

större fokus på hälsa, hamnat närmare en kroppsupplevelsediskurs där man hoppas skapa positiva 

erfarenheter av fysisk aktivitet för framtiden.67 Detta skulle alltså kunna vara en förklaring till 

varför mitt resultat skiljde sig så pass mycket mot Thedin Jakobssons undersökning från 2005.  

 

Hur menar lärare i idrott och hälsa att de arbetar praktiskt med begreppet hälsa i 
skolan? 

Vidare visade Thedin Jakobssons undersökning att hälsa är något som lärare i idrott och hälsa 

förknippar med teori och talad kunskap.68 Här stämmer mina resultat till stor del överens med 

hennes. Detta kan bero på att många de hälsoaspekterna som efterfrågas i läroplanen är svåra att 

lära ut på andra sätt än just genom teoretisk, uttalad kunskap. Så även om det kanske ska ses som 

begränsande, och kanske lite farligt, att fastna i en bild av hälsa som en teoretisk kunskap så är det 
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nog till stor del en naturlig uppdelning av skolämnet idrott och hälsa. Dock går vissa delar av 

hälsodelen självklart att lära ut och som en av de intervjuade lärarna påpekade så är det viktigt att 

teoretisk kunskap backas upp av praktisk kunskap. Läraren i fråga använde ergonomi som ett 

exempel. Trots att eleverna har lärt sig hur man ska lyfta ser hen att elever som skrev bra på provet 

lyfter fel när de plockar in och ut redskap i idrottssalen. 

 

Frågan hur vidare teoretisk kunskap är tillräcklig är ganska viktig. Dagens massmediala bild av hur 

en hälsosam kropp ser skiljer sig ganska mycket från den som man som lärare i idrott och hälsa vill 

förmedla till sina elever.69 Så när man pratar om anorexi, bulimi och doping med sina elever blir 

detta en viktig aspekt att ha i åtanke. För det kan bli som med det exempel som en av lärarna gav 

gällande informationen om alkohol och droger, att eleverna inte alls känner igen sig i den 

information som presenteras. Inte alls kan relatera till den och därför väljer att ignorera den. Om 

man skulle backa upp teorin med mer praktik så skulle kunskaperna få mer effekt. Man vet idag att 

det är farligt att röka, det står på paketen att det dödar, men ändå fortsätter människor att röka. 

 

Då hälsa aldrig definieras i läroplanen blir det upp till den aktuella läraren att göra en tolkning av 

vad som efterfrågas när planen nämner hälsa. Och beroende på hur en lärare tolkar hälsa, om det är 

utifrån ett patogent/biologiskt eller salutogent/holistiskt synsätt, så kan läroplanen och 

betygssättningen tolkas olika. 

 

Vidare så kan detta skapa udda situationer i betygsättning. I kursplanen för idrott och hälsa står det 

till exempel att eleven ska ha kunskap om ”Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala 

om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna 

tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan”70 för att 

kunna få betyg A. Men om eleven i fråga väljer att strunta i den informationen som den besitter. 

Förtjänar den eleven fortfarande ett A i betyg? En lärare gav som exempel en elev med anorexi, som 

besitter stora kunskaper om hur näringslära fungerar osv. Men väljer att använda det för att fortsätta 

gå ned i vikt, trots att det i det här fallet är allt annat än nyttigt. Är det fortfarande rätt att sätta ett A i 

betyg om det skulle kunna ses som ett uppmuntrande till ett självskadebeteende? Detta exempel är 

mycket svårt att svara på hur man som lärare ska hantera och visar också lite av problematiken med 

den aktuella läroplanen. Det gör också att betygsättningen riskerar att bli inkonsekvent och variera 

mycket från skola till skola. En lärare som endast kräver att eleverna ska förstå hälsa utifrån ett 

patogent/biologiskt synsätt ställer per definition lägre krav på eleverna vid betygsättning än en 

lärare som menar att eleverna ska förstå hälsa enligt ett salutogent/holistiskt synsätt. 

 

I exemplet med eleven med anorexi tog läraren i fråga hjälp av sin kollega och de kontaktade även 

skolverket i hopp om att få hjälp att reda ut hur de skulle göra med betygsättningen av eleven i 

fråga. Svaret de fick var att eleven i praktiken skulle ha ett A i betyg men att de fick använda sig av 

sin professionalitet för att bedöma hur vidare det var lämpligt. Läraren i fråga efterfrågade tydligare 

direktiv från skolverkets sida för hur läroplanen skall tolkas. Exemplet med anorexi skulle lika 

gärna ha varit en elev med exempelvis ortorexi (Ett aktuellt ämne som innebär att personen i fråga 

har tvångstankar om att man måste leva hälsosamt. Ger inga fysiska men, men väl psykiska men) 

och hur ska man som lärare bedöma det?  

 

Thedin Jakobsson kom fram till i sin undersökning att lärarna såg hälsa som ”En kunskap som 

förmedlas genom att man informerar om hur man bör bete sig för att uppnå en god hälsa. Hälsa 

                                                 
69  Thedin Jakobsson 2003 
70 Lgr11 – kursplan idrott och hälsa. 



Linus Karlsson Mood   Lärarprogrammet 

Kurs: Allmänt utbildningsområde 3 
Linus.Karlsson_Mood.8127@student.uu.se 

28 

erhålls då man beter sig förnuftigt.”71 

 

I jämförelse med min egen undersökning så är detta något som jag inte observerar i svaren från de 

intervjuade lärarna. Vissa delar av hälsa kan säkert nås på detta sätt. Väljer man att tolka 

läroplanens definition som en fysisk hälsa, i likhet med den medicinska hälsa som Thedin 

Jakobsson talar om, så kan detta stämma ganska bra. Det är nämligen vedertaget att genom god 

kost, daglig motion, tillräckligt med sömn och en lagom mängd av stress har man bra 

förutsättningar för att hålla sig nära hälsa på de kontinuum som ses vara hälsa och sjukdom. Väljer 

man dock ett annat sätt att se på hälsa blir det desto svårare nå hälsa enligt det synsättet. Då ingen 

av det intervjuade lärarna har definierat hälsa på ett sätt som kan kopplas till detta mer medicinska 

synsätt så står mina resultat återigen långt från de resultat som Thedin Jakobsson presenterade.72 

 

Alla de intervjuade lärarna talar om att de försöker ge eleverna goda vanor för framtiden genom sin 

undervisning i idrott och hälsa. De försöker ge eleverna redskapen, resurserna som krävs för att ta 

beslut som leder till en god hälsa. Intressant är också att de flesta av dem menar att fler timmar av 

idrott och hälsa skulle behövas eftersom eleverna inte längre är lika aktiva som tidigare. Något som 

Engström påvisade med sin undersökning om barn och ungdomars idrottsvanor i förändring.73 

Stråhlman menar dock att skolan inte ska ta på sig rollen för folkhälsan och att två timmar i veckan 

av undervisning i idrott och hälsa inte är tillräckligt för att ge någon betydande skillnad i en elevs 

fysiska hälsa, något som också Rönholt håller med om men samtidigt påpekar att två timmars fysisk 

aktivitet är bättre än inga timmar alls.7475 Vidare påpekar Stråhlman att även om folkhälsan inte ska 

vara huvudmålet med undervisningen i idrott och hälsa, så kan en förbättrad folkhälsa vara en god 

biprodukt av bra undervisning i idrott och hälsa.76 Jag får från mina intervjuer känslan att just 

Strålhlmans sätt att se på idrottsundervisningen är den som råder bland de lärare som jag intervjuat. 

De är alla fullt medvetna om att de inte kan lösa folkhälsoproblemet med ökad övervikt genom god 

idrottsundervisning, men att de förhoppningsvis gör någon skillnad, till det bättre. 

 

En lärare sa att han hoppades att hans elever i framtiden ser tillbaka på undervisningen i idrott och 

hälsa och tänker att ”Fan, gubben hade ju rätt!” 

Ergonomi 

Några av lärarna kopplar snabbt ihop hälsa med ergonomi genom de rörelser som i längden kan 

påverka vår fysiska hälsa. Lyfter du alltid fel är det stor risk för ryggproblem i framtiden. Detta var 

ett avsnitt som jag själv inte hade kopplat ihop så mycket med hälsa, men som jag genom 

intervjuerna insåg är en viktig praktisk aspekt av hälsoundervisningen i skolan och något som är en 

bra ingång till att diskutera hälsa.  

Vid närmare eftertanke borde detta ses som logiskt om syftet med idrottsundervisningen är att få en 

friskare befolkning i framtiden. Hur många gånger har man inte sett personer i sin närhet klaga över 

ryggont efter att ha lyft tungt vid en flytt eller liknande? Detta handlar sannolikt ofta om att 

personen i fråga har lyft på ett oergonomiskt sätt. Något som med grundläggande kunskaper i 

ergonomi hade kunnat undvikas. Ergonomi blir också en bra utgångspunkt för att börja diskutera 

                                                 
71 Thedin Jakobsson Hälsa 2003 
72 Thedin Jakobsson Hälsa 2003 
73 Engström 2004 
74 Annerstedt 2007. 
75 Annerstedt, Pedersen, Rönholt 2001 
76 Annerstedt  2007 
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andra hälsoaspekter såsom vila och kost och regelbunden fysisk aktivitet. Detta genom att 

exempelvis påpeka att muskler fungerar som skydd för kroppen mot skador, eller att en bra 

kosthållning ger starkare och friskare kroppar vilket kan ses som ett skydd mot både skador och 

infektioner. 

Intressant var att det var främst de äldre lärarna som snabbt gjorde kopplingen mellan ergonomi och 

hälsa. Något som kan ha att göra med att ergonomi och hälsa under Lgr80 inkluderades i ett och 

samma avsnitt.77 

 

Hälsa som begrepp 

Trots att de intervjuade har arbetat olika länge och utbildat sig vid skilda lärosäten verkar det som 

om de på det stora hela är ganska överens om vad hälsa är. De verkar alla se hälsa enligt ett 

salutogent synsätt. Utgångspunkten tycks vara ett välbefinnande, som för dem personligen oftast 

innebär en fysisk hälsa, men som för andra kan innebära något annat. En lärare definierade hälsa 

som möjligheten att uppnå de mål man satt upp. Vilket stämmer överens med det Thedin Jakobsson 

definierade som att se hälsa som en resurs för att uppnå mål i livet.78 Vilket i det innebär att 

elitidrottare och grovt överviktiga båda kan anses vara hälsosamma trots att ingen av dem kanske 

lever hälsosamt enligt en fysisk bemärkelse. Elitidrottaren pressar sin kropp till den fysiska gränsen, 

med risken för fysiska skador, och den överviktige har bland annat stora risker för hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

 

Intressant är att en av lärarna tolkar läroplanen som att när hälsa nämns är det en fysisk hälsa som 

det syftas på, där en frihet från sjukdom är hälsa. Vilket alltså är en patogen/biologisk bild och en 

klart smalare bild av hälsa en deras egna. Möjligen ligger svaret i det flera av lärarna nämner i sin 

egen syn på hälsa: att om en människa med en god fysisk hälsa besitter ett verktyg för att uppnå en 

god psykisk och emotionell hälsa.  

Lärarrollen (främst då idrott och hälsa) ska främja elevhälsan, men ska skolämnet idrott och hälsa 

arbeta efter en bred definition av hälsa? Kanske inte. I och med att den svenska skolan ska vara en 

hälsofrämjande skola så ska hela skolan arbeta för att eleverna ska få så bra förutsättningar som 

möjligt för att få med sig verktygen som krävs för att kunna leva ett hälsosamt liv i framtiden. 

Många av de tillfrågade lärarna väljer också att definiera hälsa som en slags lycka. Är man lycklig 

så är man hälsosam, i alla fall i en aspekt, den emotionella hälsan. 

Läroplanerna 

Innan underökningen genomfördes så hade jag som hypotes att de olika lärarnas definition på hälsa 

kunde skilja sig åt beroende på när de var utexaminerade. Tanken med detta var att man utgår från 

sina egna erfarenheter när man tolkar ny information och att lärarna då tolkar en ny läroplan med 

bakgrund mot en läroplan som de utbildades med. Med detta finns det viss risk för att lärarna 

”fastnar lite” i de tankegångar som var aktuella för den läroplanen man först lärde sig arbeta efter. 

Med det menar jag inte att man undervisar enligt Lgr80 nu år 2014 men att vissa tankegångar från 

Lgr80 kommer att hänga med trots att det var länge sedan den läroplanen blev inaktuell. Detta är 

lite i led med undersökningen gjord av Quennerstedt, som menar att när ämnet byter fokus så 

kommer vissa delar att hänga med in i den nya läroplanen genom verksamheten och talet medan 
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andra delar försvinner.79 

Detta är något som jag under intervjuerna till viss del kunde urskönja i några av de lärare som 

arbetat länge då de var snabba att koppla ihop ergonomi med hälsa, en koppling som de mer nyligen 

utexaminerade lärarna inte gjorde lika naturligt. Flera av de intervjuade lärarna vittnade om att de 

själva blivit lite fast i gamla läroplaner och aktivt fått arbeta för att ”vänja av sig” med gamla 

traditioner. De menade att det mest var vana som gjorde att vissa delar av de gamla läroplanerna 

hängde kvar, att det helt enkelt var enklare att gör som man alltid gjort och det ibland kunde 

förstärkas av att en kollega också, på samma sätt, var lite fast i gamla tankegångar. En av lärarna 

menade att det var bra att ha en yngre kollega att diskutera med gällande de nya målen och 

arbetssätt. En annan menade att det var viktigt att med jämna mellanrum vidareutbilda sig för att 

uppdatera sig på nya tankegångar och inte fastna i gamla arbetssätt. 

Min upplevelse är dock att ingen av de intervjuade lärarna var ”fast” i en gammal läroplan men att 

det från deras sida ibland har krävt ett mycket aktivt arbete för att hänga med i de ”nya” 

tankegångarna gällande hur man bör undervisa. 

Progression 

Med mina intervjuer har det blivit klart att det bland de intervjuade lärarna finns ett klart 

progressionstänkande gällande idrottsundervisningen i allmänhet och hälsodelen i synnerhet. De 

lärare som arbetar med de yngre barnen tycks alla arbeta för att lägga en grund gällande hälsa tidigt, 

kopplat till elevernas egna erfarenheter, som de i framtiden skall kunna använda i sin förståelse av 

ämnet. Alltså enligt Antonvskys känsla av sammanhang där man ska utgå från elevernas egna 

erfarenheter (begriplighet) och ge dem strategier och metoder (hanterbarhet) för att kunna förstå ett 

fenomen.80 Det verkar också finnas en progression sett till hur mycket plats hälsan tar i 

undervisningen för de intervjuade lärarna. Ju äldre eleverna blir desto mer hälsoundervisning tycks 

de få. Detta grundar sig på att dels så har eleverna mer kunskap och verktyg för att förstå och 

diskutera olika hälsoaspekter i de äldre åldrarna, dels i att vissa delar av ämnet idrott och hälsa 

lämpar sig med för diskussion i de äldre åldrarna då det är först då som eleverna kan relatera till ett 

begrepp eller fenomen. Alltså återigen kommer Antonovskys begrepp känsla av sammanhang in i 

bilden. Det är då främst aspekter såsom alkohol, droger, doping och kroppsideal som kan ses vara 

bättre att diskutera när eleverna är äldre. 

Konklusion: 

De svar jag fick på den här undersökningen var ungefär de som jag förväntade mig. Jag fann ingen 

märkbar skillnad mellan de olika lärarnas sätt att se på och definiera hälsa. De var allihop ganska 

nära Rydqvist och Winroths definition av hälsa vilken var: ”Hälsa är att må bra – och att ha 

tillräckliga resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina personliga 

mål”.81 Vilket då borde kunna innebära att trots att lärarna har relativt stor tolkningsfrihet gällande 

läroplanen så utgår de från liknande synsätt. Alltså borde det inte skilja nämnvärt på det synsätt på 

hälsa som de lär ut till sina elever. Det skiljde dock sedan en del mellan lärarna på hur de tolkade 

läroplanen. Även om detta var intressant, speciellt om man relaterade deras tolkning till deras egna 

synsätt på hälsa, så var detta var ingen större förvåning då hur man ska tolka läroplanen tycks vara 

den "eviga diskussion" bland lärare. Flera av de intervjuade lärarna menade dock att den nuvarande 

läroplanen är klart bättre än tidigare läroplaner. Kanske just för att den ger mer tolkningsutrymme 
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för enskilda lärare jämfört med den gamla Lpo94? 

Några av de intervjuade lärarna tolkade läroplanen mer enligt ett patogent/biologiskt sätt, vilket 

Quennerstedt menar är det dominerande synsättet inom idrott och hälsa, medan andra lärare hade en 

tolkning av läroplanen som mer stod som ett salutogent/holistiskt synsätt vilket också är det synsätt 

som Rydqvist och Winroth förespråkar i sin bok idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion. Det 

mest intressanta var att de inte verkade skilja nämnvärt på hur de olika lärarna arbetar mer hälsa 

även om de tolkar läroplanen olika. De arbetar alla mot det som Rönholt definierar som en 

medvetandeskapande idrottsundervisning, oavsett tolkning av läroplanen. 

”Bara för att man vet att rökning är farligt betyder det inte att man inte röker.” – Lärare 1 

 Möjligen går det att dra liknande erfarenheter gällande teorier gällande hälsa. Bara för att man vet 

att man bör äta "vanlig mat" istället för skräpmat och motionera ca 30min per dag så betyder det 

inte att man göra det. Avståndet mellan teorin och praktiken riskerar att bli för stor och därför tar 

man inte till sig informationen, liknande vad en av lärarna sa gällande missbrukare. Man får höra att 

läsk och godis är dåligt för en, men ändå så smakar det så gott! Flera av lärarna menade att just 

teoretisk information kunde ges förgäves om den inte kopplades till en praktisk kunskap. Några 

menade att skolan har ett viktigt uppdrag i att se till att eleverna associerar fysisk aktivitet med 

positiva känslor. Att förankra den teoretiska kunskapen i något positivt. 

Begrepps såsom Ortorexi, Anorexi och Bulimi är svåra att hantera i skolsituationer men bör kanske 

vara en del av de äldre elevernas hälsoavsnitt. Liksom droger, alkohol och doping blir det kanske 

viktigt att inte gå in i en ren ANTI ställning för att se till att eleverna tar till sig den information som 

vi försöker förmedla. 

Gällande undersöknings genomförande så borde jag kanske ha genomfört delar av undersökningen 

på en skola med "hälsoprofil" och sett om det gett någon skillnad i svaren. Nu ska dock ändå alla 

svenska skolor arbeta mot att vara en hälsofrämjande skola, något som inte alltid gäller i utlandet. 

Vi i Sverige har kommit långt med vårt hälsoarbete med elevhälsoteam, anti mobbing grupper och 

med det att vi har skolmat. Detta gör så att alla elever är garanterade ett ordentligt mål mat varje 

dag, något som inte är någon garanti i andra länder. I det räknas även vårt grannland Danmark in där 

eleverna tar med sig egen mat till skolan. Det betyder att vi genom den svenska skolmaten kan se 

till att eleverna får en bild av hur en bra måltid bör se ut. Att en normal måltid innehåller 

nödvändiga byggstenar i kolhydrater, fett och proteiner. Att kakor och godis inte ingår i en normal 

måltid. Det gör däremot grönsaker och/eller frukt. Vi kan också introducera vegetarisk mat till 

elever som annars aldrig skulle få sådan mat serverad hemifrån. 

Vidare hade det varit intressant att utöka undersökningen till övriga lärare de intervjuade lärarnas 

skolor. Några av de intervjuade lärarna menade att de ibland kunde bli aktivt motarbetade av andra 

lärare när de försöker genomföra hälsorelaterade satsningar på skolan. Detta eftersom de andra 

lärarna var rädda att det skulle ta tid från deras ordinarie undervisning. 

Man ska nog inte tro att man med de två timmarna i veckan, som undervisningen i idrott och hälsa 

har, ska åstadkomma några mirakel med folkhälsan men att som Rönholt också säger: En till två 

timmar fysisk aktivitet ger mer effekt än inga timmar alls.82 
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