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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad elever på högstadiet har för 
uppfattningar om hälsoarbetet i ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med arbetet har tillkommit utifrån 
personliga preferenser där vi anser att det kan finnas en viss relevans kopplat till vår framtida 
profession. Examensarbetet kommer även undersöka hur eleverna upplever sitt och 
idrottslärarens arbete med hälsa inom ämnet Idrott och Hälsa främst utifrån elevernas perspektiv. 
Enligt den tidigare forskningen inom området anses begreppet hälsa vara ett väldigt diffust och 
komplext begrepp då det tolkas olika av olika individer, därför undersöks elevernas egna tankar 
kring begreppet hälsa. Undersökningen genomförs med hjälp av en kvalitativ intervjumetod på en 
grupp högstadieelever i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Resultatet relateras till tidigare 
forskning och föreslår hur det fortsatta forskningsarbetet kan drivas inom området då vi genom 
detta arbete erhållit viktig information kring hälsoarbetet i Idrott och Hälsa. 
  
 
Nyckelord: Hälsa, Idrott och hälsa, hälsoundervisning, kunskap, livsstil.  
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Inledning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur elever på högstadiet uppfattar begreppet hälsa 

och dess betydelse. Examensarbetet kommer även undersöka hur eleverna upplever sitt och 

idrottslärarens arbete med hälsa inom ämnet Idrott och Hälsa. Studiens syfte grundar sig i den 

aktuella debatten om begreppet hälsa. Media presenterar kontinuerligt nya metoder för oss 

människor hur vi ska göra för att uppnå hälsa. Vägen till att uppnå en god hälsa kan vara både 

kort och lång, men det är samtidigt något alla människor strävar efter. Vi möts dagligen av 

tidningar, reklam och böcker med budskapet “Jogga 5 minuter om dagen - så lever du längre” 

eller “Så gick hon ner 10 kilo - på endast åtta veckor, tack vare den nya mirakeldieten”.  

 

Hälsobegreppet är ett brett och komplext begrepp och ett begrepp som har olika innebörd 

beroende på vem som tillfrågas. Det finns många olika sätt att definiera hälsa och vad hälsa anses 

vara.  Inom skolans värld kan hälsa inom ämnet idrott och hälsa ses som ett relativt nytt begrepp 

då frågan om hälsa lyftes i ämnets kursplan först 1994. En revidering av kursplanen gjordes år 

2011 där hälsa fick ett ännu större utrymme än tidigare. Det historiska perspektivet är från ett 

skolämne som endast inkluderade idrott och fysisk aktivitet, till att nu innefatta begreppet hälsa 

samt frågor gällande hälsa, dess definition, livsstilsvanor och ytterligare aspekter gällande hälsa så 

som kost och sömn lyfts som en viktig del.  

 

Vikten av och syftet med hälsoundervisning är ett aktuellt och väldigt diskuterat ämne. Media 

presenterar kontinuerligt nya metoder på vad som anses vara hälsa och saker vi bör göra för att 

vara hälsosamma. Detta kan skapa en förvirring och bidra till att begreppet hälsa är så komplext. 

Ungdomar ställs dagligen mot ideal som skall eftersträvas, exempelvis genom reklam, TV-

program, internetsidor och liknande. Samhällsdebattörer har reagerat på detta, däribland Edward 

Blom, som menar att ämnet Idrott och hälsa bör vara frivilligt när det gäller gymnasieskolan och 

säger  

 

Ungdomarna ska för sjutton inte behöva vara hälsosamma! Senare i livet tvingas man 
avstå från det ena livsmedlet efter det andra, motionera, arbeta, ta ansvar. Som ungdom 
ska man dricka punsch, röka cigarrer, läsa poesi och lösa världens alla problem över på 
tok för mycket rödvin (Aftonbladet.se, 2014-09-02).  

 

Detta citat visar att idrott och hälsa är ett skolämne som skapar diskussioner samt att debatten 

gällande ämnets legitimitet är aktuell. I och med införandet av den nya läroplanen (Lgr11) ställs 

det högre krav på eleverna och man bör finna en enighet om hälsobegreppets innebörd både från 

ett samhälls- och individs-perspektiv. Intresset för problematiken gällande hälsobegreppet inom 
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ämnet grundas i att vi båda utbildar oss till ämneslärare inom Idrott och hälsa. Då vi genom 

erfarenhet och upplevelser stött på en problemtik ute på våra verksamhetsförlagda utbildningar 

har vårt intresse för frågan ökat och därför resulterat i denna uppsats. 

 

Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans arbetat fram en intervjuguide som legat till grund för vår forskningsprocess. 

Fokusgruppsintervjun genomfördes tillsammans, det empiriska materialet delades upp i två delar 

där vi båda ansvarade för att transkriberingen. Studiens olika delar; metod, tidigare forskning, 

resultat, analys samt diskussion har vi arbetat fram tillsammans, även litteratussökningen skedde i 

samspel mellan oss båda.  
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Bakgrund 

Förändring av ämnet Idrott och hälsa 

Ämnet Idrott och hälsa har ur ett historiskt perspektiv genomgått stora förändringar. Tidigare 

benämndes ämnet gymnastik med lek och idrott till att idag heta Idrott och hälsa (Raustorp, 2013, 

s 30). Det är dock inte endast ämnets namn som ändrats utan även dess innehåll. Kursplanen 

Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr62) lyfte hälsoperspektivet men endast ur en hygieniskt och 

ergonomisk aspekt. Detta kan ställas i relation till kursplanen Läroplan för obligatoriska 

skolväsendet (Lpo94) där hälsobegreppet och hälsoundervisningen fick en betydligt större roll än 

tidigare. I Lpo94 lyftes frågor gällande livskvalité, livsstil samt att eleverna nu ska få kunskaper 

om hur de kan göra hälsomedvetna val genom hela livet.  

 

En ytterligare förändring i ämnet kom år 2011 där ytterligare frågor kopplade till hälsa lyfts fram. 

Den reviderade kursplanen Läroplan för grundskolan (Lgr11) lyfter nu frågan om att eleverna ska 

få kunskap om olika definitioner av hälsa samt att eleverna ska få en förståelse om sambandet 

mellan fysisk aktivitet, sömn, kost och hälsa: ”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” (Skolverket, 

2011, s. 51) 

 

Världshälsoorganisationen definierar hälsa som ett tillstånd då människan uppnår fysisk, psykisk 

och socialt välbefinnande, och inte endast vid avsaknaden av sjukdom eller funktionshinder 

(WHO, 1948). Denna klassiska definition fokuserade på en hälsosyn som betonar det friska och 

människans sociala liv, istället för det sjuka. Hälsa skulle vara ett positivt mål som angår hela 

människan och dennes livssituation (WHO, 1948). WHOs uttalande gällande hälsa och dess 

innebörd mötte hård kritik. Detta ledde till att WHO i och med Ottawa-manifesten som ägde 

rum 1986 utvecklades hälsobegreppet ytterligare. Från att tidigare se hälsa som ett tillstånd och 

nästintill ouppenåligt mål till att nu se hälsa som en resurs samt att hälsa skapas i relationen 

mellan individen och dess omgivning. 

 

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 environment. Health is therefore, seen as a resource for 
everyday life, not the objective of living (WHO, 1986).  
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Definitionen av hälsa från WHO utvecklades ytterligare i samband med konferensen som ägde 

rum i sundsvall 1991 samt vid konferensen 2005. Enligt WHO finns ytterligare aspekter gällande 

hälsa och hälsopromotion. Hälsa ska nu även ses som en samhälls-angelägenhet, det innefattar 

även frågor gällande bland annat mänskliga rättigheter, solidaritet och den globala utvecklingen 

(Quennerstedt, 2006, s. 46). 

 

Hälsokunskap i undervisningen 

I kursplanen i ämnet Idrott och hälsa kan det vara svårt att klargöra vad som menas med hälsa 

och på vilket sätt detta ska överföras i undervisningen. Detta kan vi se i Thedin Jakobssons studie 

(2004) där denna problematik gällande otydligheten av hälsans innebörd leder till ett stort 

tolkningsutrymme för den enskilda läraren vilket kan ses som problematiskt . Det bör finnas en 

enighet om hälsobegreppets innebörd både från ett samhällsperspektiv och individperspektiv i 

och med de stora kraven som ställs på att detta ska främjas. Kraven både på samhället och skolan 

har ökat och det innebär att båda parter ska både försöka förebygga sjukdom och samtidigt 

främja en hälsomedvetenhet. Hur detta ska gå till och vilken roll skolan spelar råder det stora 

oklarheter i (Thedin Jakobsson, 2004, s. 1). 

 

Resultatet av Thedin Jakobssons studie visar bland annat att lärarna direkt kopplar 

hälsobegreppet till att de utövar olika idrottsaktiviteter i sin undervisning. Just den fysiska 

aktiviteten ses som en självklar del i undervisningen tillskillnad från hälsa och hälsobegreppet. 

Endast en av de verksamma lärarna hänvisar till att målet med idrottsämnet är att genom fysisk 

aktivitet främja den allmänna hälsan. (Thedin Jakobsson, 2004, s. 2). 

 

En av Thedin Jakobssons (2004) huvudfrågor i sin studie var att undersöka på vilket sätt lärarna 

såg på hälsobegreppet. På den frågan blev svaren väldigt tvetydiga och lärarna hade svårigheter i 

att svara på frågan. Vidare menade många lärare att hälsa är en teoretisk kunskap i förhållande till 

idrott och fysisk aktivitet som här ses som en praktisk kunskap. Lärarna hänvisar då till att när de 

undervisar i hälsa sker detta i en vanlig klassrumssituation där läraren håller genomgångar, 

eleverna antecknar och får kunskaper om hälsa genom att lyssna. En del av lärarna menar också 

att hälsa inte är något som lyfts under idrottstimmarna utan att detta lyfts under andra lektioner. 

Lärarna diskuterar också hur undervisningen ska kombinera ett hälsofrämjande perspektiv och att 

undervisningen blir rolig och känns meningsfull för eleverna (Thedin Jakobsson, 2004, s. 2-3). 

 

Ytterligare en undersökning som lyfter problematiken gällande hälsoundervisningen i ämnet är 

studien “Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor” där Ericsson m.fl (2003) har undersökt 

lärare inom idrott och hälsas syn på ämnet. Resultatet av studien visade tydligt att lärarna ansåg 
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att syftet med ämnet var att eleverna skulle genom fysisk aktivitet ha roligt, de skulle lära sig att 

samarbeta samt få en bättre fysik. Idrottslärare på gymnasiet ansåg dock att den näst viktigaste 

lärdomen eleverna skulle få var att lära sig om hälsa, medan enligt högstadielärarna kom denna 

lärdom på plats sju. Detta resultat kan då ställas i relation till skolinspektionens undersökning 

(2012) över de mest prioriterade kunskapsområdena inom ämnet. Undersökningen visade att det 

mest prioriterade kunskapsområdet var fysisk aktivitet, 94% av undervisningen fokuserades på 

den fysiska aktiviteten och är därmed sällan kopplad till läroplanen och dess innehåll. 

 

 

Hälsoundervisningens utmaningar 

Vad eleverna får ut för kunskap av den fysiska aktiviteten råder det stora oklarheter kring. Det 

visar Larsson m.fl (2008) studie som menar att idrott och hälsa till stor del innehåller 

tävlingsidrotter och då främst bollspel, friidrott samt olika typer av tester exempelvis 

konditionstester. Lärarna i studien menade att det är ”enklare” att bedöma och betygsätta dessa 

typer av aktiviteter.  

 

Att det finns en problematik gällande hälsans roll och dess innebörd inom ämnet Idrott och hälsa 

tycks de flesta forskare vara eniga om. Hur överförs då kunskapen om hälsa och i enlighet med 

kursplanens visionen om att varje elev ska genom undervisning få kunskaper så att de kan göra 

hälsomedvetna val genom hela livet? Undersökningen som nämndes ovan “skolämnet Idrott och 

hälsa i Sveriges Skolor” lyfter även frågan gällande idrott och hälsa ur ett elevperspektiv. Eleverna 

i studien menar att det är viktigt att genom fysiskt aktivitet och rörelse få ha roligt och att lära sig 

att samarbeta med andra (Ericsson m.fl, 2003, s. 23). Vidare i undersökningen har eleverna fått 

svara på frågan vad de lär sig i ämnet. De tre största kunskapsområdena som eleverna anger är att 

de fått kunskap om olika idrottsaktiviteter, att eleverna mår bra av att röra på sig samt att eleverna 

lärt sig visa hänsyn både till flickor och pojkar. Vad gällande frågan om olika livsstilsvanor och 

dess påverkan på hälsan var det endast 39% av eleverna i årskurs 9 som uppgav som en kunskap 

de fått med sig. (Ericsson m.fl, 2003, s. 24).  

 

Med anledning av ovanstående bakgrund menar vi att det är värdefullt att undersöka frågan om 

hälsa inom ämnet idrott och hälsa ur ett elevperspektiv. Det är varje lärares uppdrag att i enlighet 

med kursplan och styrdokument fostra och förbereda varje elev inför livets utmaningar, på alla 

områden i samhället. Enligt tidigare forskning belyser man problematiken med arbetet kring hälsa 

inom idrott och hälsa och hur det fallit bort från undervisningen. Vår studie syftar till att 

undersöka hur högstadieelever upplever arbetet med hälsa och hur lärarnas kunskaper inom 

området kan påverka undervisningen. 
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Studien har som syfte att undersöka problematiken kring hälsobegreppet och hur elever faktiskt 

uppfattar arbetet med hälsa i idrott och hälsa-undervisningen. Utifrån ett salutogent och patogent 

hälsoperspektiv kommer analysen att spegla elevernas uppfattningar kring hälsobegreppet och 

som Thedin Jakobsson (2004) belyser så finns det en stor kunskapsbank gällande just hälsa, men 

att det är väldigt få aktiva lärare som faktiskt använder kunskapen om hälsa och förmedlar den 

vidare till eleverna. 
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Forskningsöversikt 

Då studien syftar till att undersöka elevers egna uppfattning kring begreppet hälsa kommer detta 

avsnitt belysa tidigare forskning kring fenomenet hälsa och olika definitioner på hälsa. Här lyfts 

även undervisningen inom idrott och hälsa fram både ur ett historiskt perspektiv samt hur det ser 

ut i dagens samhälle. 

Vad är hälsa? 

Att det råder stort tolkningsutrymme gällande hälsobegreppets innebörd bland lärare inom idrott 

och hälsa har vi i tidigare avsnitt diskuterat. Denna typ av problematik kan även ses bland 

forskare på området. Ända tillbaka till antikens Grekland har hälsobegreppet legat som grund till 

djupa diskussioner och forskningsstudier. Hälsa ska ses som en helhet och inte taget ur sitt 

sammanhang, hälsa kan alltså ses som något kulturellt (Quennerstedt, 2006, s 41). Ekblom och 

Nilsson (2000) menar å ena sidan att det inte finns en entydig accepterad definition av hälsa, utan 

att hälsa ska ses som ett verktyg för människan att uppnå god kroppslig funktion och 

välbefinnande. Quennerstedt (2006)  å andra sidan menar att hälsa ur ett historiskt perspektiv kan 

ses ur två förhållningssätt som varit dominerande.  Dessa två förhållningssätt kallas för moraliskt 

normativt och vetenskapligt normativt. Det moraliskt normativa förhållningssätt tar avstamp i 

samhällsnormer samt uppsatta ideal som påverkar vad som ses som god hälsa. Detta 

förhållningssätt till hälsa innebär också att full hälsa aldrig går att uppnå, men det är trots det 

något att sträva efter. Det moraliskt normativa förhållningssättet är även en del av olika religiösa 

traditioner, där  hälsa ses som något som uppnås när själen går vidare till paradiset och sjukdom 

ses som ett straff eller en varning från Gud (Quennerstedt, 2006, s. 43). Då medicinerna gick 

framåt i utveckling avtog det det moraliskt normativa förhållningssättet och ersattes av ett 

vetenskapligt normativt förhållningssätt. Detta förhållningssätt menar att det som är 

medicinvetenskapligt avgör vad samhället ska betrakta som hälsosamt. Hälsobegreppet i sig får en 

tydligare koppling till välbefinnande och sjukdom och sågs på så sätt som motsatser och kunde 

därför ställas i relation till varandra (Quennerstedt, 2006,  s. 43). 

Fysisk aktivitet och hälsa 

Att fysisk aktivitet främjar den personliga hälsan, sett ur både fysiska- och psykiska perspektivet 

som det sociala perspektivet verkar de flesta forskare vara överens om. Raustorp (2013) menar att 

relationen mellan fysiskt aktivitet, hälsosamma kostvanor samt ett psykosocialt välmående är de 

tre viktigaste pusselbitar i arbetet med att främja ungdomars hälsa. Men fysisk aktivitet kan ses 

som ett komplext beteende som är beroende av flera faktorer i ungdomarnas liv. Dessa faktorer 

kan bland annat vara ålder, kön och etnicitet men även vilket stöd ungdomen får från familjen 
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samt den upplevda kompetensen inom den fysiska aktiviteten samt vad avsikten med aktiviteten 

är. Detta innebär i praktiken att om den fysiska aktiviteten inte känns meningsfull kan resultatet 

bli att ungdomen slutar utföra den (Raustorp, 2013, s. 12).   

 

Även Aaron Anotovsky, professor i medicinsk sociologi lyfter vikten av meningsfullhet i sin 

forskning. Anotovsky är grundaren till begreppet KASAM: känsla av sammanhang. KASAM är 

en modell uppdelad i tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre delar 

menar Anonovsky är en viktig faktor i riktningen mot ett hälsosammare liv. Summan av dessa 

delar innebär för individen att personen upplever en förmåga att hantera och möta olika krav, att 

det finns en förståelse för samt en förmåga till att bedöma verkligheten ur ett kognitivt perspektiv 

samt att personen har motivation till att påverka det som sker.  Genom detta påverkas individen 

på både ett kognitivt plan som det känslomässiga (Raustorp 2013, s.9).  Antonovsky (1991) menar 

att KASAM ska ses som ett hjälpmedel i relationen hälsa-ohälsa, det vill säga att om aktiviteten 

framställs som begriplig, hanterbar och meningsfull har personen möjlighet till ett hälsosammare 

liv .  

 

Vidare i diskussionen kring relationen mellan hälsa och fysisk aktivitet så lyft även frågan om 

inaktivtet upp. Statens folkhälsoinstitut menar att den fysiska inaktiviteten är en av den största 

bidragande faktorn för ökad risk att drabbas av kroniska sjukdomar, däribland hjärt- och 

kärlsjukdomar och diabetes (Statens folkhälsoinstitut 2012, s 56-57). En ytterligare hälsoeffekt 

som påverkas positivt genom fysisk aktivitet är den psykiska hälsan. I en rapport från USDHHS 

har forskarna undersökt relationen mellan psykiska sjukdomar så som depression och ångest och 

fysisk aktivitet. Resultatet som USDHHS lyfter är att symptomen för dessa typer av sjukdomar 

minskar över tid med med hjälp av den fysiska aktiviteten (United States Department of Health 

and Human Services, 1996, s. 141).  

 

Sett till Sverige och synen på fysisk aktivitet så har det ur ett historiskt perspektiv skett stora 

förändringar. För 30 år sedan var rekommendationerna för fysisk aktivitet 30 minuter varje dag. I 

och med forskningens framsteg vars resultat visat på att fysisk aktivitet ger fler hälsovinster än 

vad  tidigare forskare trott. Dessa framsteg resulterade i att allt fler läkare börja skriva ut fysisk 

aktivitet på recept. 

 

Eftersom fysisk aktivitet också har positiva effekter på en lång rad andra 
sjukdomstillstånd, som komplement till behandling eller i förebyggande syfte, så menar 
man att fysisk aktivitet utgör den enskilt starkaste friskfaktorn (Raustorp, 2013, s. 15). 

 

Då forskning visat att fysisk aktivitet ger dessa hälsovinster har också rekommendationerna 

gällande aktivitetsnivån ökat. Jämförelsevis låg de tidigare rekommendationerna på 30 minuter 
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och aktiviteten ska ligga på 60-80% av maximal hjärtfrekvens två till tre gånger i veckan. Till att ni 

innefatta en totaltid på 150 minuter per vecka (Raustorp, 2013, s.14.) Vad gällande barn och 

ungdomar är rekommendationen minst 60 minuter sammanlagd fysisk aktivitet dagligen 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Däremot visar en rapport utgiven av Wen och Wu (2012) att den 

svenska befolkningen har dåliga kunskaper gällande fysisk aktivitet och dess hälsoeffekter. 

 

Hälsoundervisning i Idrott och hälsa  

Skolämnet Idrott och hälsa riktar sig mer mot att eleverna ska utveckla ett intresse för den fysiska 

aktiviteten och en hälsosam livsstil för ett bättre välbefinnande. Lgr 11 (Skolverket, 2011) belyser 

att ämnet ska skapa möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper som berör den kroppsliga 

förmågan och hur en hälsosam livsstil kan påverka det egna livet och kroppens välbefinnande. 

Undervisningen inom idrott och hälsa ska även skapa förutsättningar för eleverna att skapa ett 

individuellt samband mellan träning, fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande. Med hjälp av 

begrepp kopplade till hälsa ska, enligt lgr 11 (Skolverket, 2011), eleverna även erhålla kunskaper 

som rör kroppsideal och den egna kroppsuppfattningen. Trots allt det arbete som ska hinnas med 

ses hälsa som ett mycket komplext begrepp att arbeta med för lärarna och den främsta 

utmaningen handlar om att begreppet tolkas på olika sätt av alla individer. Thedin Jakobsson 

(2004, s.1) menar utifrån sin studie att problematiken med arbetet kring hälsobegreppet utgörs av 

just dess komplexa natur och hur hälsa ser olika ut för alla elever. I den aktuella läroplanen, Lgr11 

(Skolverket, 2011), har hälsobegreppet fått ett mer tydligt fokus gentemot tidigare kursplaner och 

det på grund av en tillsyn som gjordes av Skolinspektionen (2010) där det visade sig att hälsa 

berördes cirka 10 gånger på omkring 800 inspektioner av idrott och hälsa-ämnet som gjordes. I 

samma tillsyn kunde skolinspektionen (2010) konstatera att majoriteten av idrottslärare ser hälsa 

utifrån ett fysiologiskt perspektiv, det vill säga fokus på den fysiska aktiviteten. Skolinspektionens 

(2010) undersökning har därmed visat att idrottslärarna ser hälsobegreppet ur ett betydligt mycket 

smalare perspektiv än det som kursplanen för ämnet gör. 

 

En studie som Larsson (2009) genomfört visar att denna osäkerhet även finns hos lärarstudenter 

och inte endast bland yrkesaktiva idrottslärare. Larsson menar att lärarstudenterna får stor 

kunskap kring rörelseaktiviteter av olika slag och vilken kunskap eleverna i undervisningstillfället 

kommer erhålla, men det finns ingen liknande kunskapsbank att utgå ifrån när det gäller 

hälsobegreppet i undervisningen (Larsson, 2009, s. 265-266). Enligt lärarna i Larssons (2009) 

studie leder fysisk aktivitet till god hälsa och undervisningen utformas för att elever ska vara 

aktiva och röra på sig. Detta är enligt Skolinspektionen (2010) ett smalare perspektiv på hälsa än 

det som återfinns i det centrala innehållet från Lgr11 (Skolverket, 2011), Det centrala innehållet 

lyfter att eleverna ska få en möjlighet att lära sig ord och begrepp för att kunna beskriva sina 

upplevelser och effekter av fysisk aktivitet, kunna ge olika definitioner av hälsa och sambandet 
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mellan rörelse, kost och hälsa. De ska även kunna få en möjlighet att lära sig om kroppsideal 

inom idrotten och samhället i övrigt. Mycket av denna information faller bort i undervisningen 

enligt Larsson (2009), och fastnar mer på hur eleverna rör sig och ha roligt. Hälsobegreppet faller 

ifrån ämnet Idrott och Hälsa enligt Thedin-Jakobsson (2004) och Larsson (2009) finns 

osäkerheten spaltad utefter hur arbetet tolkas. Den generella tolkningen är att hälsa är något som 

ska arbetas med i klassrummet och inte i gymnastiksalen samt att det handlar om 

förmedlingspedagogik och inte fysisk aktivitet som Idrott och Hälsa ska vara (Larsson, 2009, s. 

263-266). 

 

Det finns en problematik med ämnet Idrott och Hälsa och hur det framställs för eleverna, 

studierna ovan styrker detta och en rapport ifrån Skolinspektionen (2010) visar att begreppet 

hälsa inte fanns med i svarsalternativen när eleverna på grundskolan fick berätta vad de har lärt 

sig i idrott och hälsa-undervisningen. Eleverna menar att de lärde sig att samarbeta, kunskap om 

regler i olika sporter, styrka och kondition, men aldrig kopplat till hälsa och vad som händer med 

kroppen enligt Skolinspektionen (2010). 

Sammanfattning 

I ovanstående avsnitt har vi lyft fram fundamentala delar som vi i vår studie har att förhålla oss 

till.  Inom både forskarvärlden och skolans värld sett ur både ett lärar- och elevperspektiv råder 

det oklarheter kring fenomenet hälsa och dess innebörd. Synen på hälsa och hälsoundervisning 

kan således sammanfattas i följande punkter: 

 Det har historiskt sett funnits två förhållningssätt till hälsa som dominerats, det moraliskt normativa 

- och det vetenskapligt normativa förhållningssättet. 

 

 Relationen mellan fysisk aktivitet, hälsosamma kostvanor samt ett psykosocialt välmående är de tre 

viktigaste pusselbitarna i arbetet med att främja ungdomars hälsa. 

 

 Ungdomars stillasittande fritid ses som oroväckande då fetma ökar bland befolkningen. 

 

 Lärare inom ämnet Idrott och hälsa ser hälsoundervisningen som problematisk då det inte finns en 

otydlighet gällande hälsobegreppets innebörd samt brist på utbildning inom området. 

 

 Hälsa ses som en teoretisk kunskap som ska förmedlas i ett klassrum och inte i gymnastiksalen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur elever på högstadiet upplever arbetet med 

hälsa i skolämnet Idrott och Hälsa. Utifrån studiens syfte har vi valt att utgå från det salutogena 

och det patogena hälsoperspektivet, dessa två perspektiv på hälsa ligger till grund för vår analys 

av vårt insamlande empiriska material. Nedan presenteras och definieras dessa två perspektiv. 

Salutogent och Patogent hälsoperspektiv  

Det första perspektivet på hälsa kallas för det Patogena hälsoperspektivet. Detta perspektiv utgår 

från att hälsa bygger på avsaknaden av sjukdom eller det som anses vara onormalt. Fokus inom 

detta perspektiv är således att bota och förhindra sjukdom.  Skolämnet idrott och hälsa sägs 

bygga på detta synsätt då frågor om hygien, livsstil och motion lyfts för att i framtiden förebygga 

olika sjukdomar. Det Patogena hälsoperspektivet belyser att hälsa ska ses som ett statiskt tillstånd 

och ett mål att sträva efter. Hälsa är alltså något som människan har eller inte har och genom att 

bota eller förhindra sjukdom kan hälsa uppnås. (Quennerstedt, 2006 s. 48-49). Detta 

hälsoperspektiv gör således en tydlig uppdelning mellan de som anses vara friska och de som ses 

som sjuka. Det är människans kroppsliga funktion och dess biologi som mäter hurvida 

människan innehar hälsa eller ej. Inom detta perspektiv benämns människan ofta som en maskin, 

då kroppens olika delar går att laga och bota. 

 

Det innebär att kroppen ur ett hälsoperspektiv också betraktas som något som kan 
förbättras, lagas eller som något där delar kan bytas ut. Sjukdom eller skada ses som ett 
tillstånd när maskinen inte fungerar, och hälsa som ett tillstånd när maskinen fungerar 
(Quennerstedt, 2006, s. 48).  

 

Det Patogena hälsoperspektivtet ser därför människan enbart utifrån dess biologi och lyfter 

således inte in övriga faktorer så som social interaktion och sampel mellan individ och omgivning. 

Detta i sin tur leder till att utifrån detta perspektiv får febertermometern tolkningsföreträde 

gällande människans hälsotillstånd före exempelvis hur personen i allmän mening mår . Denna 

uppfattning gällande hälsa resulterar i att det är kroppens inre funktion, det vill säga hur kroppens 

organ och celler fungerar som är det centrala och sjukdom och även åldrande ses därför som ett 

hinder när människans hälsa mäts. I och med denna syn på människan och dess hälsotillstånd har 

det Patogena hälsoperspektivet fått stor kritik. Kritikerna menar att fokus inte enbart bör vara på 

den biologiska människan, där de andra delarna blir förbisedda, människan som helhet är det som 

ska avgöra om personen har eller inte har hälsa. (Quennerstedt, 2006, s. 48) 
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Det Patogena hälsoperspektivet kan således sammanfattas i att hälsa ses som statiskt och ett mål 

att sträva efter. Inom detta perspektiv är det kroppens inre funktion och dess biologi som avgör 

hurvida människan har eller inte har hälsa. Detta resulterar i att sjukdom och även åldrande är en 

avgörande faktor för människan i arbetet med att uppnå hälsa. 

 

I och med den kritik som lyftes gällande det Patogena hälsoåersåektivet växte ytterligare ett 

perspektiv på hälsa fram. Ett perspektiv som ses som mer holistiskt och djugående än det 

Patogena hälsoperspektivet. Detta perspektiv kallas för det Salutogena hälsoerspektivet.  Det 

Salutogena hälsoperspektivet är hälsoteori som lyfter att hälsa bör ses som en helhet, där olika 

faktorer så som fysisk, psykisk och social hälsa samspelar med varandra. Den fysiska hälsan kan 

alltså inte ensamt påverkas, utan den påverkas samtidigt som även den psykiska och sociala hälsan 

(Quennerstedt, 2006, s. 50).  Tillskillnad från det Patogena hälsoperspektivet, där hälsa ses som 

ett statiskt tillstånd och som ett mål ses hälsa inom det Salutogena perspektivet inte som något en 

individ har eller inte har, utan hälsa ses som en process som hela tiden måste stimuleras. Hälsa ses 

som ett medel för att uppnå andra saker i livet. Inom det Salutogena perspektivet kan sjukdom 

vara en faktor som påverkar individens hälsa, men behöver inte per automatik vara en avgörande 

faktor som påverkar hälsan negativt.  

 

Salutogena teorier utesluter givetvis inte sjukdomsbegreppet, men framhåller att det är en 
separat process som är tillämpligt i vissa sammanhang och som givetvis kan vara en 
påverkansfaktor på hälsa, men inte  nödvändigtvis  är det. Det är alltså möjligt att vara 
sjuk, men ändå ha hälsa (Quennerstedt, 2006, s. 51). 

 

Det Salutogena perspektivet på hälsa och dess innebörd menar således att hälsa inte ska delas upp 

i två skilda uppdelningar; hälsa och sjukdom utan att hälsa kan graderas utefter en skala där då 

inflytandet av sjukdom kan påverka hur högt på hälsoskalan individen mäter sin hälsa. Vidare 

betonar detta perspektiv att det finns yttre faktorer som påverkar individens uppfattning gällande 

den personliga hälsan. Dessa faktorer kan bland annat vara ekonomiska resurser, miljöfaktorer 

samt individens handlingar. 

En ytterligare aspekt som det Salutogena perspektivet lyfter gällande hälsa är att människan ska 

ses som aktiv inom olika sociala relationer och där hela människan utifrån dess funktion och 

aktivitet ska tas i beakande. Det är alltså inte de olika delarna var för sig  som avgör om 

människan har hälsa utan dess helhet.  Det skapas i interaktionen mellan individen och 

omgivningen och kan med hjälp av individens olika handlingar också upprätthållas 

(Quennerstedt, 2006, s. 51). 

 

Sammanfattningsvis fokuserar det Salutogena perspektivet på att lyfta det som utvecklar och 

skapar hälsa, att hälsa ska ses som en process som människan hela tiden måste arbeta med samt 
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att hälsa är ett samspel mellan delarna psykiska, fysiska och sociala faktorer. Sjukdom in om det 

Salutogena hälsoperspektivet behöver inte per automatik innebära att människan inte har hälsa då 

det är människan som helhet som ska betraktas. Sjukdom kan dock vara en faktor som påverkar, 

men behöver inte per automatik vara en avgörande faktor som påverkar hälsan till det negativa. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur elever på högstadiet upplever arbetet med 

hälsa i skolämnet Idrott och Hälsa. Studien syftar även till att undersöka elevers allmänna 

uppfattning om hälsobegreppet och dess innebörd.  

 

Examensarbetets frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar har elever på högstadiet gällande hälsa?  
2. Hur upplever elever på högstadiet arbetet med hälsa inom ämnet Idrott och hälsa.  
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Metod 

I det här avsnittet presenteras den valda undersökningsmetoden och hur undersökningen har 

genomförts för att samla in det empiriska materialet som ligger till grund för vår bearbetning och 

analys.  Även en reflektion gällande metodvalet och dess inverkan på vårt arbeta redovisas i detta 

avsnitt. 

Val av metod 

För att besvara studiens forskningsfrågor valde vi mellan användadet av en kvantitativ eller en 

kvalitativ metod. Trost (2005) menar att studiens syfte, frågeställningar samt studiens teoretiska 

perspektiv avgör vilken typ av metod som studien bör utgå ifrån. Det finns två olika typer av 

metoder som forskaren kan välja mellan, en kvantitativ metod eller en kvalitativ metod.  Vid 

användandet av en kvantitativ metod  där frågan om förekomsten av ett visst fenomen är det 

centrala och det som undersöks (Esaiasson, 2007, s. 252).  Då det var elevernas egna 

uppfattningar, tankar och upplevelser som utgjorde vårt studieobjekt valde vi därför att utgå ifrån 

en kvalitativ metod för att samla in det empiriska materialet. Vid användandet av en kvalitativ 

metod ges möjlighet att få en mer djupgående och välutvecklad empiri i jämförelse med en 

kvantitativ metod.   

Intervju 

För att möjliggöra svar på studiens forskningsfrågorvalde vi den kvalitativa metoden i form av 

intervju för att samla in vårt empiriska material. Detta grundas i att det är elevernas egna tankar, 

uppfattningar och upplevelser gällande begreppet hälsa som var vårt studieobjekt. Detta menar 

Esaiasson mfl (2007) är den centrala utgångspunkten vid val av intervju som metod. 

 

 Att utgå från människors vardagserfarenheter är på många sätt ett signum för 
samtalsintervjun (Esaiasson m.fl, 2007, s. 253).  

 

Fördelarna med att använda sig av intervjumetoden och det kvalitativa perspektivet är att den 

data som samlas in går att betona på ett specifikt sätt då det är utsagor ifrån olika elever och deras 

åsikter. Trost (2005) menar att en intervju kan ställas med väldigt enkla frågor, men där svaret kan 

vara komplext och bjuda in till allt djupare följdfrågor. Vidare så finns det två olika 

intervjukaraktärer som forskaren kan välja mellan. Dessa två är informationskaraktär och 

respondentkaraktär. Vid en studie baserad på intervju med informationskaraktär är det som 

studeras specifika personer och dessa personers åsikter eller upplevelser kring en händelse eller 
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ett händelseförlopp. Dessa personer ses då som en källa eller ett vittne till denna händelse. Vid en 

sådan typ av intervju skulle ett eventuellt byte av intervjuperson därför kunna påverka studies 

resultat (Esaiasson m.fl, 2007, s. 227). En intervju som har en respondentkaraktär bygger på att 

försöka kartlägga individernas tankar kring ett visst fenomen och det är dessa tankar som är själva 

studieobjektet, därför valde vi att utgå från intervju med respondentkaraktär då det var elevernas 

tankar, uppfattningar och upplevelser vi ville undersöka (Esaiasson mfl, 2007 s. 228). 

 

Ytterligare en aspekt att ta ställning till är vilken form av intervju som användas. Bryman (2001) 

beskriver att det finns två olika former gällande intervju, dessa namnger Bryman som 

semistrukturerad och ostrukurerad intervju. Vid användandet av en ostrukturerad intervjuform 

utgår forskaren endast från papper med minnesanteckningar vid genomgången av frågornas 

teman. Denna typ av intervju kan leda till att forskaren endast ställer en fråga och att 

respondenter därefter får svara och tänka fritt och forskaren reagerar på de utsagor som är värda 

en uppföljningsfråga. Till skillnad från den ostrukturerade formen utgår en strukturerad 

intervjuform från en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden fungerar som en lista över tematiskt 

uppställda frågor som intervjun utgår ifrån. Respondenten kan ges även i denna form av intervju 

möjlighet att utveckla sina tankar och resonemang. Den semistrukturerade formen ger även 

möjlighet till uppföljningsfrågor samt att intervjuaren kan välja att lägga till och ta bort frågor från 

intervjuguiden under intevjuvens gång beroende på vilken riktning samtalet går (Bryman, 2008, s. 

301). Med ovanstående som bakgrund har den här studien utgått ifrån en semistrukturerad form 

där intervjuer sker med hjälp av en intervjuguide som vi med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar har arbetat fram (se bilaga 1).  

 

Vid den fokusgruppintervjun som genomfördes använde vi oss utav bildstöd (se bilaga 3) vilket 

Bryman (2001) menar är användbart då de i samband med intervjuer kan användas som stimulans 

för olika frågor. Bilderna visades för respondenterna med hjälp av en surfplatta vilket ger 

respondenterna en möjlighet att bläddra fram och tillbaka mellan bilderna eller markera olika 

delar av bilderna. Innan det genomförda intervjutillfället valdes ett antal bilder kopplade till 

hälsobegreppets vida definition ut för att bidra till diskussionen om elevernas uppfattningar av 

hälsobegreppet. Ahrne & Svensson (2012) menar att det idag är allt vanligare att använda sig av 

bilder i intervjuer för att dels göra det bekvämare för respondenterna då hela situationen 

avdramatiseras. Det underlättar för fokusgruppen då de får något specifikt att diskutera kring 

både vad gäller kunskaper och egna erfarenheter. 

Fokusgruppintervju 

Vid en fokusgruppintervju intervjuas en grupp respondenter samtidigt. Bryman (2001) menar att 

vid fokusgruppintervju skapas mening i interaktion och diskussion med de andra deltagarna och 

därför kan denna typ av intervjumetod underlätta för respondenterna, då de får möjlighet att 
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tillsammans diskutera fram hur de ser på det utvalda ämnet som i detta fall var hälsa. Vidare 

menar Bryman (2001) att skillnaden mellan gruppintervjuer och fokusgruppsintervjuer är diffus. 

Däremot belyser Bryman (2001)  att skillnaden är att vid en gruppintervju utgår forskaren från att 

få svar på ett antal ställda frågor medan vid en fokusgruppsintervju ligger värdet i 

respondenternas diskussion kring ämnet eller det valda temat. Fokusgruppsintervju används av 

forskare oftast för att undersöka människors olika uppfattningar och åsikter kring olika ämnet 

som i andra fall kan vara svåra att uppfatta. Ytterligare en aspekt gällande valet av 

fokusgruppsintervju är att deltagarna i gruppen själva får möjlighet att lyfta olika frågeställningar 

som de anser vara relevanta och intressanta inom det utvalda området, detta beroende på att 

fokusgruppslededaren måste lämna över en del av kontrollen till deltagarna. Det är genom denna 

kontrollförflyttning som värdefulla frågor ur deltagarnas perspektiv får möjlighet att lyftas 

(Bryman, 2001, s. 327). En annan aspekt gällande fokusgruppsintervju som metod är att samtalet 

och diskussionen mellan respondenterna lyfter vilket Wibeck (2010) menar som positivt. 

Deltagarna i fokusgrupper diskuterar inte enbart det valda ämnet utan även beroende på 

diskussionens utveckling får möjlighet att ställa frågor till varandra för att gemensamt kunna 

utveckla sina resonemang och tankegångar. 

Urval 

I vår undersökning har vi utifrån en kvalitativ metod undersökt hur elever på högstadiet 

definierar och ser på begreppet hälsa. Vid en kvalitativ metod är det av stor vikt att noga planera 

sitt val av respondenter samt att i övrigt göra noggranna förberedelser (Esaiasson, 2007, s. 260). 

Det finns tre huvudsakliga principer man bör beakta när man gör sitt urval; Välj personer du inte 

sedan tidigare känner, intervjua ett begränsat antal samt välj personer som inte ses som subjektiva 

experter på området (Esaiasson, 2007, s. 259).  Med anledning av ovanstående sökte vi kontakt 

med för oss okända personer och eventuella respondenter till vår studie via mejlutskick. Detta 

resulterade i att vi inte fick någon respons. Vi tog då beslutet att kontakta skolor som vi tidigare 

haft verksamhetsförlagdutbildning på och fick positivt gensvar. Vid fokusgruppintervjuerna som 

vi genomförde deltog tre flickor respektive fyra pojkar, ett totalt deltagande på sju personer. 

Samtliga respondenter går på högstadiet vid en mellanstor skola. 

Genomförande 

Innan insamlingen av det empiriska materialet gjordes en pilotintervju av två respondenter vid en 

högstadieskola. Pilotintervjun genomförde då vi ville se över vår intervjuguides funktionalitet (se 

bilaga 1) och hur eleverna tolkar de tematiska frågorna. När pilotintervjun genomförts fick 

respondenterna i pilotintevjun komma med synpunkter på utformningen och omfattningen av de 

tematiska frågorna. Vi fick synpunkter på frågornas utformning och fick ändra formuleringen på 

de övergripande frågorna för att kunna fånga upp respondenterna och bibehålla en röd tråd. 
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Nästa del i genomförandet bestod av att ta kontakt med flera högstadieskolor utifrån det som 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 249) menar som “förformulärskontakt”. Det inledande arbetet 

bestod av att skicka E-postmeddelande till berörda skolor och idrottslärarna med information 

som förmedlas vidare till elever via idrottsundervisningen. Avsikten med detta var att undersöka 

intresset från elever för att delta i undersökningen. I e-postmeddelandet skickades information 

kring studiens syfte, praktiska genomförande och beräknad lektionstid som respondenterna i 

undersökningen kommer behöva få avsatt från lektionen (se bilaga 2).  

Responsen via epostutskicket var låg och vi fick därför söka kontakt med skolor där vi under vår 

utbildning haft verksamhetsförlagdutbildning. Därifrån fick vi en positiv respons och vi fick 

möjlighet att besöka skolorna för att informera om vår studie. I samband med informationsmötet 

fick eleverna även med sig informationsbrevet samt en medgivarblankett så att de i samråd med 

sina vårdnadshavare kunde se om ett deltagande skulle vara aktuellt. Sedan fick vi ytterligare ett 

tillfälle där vi fick möjlighet att intervjua de personer vars vårdnadshavare godkänt barnets 

deltagande.  

 

Vid intervjutillfället fick eleverna själva välja en plats där intervjun skulle ta plats, detta för att 

undvika att eleverna skulle känna sig obekväma eller osäkra. Detta menar vi i enlighet med Trost 

(2010) är viktigt att ta hänsyn till. Eleverna valde då att intervjuerna skulle ske i anslutning till 

skolans lokaler. Innan intervjun startade informerade vi återigen kort om studiens syfte och 

poängterade att elevernas deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta 

sitt deltagande samt att intervjun skulle med hjälp av mobiltelefon spelas in för att underlätta vår 

analys av respondenternas utsagor. Alla respondenter ställde sig positiva till inspelning och 

intervjun kunde börja.  

 

I studien har vi valt att göra en fullständig transkribering av intervjun som vi sedan använder oss 

av i resultatet för att redovisa respondenternas utsagor gällande respondenternas uppfattningar 

och erfarenheter av hälsa och hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa.  

 

Reflektion över metodval 

Vid valet av metod för datainsamling ser vi att intervju som metod varit lämplig i förhållande till 

studiens forskningsfrågor.  Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av en 

fokusgruppintervju. Vid denna typ av intervjuform finns det en del begränsningar samt kritiska 

moment som forskaren måste förhålla sig till. Bryman (2001) talar om fokusgruppmetodens 

begränsningar och menar att metoden har stora möjligheter men lyfter även några begränsningar 

som vi nedan kommer att diskutera.  

För det första kan denna typ av intervju tendera i att intervjuledaren får för lite kontroll över 

diskussionens riktning då respontenterna får stort utrymme till att både föra egna resonemang 
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kring det utvalda ämnet, samt ställa frågor till andra deltagare beroende åt vilken riktning 

diskussionen förs. Bryman (2001) menar att det måste finnas en balans i denna kontroll så att 

respondenterna inte för samtalet åt en riktning som för studien inte är relevant. Denna typ av 

problematik uppstod vid enstaka tillfällen under intervjun. Då vi var medvetna om detta kunde vi 

inflika och föra diskussionen in på rätt riktning igen. För det andra lyfter Bryman (2008) att 

gruppdynamiken kan påverka deltagarnas utsagor. Detta innebär i praktiken att vissa 

respontender tar över samtalet medan andra inte får komma till tals. Vid denna situation är det 

intervjuledarens uppgift att tydligt fördela ordet mellan deltagarna så att allas tankar och åsikter 

lyfts. Då vi var medvetna om att denna typ av problematik kunde uppstå var vi tydliga under 

intervjun att fördela ordet mellan våra respondenter så att alla fick möjlighet att uttrycka sina 

åsikter.  

Under insamlingen av vårt empiriska material använde vi oss av bildstöd (se bilaga 3). Den 

positiva effekten av att använda bilder under intervjun är för att erbjuda eleverna en större frihet i 

samtalet som Bryman (2001) beskriver det. Nackdelen är dock att vi som intervjuat eleverna kan 

ha styrt de till att tänka på hälsa utifrån bildernas perspektiv och kan ha påverkat de eventuella 

svaren som respondenterna givit oss. Bilderna användes endast i början utav intervjun och kan ha 

lagt grunden för vad vi ville prata om, och att det styrde hela samtalet. 

Etiska aspekter 

I vår studie har vi tagit hänsyn och förhållit oss till vetenskapsrådets fyra etiska principer som 

gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra är : informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Oavsett vilken metod som används 

i en studie är dessa fyra grundstenar som forskaren måste ta hänsyn till. 

 

I enlighet med den första principen, informationskravet, informerade vi våra respondenter om 

vad studiens syfte är, vad informationen som de ger kommer att användas till samt personernas 

roll i studien. Viktigt här var att belysa att ett deltagande i studien var helt frivilligt och att 

respondenterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Informationen delgavs även till 

respondenternas vårdnadshavare för att vara delaktiga i diskussionen om ett eventuellt deltagande 

för eleverna var aktuellt. 

 

Den andra principen som vi informerade våra respondenter samt vårdnadshavare  om är 

konfidentialitetskravet och med det menas att personerna som deltar i undersökningen ges 

konfidentialitet, att personuppgifter och andra uppgifter som samlats in kommer att bevaras på 

ett sådant sätt så att obehöriga inte har tillgång till dessa. För att våra respondenter ska garanteras 

största möjliga avkodning kommer vi därför att redogöra resultatet med hjälp av fiktiva namn. 
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Den tredje principen, samtyckeskravet belyser bland annat om personerna som deltar i 

undersökningen är under femton år krävs ett samtycke från vårdnadshavare för att dessa ska få 

delta. Då alla våra respondenter var under 15 år, skickades ett informationsbrev med tillhörande 

samtyckesblankett hem till deras vårdnadshavare för underskrift innan intervjutillfället. Även 

personer över femton år bör skriva under ett papper där de samtycker till deltagande i 

undersökningen. Sedan redogjorde vi för att det material vi kommer att samla in kommer att ske 

genom inspelning av intervjun, att vi sedan kommer att transkribera intervjun för att 

avslutningsvis plocka ut det data som för vår studie är relevant.  

 

 Den sista principen som kallas för nyttjandekravet vilket innebär att vi informerade om att den 

insamlande informationen som respondenterna lämnar endast kommer att användas till vår studie 

och inte till kommersiellt bruk eller icke-forskning (Vetenskapsrådet.se 2014-09-19).  
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Resultat 

Nedan följer en presentation av vårt insamlande empiriska material. Resultatet är tematiskt 

uppdelat i tre teman; Hälsa i Allmänhet, Uppfattningar och erfarenheter av hälsa i skolan samt 

otydlighet i undervisningen. Dessa teman är utformade utifrån våra forskningsfrågor. Varje tema 

behandlar studiens resultat samt en analys av resultatet. Alla respondenter går under fiktiva namn 

för att garantera avkodning. 

Hälsa i allmänhet 

Vad gällande begreppet hälsa och dess innebörd var respondenterna utsagor relativt lika. 

Däremot menar respondenterna att för dem kan hälsa vara mycket och behöver inte alltid vara 

ett likhetstecken mellan träning och hälsa. Respondenten Emma, menar att hälsa borde ses i ett 

helhetsperspektiv och innefatta både det fysiska såväl det psykiskt perspektivet;  

 

Hälsa för mig är inte bara när man äter bra mat och tränar. Hälsa kan ju också vara när 
man mår bra, jag  mår ju bra av att äta godis och kollar på film även fast det kanske inte 
är speciellt hälsosamt för min kropp (Emma). 

 

Respondenten Tina uttrycker en liknande åsikt gällande hälsa och dess innebörd. Tina menar att 

hälsa för henne innefattar den biologiska kroppen och dess funktion. Däremot menar Tina att en 

vältränad och smal kropp per automatik inte innebär att personen är hälsosam.  

 

Leva hälsosamt, att man typ tar han om sin kropp och så, så att den mår bra. Fast bara 
för att man är smal behöver man ju inte vara hälsosam, för man kan se sjuklig ut (Tina).  

 

Sara lyfter även in andra perspektiv inom ramarna för hälsobegreppet, hon menar att för att 

människan ska uppnå hälsa bör det finnas en balans mellan goda kostvanor och fysisk aktivitet. 

Även det psykiska perspektivet menar Sara är viktigt att lyfta.  

 

Man behöver inte direkt vara supersmal och supermuskulös, men man kan inte heller 
bara äta godis och skräpmat, det är inte heller bra för hälsan. Jag tycker att det handlar om 
att kombinera typ kost och träning, och att man ska i allmänhet må bra och vara glad. 
Men det är inte så att vi brukar prata om det (Sara). 
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Repondenterna i vår studie ser på hälsa ur samma perspektiv och förklarar att hälsa är ett tillstånd 

där man mår bra, men det behöver nödvändigtvis inte betyda att personen i fråga är smal och 

vältränad. Ett exempel är det som Emma säger, att hon mår bra av att äta godis och titta på film. 

Det är inte den mest hälsosamma livsstilen om det pågår under en längre tid, men enligt Emma är 

det hälsa för henne, då hon mår bra av det. Det nämns även att det kan se sjukligt ut om man är 

för smal och att huvudsaken är att ta hand om kroppen, det är hälsa för tjejerna i studien. 

 

Adrian uttrycker en tillsynes kritisk inställning och menar att den fysiska aktiviteten i kombination 

med kostvanor kan påverka den psykiska hälsan negativt. 

 

Det kan ju vara dåligt för hälsan att vara jättetränad eller jättesmal och att man tänker på 
vad man äter hela tiden, det kan ju vara negativt för hälsan (Adrian).  

 

Hälsa för respondenterna Samuel och Erik innebär att vara frisk, det vill säga fri från sjukdomar. 

Andra handlingar för att främja hälsan är ses som del i arbetet men inte som det primära. Vidrare 

menar Samuel och Erik att de har dåligt kunskaper inom området då de aldrig fått undervisning 

om vad hälsa kan ha för betydelse för kroppen. 

 

 

Nej vi har inte pratat om det, det är nog därför vi inte riktigt vet vad hälsa är. Fast om jag 
skulle gissa så skulle det typ va samma som dom andra sagt, ja att man är frisk och mår 
bra. Det är ju viktigt med träning och mat och sånt men det känns inte som att det är det 
viktigaste. Asså så länge man är frisk och mår bra, ja det är nog hälsa för mig (Samuel). 

 

Diskussionen gällande hälsa i allmänhet mynnar ut i en diskussion kring vad de individuellt vet 

om hälsa och vad det kan ha för betydelse för deras kropp, men det är svårt att se en tydlig 

koppling mellan deras egna livsstilsvanor och hur det också kan påverka hälsan. Det nämns även 

att det är svårt och säga vad som är hälsosamt och inte då undervisningen fallit bort inom 

området och det finns en okunskap hos respondenterna. Tjejerna och killarna kompletterar 

varandras svar och befinner sig på ungefär samma nivå vad gäller kunskapen och erfarenheter 

gällande hälsa. Man är även överens inom gruppen att man önskar se mer kostundervisning eller 

undervisning om vad som händer i kroppen och varför. 

 

Analys: Hälsa i allmänhet 

Det framkommer under intervjun att respondenterna har en snäv bild av vad hälsa betyder för 

dem, och inte heller får de någon undervisning utifrån hälsobegreppet i ämnet Idrott och Hälsa, 
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utan det visar sig att hälsoarbetet är en del av andra skolämnen istället. Quennerstedt (2006, s. 50) 

menar att förförståelsen för vad hälsa innebär är inget människan automatiskt besitter utan att det 

bör ses som en ständigt föränderlig process som måste stimuleras. Utifrån respondenternas 

utsagor framgår det att deras idrottslärare inte arbetar med hälsobegreppet utan att man ser idrott 

och hälsa i skolan som lek mer än träning. Utsagorna från respondenterna bidrar till diskussionen 

om idrott och hälsa-ämnet i skolan ska vara fokuserat på allmänna kroppsliga kunskaper som 

träningen av motoriska grundformer eller om det ska utgå ifrån individernas egna definition av 

idrott och hälsa som exempelvis bollsporter och lekar.  

 

Vid respondenternas utsagor finner vi en konflikt mellan de två hälsoperspektiven. 

Respondenterna menar å en a sidan att hälsa bör ses ur ett helhetsperspektiv, och innefatta den 

psykiska såväl den fysiska aspekten. Denna syn på hälsa och dess innebörd kan kopplas till det 

Salutogena hälsoperspektivet. Respondenterna uttrycker dessutom en kritisk inställning gällande 

den fysiska aspekten och lyfter bland annat det som ses som ohälsosammt sett ur det fysiska kan 

för den psykiska hälsan vara positivt. Detta i enlighet med det Salutogena perspektivet på hälsa 

som belyser att hälsa ska ses som en process, som hela tiden måste stimuleras för att 

upprätthållas. Dessutom lyfter det Salutogena hälsoperspektivet att hälsa ska innefatta fler 

faktorer, inte enbart avsaknaden av sjukdom, vilket kan jämföras med respondenternas syn på 

hälsa. Det salutogena hälsoperspektivet betonar även vikten av relationen mellan det fysiska, 

psykiska såväl den sociala- hälsan (Quennerstedt, 2006, s. 49). Relationen mellan dessa tre delar 

lyfter våra respondenter upp som en viktigt faktor gällande hälsobegreppets innebörd och att alla 

delar tillsammans utgör grunden för hälsa.  

 

Å andra sidan uttrycker respondenterna tankar gällande hälsobegreppets innebörd som kan ses 

utifrån det Patogena hälsoperspektivet. Respondenterna menar att hälsa förutom det som räknas 

som Salutogent också kan innebära att en person är frisk, det vill säga vid avsaknaden av 

sjukdom. Detta i enlighet med det Patogena hälsoperspektivet som lyfter hälsa och dess innebörd 

genom att eliminera det som ses som ohälsosamt, i detta fall sjukdom (Quennerstedt 2006 s, 49).  

Ytterligare en aspekt gällande respondenternas utsagor som direkt kan kopplas till det Patogena 

hälsoperspektivet är att människan ska ses som en biologisk varelse och det är människans 

kroppsliga funktion som avgör hurvida människan har hälsa eller ej (Quennerstedt, 2006, s. 49). 

Detta i enlighet med det Patogena hälsoperspektivet. 

Uppfattningar och erfarenheter av hälsa i skolan 

Sett till respondenternas svar på intervjufrågorna gällande kunskapen om Hälsa finns det en del 

resonemang som diskuterades. Ett återkommande svar från respondenterna var att problemet 

ligger i lärarens kunskaper om ämnet. Läraren bjuder inte in eleverna till en möjlighet att 

diskutera ämnet hälsa, och lektionerna byggs inte kring begreppet. Respondenten Emma anser att 
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begreppet hälsa behandlas mer omfattande i andra skolämnen och fokuset på idrotts-lektionerna 

är mer olika fysiska aktiviteter än om hälsa  

 

Det tänker jag, men det är inte så att vi brukar prata om det eller så, det kombineras med 
hemkunskap och biologi. Ah nä vi har nog aldrig pratat om hälsa på idrotten. Fast vi 
håller ju på med olika lekar och bollsporter hela tiden och det är väl hälsosamt, men inte 
så kul (Emma). 

 

Emma likväl som Adrian som menar att läraren bör vara mer delaktig i idrott och hälsa-

undervisningen, och kanske inte nödvändigtvis genom att förklara lektionens syfte och mål, utan 

för att motivera eleverna till att delta. Erfarenheterna hos respondenterna vad gäller lärarens 

deltagande är alla lika, och de skulle vilja se en mer aktiv ledare som motiverar valet av lektion, 

och inte återgå till samma undervisningsmönster lektion efter lektion.  

 

Dom tränar aldrig med en, men en lärare som är med gör att man kämpar mer tror jag. Vi 
får bara göra samma sak varje lektion, vi lär oss ju inget utan det är mer rast (Adrian). 

 

Sara lyfter ytterligare ett perspektiv på undervisningen inom ämnet Idrott och hälsa och övrig 

fysisk aktivitet. Sara menar att fysisk aktivitet på fritiden inte är någon prioritet och menar då att 

idrott och hälsa i skolan bör fokusera mer på att vara träning av kroppen och inte bara lekar som 

hon upplever det som. 

 

 

Ehhm, Kolla, det är såhär att, uhhm, man hinner inte med att träna så mycket. Inte jag i 
alla fall, det beror på om man har mycket prov och läxor så kan jag inte åka iväg och 
träna… (Sara). 

 

Respondenten Adam menar de inte fått någon kunskap om hälsa inom ämnet idrott och hälsa, 

däremot skulle han gärna vilja ha mer kunskap om hälsa och inte enbart ur ett fysiskt perspektiv. 

Adam menar att idrottsundervisningen borde lyfta andra saker än bara olika fysiska aktiviteter. 

Han skulle gärna vilja se mer av kostperspektivet och dess påverkan på hälsan och även frågor så 

som relationen mellan träning och vila, detta menar han skulle bidra till hans kunskaper om hälsa. 

 

Ja alltså jag skulle vilja prata mer om hälsa, ja typ mat, träning och vila. Bra kost. Hur ofta 
man ska träna och hur mycket man ska vila. Lite som på hemkunskapen, där pratar vi ju 
om kostcirkeln och såna saker, där kan man verkligen fatta hur viktigt det är med mat och 
sånt. Men här på idrotten gör vi bara saker, lekar och sånt och vi får aldrig veta typ varför 
vissa saker skulle vara bra för oss eller så (Adam). 
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Saras kritiska inställning till idrott och hälsa-ämnet gör att även fler av respondenterna lyfter 

denna fråga. Adrian lyfter också en kritisk inställning till ämnet och att det inte ger honom 

speciellt mycket nya kunskaper, utan att det bara är ett ämne där eleverna behöver få ett betyg.  

 

Jag tror inte någon älskar idrott, det där är ju i skolan och så man måste ju bara göra det 
för betygens skull (Adrian). 

 

 

På frågan som avslutar kunskapstemat uppstår en diskussion hos respondenterna gällande deras 

tidigare erfarenheter inom idrotten och om det finns några tydliga skillnader sett till 

undervisningen i idrott och hälsa nu på högstadiet jämfört med undervisningen på lågstadiet. Sara 

är den första som lyfter att det finns en stor skillnad vilket både har sina för och nackdelar. Hon 

menar att undervisningen i hennes yngre år gav henne kunskaper som var väsentliga för hennes 

utveckling, och att undervisningen på högstadiet mer handlar om betyg och det som läraren anser 

viktigast. 

 

 

Läraren som vi hade då frågade ofta hur vi mådde och så, vi pratade också mycket om 
varför det var bra att röra på sig, att det var bra för hälsan och så. Men nu, alltså man 
tänker bara på betyg, inte vad man lär sig, betyg, betyg och betyg (Sara). 

 

Analys: Uppfattningar och erfarenheter om hälsoarbetet i skolan 

 

Respondenterna är eniga om att undervisningen ska arbeta mot att lära om hälsoeffekter mer än 

vad som händer om detta inte efterföljs.  Respondenternas upplevelser av hälsoundervisningen 

inom ämnet idrott och hälsa går att koppla till det Patogena hälsoperspektivet. Respondenterna 

beskriver att fokus i undervisningen ligger på den fysiska aktiviteten och att frågor gällande hela 

människans hälsotillstånd inte lyfts. Detta kan i enlighet med det Patogena hälsoperspektivet 

förklaras genom att den fysiska aktiviteten ses som ett hjälpmedel i arbetet mot att förebygga och 

förhindra olika typer av sjukdomar. Sjukdomar som inom detta perspektiv ses som ett hinder 

gällande människans hälsotillstånd (Quennerstedt 2006, s.48). Ytterligare en indikation på att 

undervisningen tenderar att utgå från detta perspektiv är att fokuset ligger på den fysiska aspekten 

och den fysiska aktiviteten, detta kan ses genom att betrakta människan endast ur dess biologi 

och kroppsliga funktion. Det Patogena hälsoperspektivet har denna syn på människan som sin 

viktigaste utgångspunkt gällande hälsa. Det är genom att se till kroppen, dess organ och ända in 
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på cellnivå som avgör hurvida människan har hälsa eller ej (Quennerstedt 2006, s.48). 

Respondenten beskriver många delar av undervisningen som tråkig och att undervisningen inte 

känns meningsfull.  

 

Vadå, ska man bara stå där och tycka, det här var roligt under dansen. Nä asså inget på 
idrotten är kul. Fast det hade ju varit kul eller i alla fall känts mer meningsfullt om vi typ 
pratat om sånt här med hälsa och att må bra. Då hade ämnet känts viktigare. Varför 
pratar vi aldrig om det, nä asså jag fattar inte (Tina). 

 

Denna uppfattning som Tina uppvisar går att jämföras med Aaron Antonovskys begrepp 

KASAM. Antonovsky menar att för att en aktivitet ska ha effekt bör den kännas meningsfull, 

begriplig och hanterbar. Dessa tre delar tillsammans ska stimuleras och användas i arbetet med att 

främja den personliga hälsan (Raustorp 2013, s.9) Däremot beskriver respondenterna att de i 

yngre år upplevt en annan typ av undervisning inom ämnet idrott och hälsa. Respondenterna 

menar att den tidigare undervisningen lyfte perspektiv som de idag saknar, där fokuserades den 

fysiska aktiviteten såväl dess hälsoeffekter. Även frågor gällande det psykiska välbefinnandet 

menar Respondenterna var en naturlig del i den undervisningen. Denna syn på hälsa och 

hälsopromotion går i enlighet med det Salutogena hälsoperspektivet då det inom detta perspektiv 

är hela människan som avgör dess hälsotillsånd. Det är genom ett samspel mellan den fysiska, 

psykiska samt den sociala hälsan som god hälsa kan uppnås. Det betyder att delarna var för sig 

inte ses som intressant gällande människans hälsa, utan det är alla tre delar som tillsammans utgör 

en helhet (Quennerstedt 2006, s.51). 

Otydlighet i undervisningen 

Vidare i diskussionen menar Erik att han inte vet vad hälsa är och kopplar det till  ämnet idrott 

och hälsa då de aldrig haft någon undervisning om hälsa. Erik menar att en stor anledning till att 

han har mindre kunskaper om vad begreppet hälsa innebär beror på att läraren aldrig givit honom 

den kunskapen genom undervisningen. 

 

Men alltså, jag har haft våran lärare i snart 4 år, men han har aldrig pratat om det med oss 
någonsin, men för mig personligen är hälsa att man ska äta sunt och träna och sen att 
man är frisk och mår bra (Erik). 

 

Sara uttrycker en liknande åsikt. Hon tycker också att det är svårt att veta vad hälsa är och hon 

menar att ordet hälsa aldrig har lyfts i undervisningen. Däremot tycker hon att hon har fått goda 

kunskaper om olika frågor som rör begreppet hälsa genom undervisning i andra ämnen så som 

hem- och konsumentkunskap och biologi. Detta hade det även haft prov på.  
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För det första pratar han aldrig om hälsa och sen tycker jag att det vi gör på 
idrottslektionerna vi inte är träning. Andra grejjer kring hälsa och kroppen och sånt har vi 
bara haft prov på i hemkunskapen och biologin och vad det är och så (Sara). 

 

Adams upplevelser gällande undervisningen är rakt av negativa och han menar att han deltar bara 

på lektionerna för att få ett betyg i ämnet. Han ger även ett intryck av att ämnets syfte är 

förvirrande och att eleverna har svårt att förstå syftet med lektionerna som till stor del består av 

bollsporter eller lekar. Adam kommenterar även att det obligatoriska momentet dans är ett 

moment som varken han eller någon i klassen enligt Adam tycker om, man gör det för att man 

måste.  

 

Man gör det ju bara för någon annan, om vi inte skulle göra dansen får man ett F och vi 
vill ju inte ha underkänt. Jag fattar inte ens varför vi har dans, eller idrott över huvudtaget. 
Det ger inte mig nått att leka massa lekar och dansa. Fast vissa saker kan ju vara kul 
(Adam). 

 

Diskussionen mynnar slutligen ut i respondenternas egna utsagor vad de förväntar sig av idrotten 

och vad de skulle vilja ta del av för kunskaper innan de avslutar högstadiet. Vad respondenterna 

skulle vilja se mer av i undervisningen kopplas till hälsobegreppet och innefattar såväl fysisk 

aktivitet, kostvanor samt vilka rekommendationer de i framtiden ska utgå ifrån för att kunna 

uppnå en bättre hälsa.  

 

Hur man tränar, hur man exakt ska röra sig varje dag, varje vecka, hur man ska äta och 
hur man ska allmänt göra för att må bra. Så man kan göra det typ hela livet så man lever 
lite längre (Adrian). 

 

Tina uttrycker en kritisk inställning till ämnet idrott och hälsa. Hon menar att ingenting inom 

ämnet känns meningsfullt. Däremot om fokus på undervisningen har varit mer inriktad på hälsa 

och hälsopromotion så hade hon ställt sig mer positivt till ämnet.  

 

Vadå, ska man bara stå där och tycka, det här var roligt under dansen. Nä asså inget på 
idrotten är kul. Fast det hade ju varit kul eller i alla fall känts mer meningsfullt om vi typ 
pratat om sånt här med hälsa och att må bra. Då hade ämnet känts viktigare. Varför 
pratar vi aldrig om det, nä asså jag fattar inte (Tina). 
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Sara belyser att läraren inte ger eleverna den kunskap som de själva efterfrågar. Hon belyser 

hälsobegreppet som en kombination av tre delar; Fysiskt- och psykiskt välbefinnande samt ur ett 

kostperspektiv. Hon menar att det är hennes syn på vad hälsa är, men att det inte är något som 

förekommer under idrottsundervisningen. 

 

Jag tycker att hälsa handlar om att kombinera typ kost alltså vad man äter och träning, 
och att man ska i allmänhet må bra och vara glad och frisk. Men det är inte så att vi 
brukar prata om det på idrotten (Sara). 

 

Analys: Otydlighet i undervisningen 

 

Återkommande under intervjun är respondenternas kritiska inställning till hur deras idrottslärare 

bedriver undervisningen och att respondenterna inte finner någon motivering till varför de ska 

utföra lektionen. Enligt en studie av Larsson (2009) menar man att idrottslärare idag står inför en 

utmaning att förmedla kunskapen om hälsa och vad det innebär. Larssons (2009) studie visar att 

det finns en tydlig osäkerhet hos främst lärarstudenter då de besitter stora kunskaper inom olika 

typer av rörelseaktiviteter, men att kunskapsbanken om hälsobegreppet däremot är begränsat. I 

läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) återfinns hälsoperspektivet i det centrala innehållet och lyfter 

att eleverna ska ges en möjlighet att lära sig ord och begrepp för att kunna beskriva sina egna 

upplevelser och effekter av fysisk aktivitet, eller ge olika definitioner av hälsa och sambandet 

mellan träning, goda kostvanor och en hälsosammare livsstil. Enligt respondenternas utsagor 

återfinns inte denna kunskap hos dem då de inte fått den förmedlad ifrån sin idrottslärare. 

Respondenterna menar att kunskapen om goda kostvanor får de via ämnet hem- och 

konsumentkunskapen. Kunskapen om kroppens fysiologi i samband med fysisk inaktivitet och 

fysisk aktivitet får upplever respondenterna att de får genom ämnet biologi.  

 

Diskussionen mynnar slutligen ut i respondenternas egna utsagor vad de förväntar sig av ämnet 

idrott och hälsa, och vad de skulle vilja ta del av för kunskaper innan de avslutar högstadiet. Vad 

respondenterna skulle vilja se mer av i undervisningen kopplas till hälsobegreppet och innefattar 

såväl fysisk aktivitet, kostvanor samt vilka rekommendationer de i framtiden ska utgå ifrån för att 

kunna uppnå en bättre hälsa. Respondetnerna lyfter frågor som hur de ska träna, hur de ska röra 

sig för att må bra och vad goda kostvanor innebär, detta för att kunna leva länge. 

Respondenterna visar genom detta en syn på hälsa ur det Salutogena hälsoperspektivet. Där de i 

framtiden har en vilja att arbeta med hälsopromotion genom att fokusera på det som främjar 

hälsa. Det Salutogena hälsoperspektivet viktigaste punkt är att det som främjar och utvecklar 

hälsa är det som ska fokuseras. I detta fall goda kostvanor samt relationen mellan fysisk aktivitet 
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och den psykiska hälsan.  Även gällande att se hälsa som dynamisk process som hela tiden måste 

stimuleras uppvisar respondenterna en syn på hälsa som går i enlighet med det Salutogena 

hälsoperspektivet (Quennerstedt 2006, s.51). 
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Diskussion 

Sett till den här studiens frågeställningar gällande elevernas uppfattning om hälsa samt arbetet 

med hälsa inom skolämnet idrott och hälsa kan vi utifrån resultatet och analysen se att 

respondenterna uttrycker att det råder en otydlighet i lärarens arbete med hälsa i inom ämnet 

idrott och hälsa. Både Quennerstedt (2006) samt Ekblom och Nilsson (2000) menar att det råder 

ett stort tolkningsutrymme vad gäller hälsobegreppet i allmän bemärkelse, men framför allt bland 

lärarna inom idrott och hälsa. Begreppet ska ses som en helhet och inte i mindre beståndsdelar. 

Enligt respondenterna i studien besitter inte läraren de kunskaper som de efterfrågar samt vad 

som står skrivet i läroplanen (Lgr11) utan formar undervisningen för att främja den fysiska 

aktiviteten och rörelse.  Det blir väldigt intressant att ställa respondenternas erfarenheter mot de 

förväntningar som den tidigare forskningen bildar.  

 

Respondenternas uppfattning om vad hälsa är visar sig vara enhetlig, men inte mot det sätt som 

läroplanen lyfter. I läroplanen står det beskrivet att elever ska genom undervisning få möjlighet 

att möta olika slags aktiviteter. Dessutom ska eleverna utveckla sina kunskaper gällande olika 

faktorer som påverkar den fysiska förmågan samt hur de kan arbeta för att påverka sin hälsa 

genom hela livet (Skolverket, 2011, s. 51) . Respondenterna själva upplever att undervisningen är 

repetitiv där samma typ av innehåll förekommer ofta och framför allt då bollspel så som fotboll 

och basket. Det som respondenterna upplever som problematiskt i undervisningen är att 

hälsoperspektivet inte lyfts, att fokus endast ligger på den fysiska aktiviteten. Detta i enlighet med 

vad Thedin Jakobsson (2004) lyfter i sin studie, där lärarna inom ämnet idrott och hälsa i stor 

utsträckning endast undervisar eleverna i olika fysiska aktiviteter och frångår hälsorelaterade 

diskussioner. Detta då lärarna anser att hälsobegreppet och dess innebörd ses som komplext och 

diffust, samt att den diskussionen inte hör hemma i en gymnastiksal  (Thedin Jakobsson 2004, 

s.2). 

 

Folkhälsorapporten (2012) lyfter problematiken gällande att ungdomar i dagens samhälle har en 

allt sämre psykisk hälsa och detta på grund av minskad fysisk aktivitet i allmänhet. 

Respondenterna i vår studie menar att motivationen inte finns hos dem när det gäller idrott och 

hälsa, och andra ämnen i skolan har tagit upp det mest väsentliga gällande hälsa bland annat 

kostvanor samt kroppens fysiologi.  Respondenterna menar att de fått information gällande de 

dagliga rekommendationerna som både folkhälsomyndigheten (FYSS, 2008) samt yrkesföreningar 

för fysisk aktivitet (YFA, 2011) förespråkar. Däremot har de aldrig fått kunskap om varför dessa 

rekommendationer finns samt vilka hälsoeffekter rekommendationerna ger om de efterföljs. 

Detta ser respondenterna som problematiskt och en bidragande faktor till deras inställning till 

ämnet idrott och hälsa.  
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Statens folkhälsoinstitut (2012) visar i en rapport att flickor i ungdomen har bättre levnadsvanor 

än pojkar i samma ålder, men att flickorna ställs inför andra typer av sociala krav. I vår studie 

lyfte även våra respondenter hur de ser på kroppsideal och den fysiologiska delen av hälsa. 

Kroppsideal och dess påverkan på den personliga hälsan ska enligt det centrala innehållet i ämnet 

idrott- och hälsa lyftas. Eleverna ska genom undervisning även få kunskap om olika 

beroendeframkallande medel och dess påverkan på hälsan (Skolverket 2011). Respondenterna 

menar att denna diskussion inte sker inom undervisningen, däremot upplever de att dessa frågor 

lyfts i omklädningsrummet då respondenternas kroppar exponeras inför andra klasskamrater. 

Detta menar respondenterna skapar stress, då de jämförs med hur andra ser ut. Raustorp (2013) 

beskriver denna typ av problematik som oroväckande då detta kan resultera i psykosocial ohälsa 

samt en känsla av ofullsändighet (Raustorp 2013, s.13). 

 

Vad gäller respondenternas personliga hälsa kopplat till livsstilsvanor upplever de även där att det 

beror på brister i undervisningen. Detta i enlighet med Larsson (2009) som belyser detta i sin 

studie. Larsson menar att det finns en osäkerhet hos idrottslärare när det gäller hälsoarbetet och 

resultatet i vår studie stärks ytterligare om man tittar på rapporten som skolinspektionen (2010) 

utfört gällande elevernas egna uppfattning om vad idrott och hälsa-ämnet bör innehålla. 

Respondenterna i rapporten menar att de lär sig samarbeta, regler och kunskaper om olika typer 

av idrott, men ingen påstod sig ha lärt sig om hälsa och hälsobegreppet i idrott och hälsa-ämnet. 

Respondenterna i vår studie har en grundläggande kunskap gällande hälsa och pratar om vad som 

anses vara hälsosamt trots att de enligt egna utsagor inte fått ta del av kunskapen om en hälsosam 

livsstil och hälsoeffekter av fysisk aktivitet genom undervisning i Idrott och hälsa-ämnet. Detta 

stärks ytterligare i och med respondentens Emmas utsaga gällande hennes syn på hälsa, där hon 

menar att hälsa inte endast ska handla om goda kostvanor och fysisk aktivitet, även osunda 

kostvanor och ohälsosam livsstil kan vara positivt på den allmänna hälsan. 

 

 

Avslutningsvis sett till begreppet hälsa och dess innebörd har vi funnit en konflikt mellan de två 

olika teoretiska perspektiven, det Salutogena- och det Patogena hälsoperspektivet. 

Respondenterna beskriver själva att de har svårigheter i att förklara hur de ser på hälsa och vad de 

upplever att hälsa är för något. Lärarens bristande undervisning kring området kan vara en 

anledning, en annan anledning kan vara att just begreppet hälsa och dess innebörd fortfarande är 

omdiskuterat och kanske ska hälsobegreppet ses som en evighetsfråga där det inte finns ett tydligt 

svar. Katie Eriksson beskriver detta genom följande 

 

Hälsa kommer under alla tider att fascinera och irritera människan. Hon kommer att 
fundera över dess idé och hur hon skall kunna förstå den och bevara den. Denna gåtfulla 
hälsa som ligger så nära men ändå så långt ifrån. Lidande och hälsa utgör, på samma sätt 
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som kärleken, en del av det mänskliga livet från födelse till död. Hälsa är någonting som 
människan mest längtar efter men samtidigt är hon rädd att mista sin frihet.  (Eriksson 
2010, s. 11). 
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Konklusion 

Avslutningsvis har studien behandlat syftet och frågeställningarna på ett adekvat sätt och 

genomsyrar både resultat, analys och diskussion. Den tidigare forskningen som gjorts inom 

området visar på att hälsobegreppet är mycket komplext och att eleverna uppfattar läraren som 

okunnig inom undervisningen av begreppet hälsa. Problematiken som visats i den tidigare 

forskningen visar sig även i vår studie då respondenterna ställer sig frågande till vad hälsa faktiskt 

är, men att de har den grundläggande kunskapen om vad ett hälsosamt levande och perspektiv är. 

Kunskapen som erhållits genom denna studie kommer att tillämpas i vår framtida proffession. 

Resultatet ligger delvis i linje med det som den tidigare forskningen visat. Den fortsatta 

forskningen skulle kunna fokusera på ett genusperspektiv och jämföra de båda könens utsagor 

mot varandra. Man bör även utgå ifrån det moderna samhället och se till de hälsosjukdomar som 

finns i Sverige gällande exempelvis fysisk inaktivitet eller en ohälsosam livsstil. Media är bra på att 

exponera ungdomarna för olika dieter, kroppsideal och livsstilsvanor som bör efterföljas, men 

genom skolan kan vi framtida lärare bidra med våra kunskaper om hälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Denna intervjuguide behandlar de olika teman och intervjufrågor som kommer att användas vid 

fokusgruppsintervjuer. Värt att nämna är att dessa bara är ramar och eleverna kan svara utanför 

ramarna, men vi som intervjuare kommer ständigt försöka leda in respondenterna på de olika 

teman vi vill ha svar på. 

 

1. Bakgrund 

Frågor som berör respondenternas bakgrund. 

1.1 - Vill du kort beskriva din bakgrund (Namn, vart man kommer ifrån (?), tidigare erfarenheter 

av idrott) 

1.2 - Berätta hur du tror att elevernas inflytande spelar roll på lärarnas arbete inom ämnet Idrott 

och Hälsa, får eleverna vara delaktiga i planeringen? 

1.3 - Vill du berätta vad du uppfattar som betydelsefullt när man pratar om Hälsa? 

1.4 - Har du/ni tidigare varit aktiv inom någon idrottsrörelse (ex, Föreningsidrott)? 

1.5 - Vad får du för tankar när du hör ordet “hälsa”? 

1.6 - Hur skulle ni beskriva hälsobegreppets betydelse i ämnet Idrott och Hälsa? 

1.7 – Finns det någon aktivitet eller idrott som ni har ett större intresse för? 

1.8 – Hur skulle ni beskriva er vardagliga träning utöver Idrotten i skolan? 

1.9 - Vad anser ni är viktigast att ha med i Idrottsundervisningen i skolan? 

 

2. Hälsoaspekten 

Andra temat behandlar hälsoaspekten och går in djupare på begreppet Hälsa. 

2.1 - Finns det någon händelse/lektion som ni minns där man arbetade aktivt med begreppet 

“hälsa”? 

2.2 - Hur kan en vanlig vecka se ut när det gäller den dagliga motionen? 

2.3 - Vad anser ni att “god hälsa” är för något? 

2.4 – Anser ni att det finns en bra balans mellan den fysiska aktiviteten och hälsoarbetet i Idrott 

och Hälsa, eller finns det någon aktivitet som tar upp mycket undervisningstid? 

2.5 - Vad tror du att “Hälsa” är i ämnet idrott och hälsa? 

 

 

3. Fysisk aktivitet 

Frågorna berör den allmänna uppfattningen av fysisk aktivitet och hur det ser ut ifrån ett 

elevperspektiv i skolämnet Idrott och Hälsa. 
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3.1 - Varför kan det vara viktigt för elever att lära sig om hälsobegreppet? 

3.2 – Finns det någon aktivitet i undervisningen som domineras och varför? 

3.3 – Finns det någon fysisk aktivitet ni skulle vilja se mer av i ämnet Idrott och Hälsa? 

3.4 – Finns det någon fysisk aktivitet ni skulle vilja se mindre av i ämnet Idrott och Hälsa? 

3.5 – Om ni skulle jämföra och diskutera skillnaden på Idrott och Hälsa ifrån när ni gick på 

lågstadiet jämfört med på högstadiet, kan ni se några skillnader i undervisningens upplägg? 
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Bilaga 2  

Information om en studie av elevers syn på hälsobegreppet 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur elever på  högstadiet har för 

uppfattningar om breppet hälsa och dess betydelse samt undersöka hur elever ser på relationen 

mellan livsstilsvanor och den personliga hälsan. 

Examensarbetet kommer även undersöka hur eleverna upplever sitt och idrottslärarens arbete 

med hälsa inom ämnet Idrott och Hälsa. 

 

Vi kommer att samla in data genom att intervjua olika elevgrupper med 3-4 personer i varje 

grupp. Intervjuerna kommer att ta ca 1-1,5 timme. Vi kommer att använda ljudinspelning för att 

kunna dokumentera intervjuerna samt genomföra transkribering av dessa för att underlätta vår 

analys. Datainsamlingen kommer att ske under november/december månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 

av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 

studiens resultat. 

  

Är du/ni positiv/a till att delta i denna studie? Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas 

den medföljande blanketten om medgivande och lämnas i samband med intervjun. Om du/ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett 

beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. 

  

Studiens handledare: Joacim Andersson 

e-post: joacim.andersson@edu.uu.se 

  

Robert Nilson 

epost: robert.nilson1988@live.se 

  

Caroline Philipp 

epost: annecarolinephilipp@gmail.com 

 

Uppsala 2014-11-19 
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Bilaga 3 

 

Carolina Kluft - (http://www.lindex.com/se/blogg/2012/5/) 

 

Usain Bolt - (http://www.dailyrecord.co.uk/sport/commonwealth-games/glasgow-2014-

commonwealth-games-usain-3773864) 

 

Idrottlektion - (http://webnews.textalk.com/lemonte/insandare/for-lite-idrott-i-skolan) 
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Tyra Banks - (http://lovefashionto.blogspot.se/2011/05/afvallen.html) 

 

Gymnastik - (http://ifdrott.idrott.fi/sv/gymnastik/) 

 

Gymnastik - (http://www8.idrottonline.se/GFStockholmTopGymnastics-

Gymnastik/Barnflick/) 


