
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 

Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  

15 hp 

Hälsoundervisningens dilemma  
En kvalitativ studie om lärare och elevers förhållningssätt 
till hälsa inom idrott och hälsa i högstadiet 

Markus Drews 
David Eriksson 

Handledare:  Lotta Brantefors 

Examinator: Joacim Andersson 

Rapport nr: 2015vt01525 
 



 

 2 

 

Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker lärare och elevers förhållningssätt till hälsa inom läroämnet idrott och 

hälsa. Detta gjordes genom två kvalitativa intervjustudier, i den första delstudien har fyra lärare 

intervjuats och i den andra fyra elevgrupper. För att analysera förhållningssätten till hälsa 

användes hälsoperspektiven patogent och salutogent. Detta för att ge en uppfattning om hur 

lärare och elever uppfattade hälsa. För att undersöka hur undervisningen förhöll sig till hälsa 

användes Quennerstedts hälsodiskurser. Dessa diskurser användes för att analysera hur lärare och 

elever uppfattar att hälsoundervisningen behandlas inom idrott och hälsa. 

Såväl lärare som elever uppfattade att den fysiska aktivitetens dominans även påverkade 

hälsoundervisningen. Då den fysiska hälsan uppfattades starkt förknippad med fysisk aktivitet. 

Bland lärarna märktes en önskan om att bredda stoffet inom hälsoundervisningen. Denna 

bredare hälsobild stämmer bättre in med lärarnas egna uppfattningar om vad hälsa är. Dock 

påverkade ämnets tradition och elevernas förväntan lärarna att välja fysisk aktivitet som 

undervisningsform, vilket lämpade sig bäst i samspel med fysisk hälsa. Den psykiska och sociala 

hälsan fick en mindre framträdande roll enligt lärarna. Uppfattningen eleverna hade var att de 

önskade mer undervisning om hälsa överlag men att de inte var beredda att lämna bort någon 

fysisk aktivitet till förmån för detta. 

Slutsatsen av denna studie är att om hälsa ska få en större roll i undervisningen behöver det ske 

en förändring som ändrar synen att idrott och hälsa är ett ämne som i huvudsak handlar om 

fysisk aktivitet. Så länge eleverna förväntar sig i huvudsak fysisk aktivitet kommer det att vara 

svårt att nå fram och sätta hälsoundervisningen i fokus. 
 
Nyckelord: Didaktik, intervjuer, idrott och hälsa, förhållningssätt till hälsa, hälsoundervisning,  
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1 Inledning 

Hälsa är i den allmänna debatten ett omdiskuterat ämne som tas upp olika forum och 

sammanhang. För såväl vuxna som ungdomar är kunskap om hälsa av stor betydelse. Man bör 

veta hur en god hälsa uppnås. I skolans värld har ordet hälsa en central roll men saknar en 

självklar plats i undervisningen. Redan i namnet för kroppsutövarämnet, idrott och hälsa, går det 

att se att hälsa har en roll att spela. Ämnet idrott och hälsa har en stark undervisningstradition 

som grundar sig i fysisk aktivitet. Även den fysiska aktiviteten debatteras i media, där det skapas 

en bild av en allt större andel fysiskt inaktiva ungdomar. Det går alltså att se att ämnet behandlar 

två stora utmaningar som är tätt förknippade men kräver olika undervisningsformer. Som 

framtida lärare inom idrott och hälsa kan denna studie ge en inblick i hur yrket kan se ut och 

kunskap som kan påverka ett framtida arbetssätt. Båda författarna har idrottslig bakgrund och har 

vuxit upp med insikten av vilka fördelar fysisk aktivitet kan ha på hälsa. Genom utbildningen har 

synen på hälsa breddats och blivit vidare, något vi även vill förmedla och lära ut till framtida 

elever. Därför har förhållningssätt till hälsoundervisningen valts som forskningsobjekt. 

I denna studie undersöks förhållningssätt till hälsa inom ämnet idrott och hälsa på 

grundskolan. Studien består av två delstudier. Den ena studien innehåller intervjuer med lärare 

om deras uppfattning av hälsa samt hälsoundervisning. Den andra studien innehåller intervjuer 

om elevernas syn på hälsa samt deras uppfattning om hur de behandlas i skolan. 

Texten i denna uppsats har Markus och David skrivit tillsammans men det har skett en 

uppdelning där Markus skrivit resultatet samt analysen av lärarintervjuerna och David resultatet 

samt analysen av elevintervjuerna. 
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2 Bakgrund 

Hälsa är ett begrepp som människor kommer i kontakt med nästan dagligen. Från massmedia 

kommer information om hur vi ska må bra och uppnå god hälsa. Träningsprogram på tv 

förklarar hur man ska träna för att må bra, matlagningsprogram tipsar om bra, eller rätt mat. 

Tidningar beskriver vad man ska göra för att nå en god hälsa. Med all information som går att ta 

del av är det inte enkelt att vara kritisk och sortera alla intryck. Vi ska vara välmående genom att 

uppnå den perfekta fysiken med hjälp av alla träningsprogram och genom att äta ‘den rätta 

maten’. Samtidigt förknippas även hälsa med kostvanor som inte tar hänsyn till de riktlinjer 

träningsexperter förmedlar. Redan här finns olika definitioner om hälsa som är motsägelsefulla. 

Världshälsoorganisationen (1946), definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande”. I dagens samhälle är detta tillstånd utopiskt. Att nå 

fullständigt välbefinnande kan ses som ouppnåeligt, något som därmed enbart kan leda till 

misslyckande. Som en del av dagens samhälle, där hälsa har blivit en stor del av samhällsdebatten, 

har skolan en viktig roll att spela. I Lgr 11 för grundskolan står det ”skolan ska ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsa, miljö och samhälle (Lgr 11, 2011, s. 8)”. Skolan har en stor del av 

ansvaret att förmedla kunskaper och förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. 

Läroämnet idrott och hälsa ska utbilda eleverna i hälsokunskap och öka deras 

hälsomedvetenhet. Undervisningen ska ge eleverna förståelse och kunskap för hälsa i ett livslångt 

perspektiv (Lgr 11, 2011, s. 51). Kroppsövningsämnet har utvecklats från att enbart innefatta 

fysisk aktivitet till att innehålla kunskap om elevernas hälsotillstånd, i alla fall enligt kursplanens 

mål. I kursplanens syfte står det att: 

 

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. 

                                                                                           (Lgr 11, 2011, s. 51) 

Skolverket har även tagit fram ett kommentarmaterial till idrott och hälsas kursplan (2011), som 

bland annat kommenterar kursens centrala innehåll. Syftet är att eleverna ska reflektera över vilka 

konsekvenser fysisk aktivitet leder till (Skolverket, 2011, s. 13). I årskurserna 7-9 ska 

undervisningen förmedla kunskap om olika definitioner av hälsa och hur hälsa kan uppfattas av 

olika individer, som till exempel olika kroppsideal (Skolverket, 2011, s.15). I övrigt är det den 

fysiska aspekten av hälsa som får mest utrymme i högstadiets centrala innehåll. Till exempel hur 

träning påverkar kroppen och vilka effekter träning har. Skolan har en uttalad roll att utbilda 
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elever till att göra hälsofrämjande livsstilsval och ämnet idrott och hälsa har en stor del i detta 

arbete. Vikten av detta arbete kan ses i förhållande till Folkhälsoinstitutets, FHI, 

Folkhälsorapport från 2014 som visade att psykisk ohälsa ökade bland unga, mellan åren 16-24 i 

Sverige, framförallt bland kvinnor (FHI, 2014, s.11). Detta hälsoarbete har dock ifrågasatts, 

däribland av skolans egen granskande myndighet, Skolinspektionen, som slog larm om 

hälsoundervisningen i sin rapport 2010. Denna rapport användes som utgångspunkt för den 

föreliggande studien. 

När skolinspektionen (2010) gjorde en flygande tillsyn av idrottsundervisningen fastslogs det 

att hälsa fick endast lite utrymme i undervisningen. Rapporten visade att en majoritet av både 

lärare och elever ansåg att ämnets syfte är att få eleverna att röra på sig och ämnet är enbart ett 

praktiskt ämne (Skolinspektion, 2010, s.8). Skolinspektionen menade att lärarnas erfarenheter 

med tidigare läroplaner påverkade deras arbetsmetoder och att de även hade svårigheter att tolka 

hälsa i den nuvarande läroplanen. I rapporten påpekades det även att den hälsoundervisning som 

bedrevs oftast var kopplad till den fysiologiska aspekten av hälsa och att den således inte tog 

hänsyn till den vida definitionen av hälsa utan enbart en utvald del (Skolinspektionen, 2010, s.8). 

Att hälsa bör ha en central roll i ämnet idrott och hälsa är det nog få som kan argumentera 

emot. Rapporten från Skolinspektionen visar dock att det kan finnas en osäkerhet hur man ska 

tolka kursplanen, utifrån att kunskapskraven inte ger en tydlig bild av hur innehållet bör utformas 

(Skolinspektionen, 2010, s.7). Rapporten fastslår att utifrån kursplanens innehåll får den fysiska 

aspekten stort fokus medan andra aspekter av hälsa får en mindre roll och riskerar att försummas. 

Detta kan vara en orsak till att en så pass stor del av lärarna och elever anser att ämnets syfte är 

att röra på sig (Skolinspektionen, 2010, s. 8). En av förklaringarna till den fysiska aktivitetens 

dominans i ämnet kan vara dess historia och tradition (Skolinspektionen, 2010, s. 8). 

 

2.1 Ämnet idrott och hälsas utveckling  

Clas Annerstedt (2000) beskriver hur kroppsutövarämnet har utvecklats inom den svenska skolan 

från etableringsfasen i början av 1800 talet till sent 1900-tal. En liknande sammanfattning har 

Mikael Quennerstedt (2006) presenterat i sin avhandling. Båda texterna belyser ämnets historia 

med ett särskilt fokus på hälsoperspektivet, vad syftet med ämnet har varit genom åren och vilket 

utrymme hälsa har haft i de olika faserna i ämnets utveckling. 

Utgångspunkten för skolans hälsoarbete var att hjälpa samhället att skapa ett friskt folk som 

kunde bidra till en god arbetskraft och till en stark armé (Annerstedt, 2000, s. 11). I början av 

1900-talet infördes hygien och hälsovård i folkskolan då skolbarnens hälsa fick ett större fokus. 

Elevernas ohälsa runt sekelskiftet ansågs komma från höga krav och stillasittande. Ideologisk 

tradition sa att gymnastik ledde till fysisk fostran och även utvecklade intellektet. Däremot ansågs 

lek och andra former inte var tillräckligt fina och stimulerande (Annerstedt, 2000, s.19). Under 
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1940-talet grundades resonemanget att samhällets utveckling var starkt förknippat med 

befolkningens hälsotillstånd. Staten och skolan fick ett ansvar att förmedla kunskap åt 

befolkningen för att främja individernas hälsa (Annerstedt, 2000, s. 11). Annerstedt beskriver ett 

skifte från den tidiga synen på hälsa, som var baserad på vetenskap och kunskap, till den moderna 

synen som försöker förändra hälsoföreställningar med hjälp av hälsosamma förebilder 

(Annerstedt, 2000, s. 11). 

Från 1950-talet förändrade vetenskapens frammarsch om träningseffekter gymnastikämnets 

agenda och ersatte Per Henrik Lings pedagogiska dagövningar, som fram tills dess varit 

dominerande (Annerstedt, 2000, s.14). Tankarna som grundades under 1900-talets mitt, som idag 

är grunden för skolans hälsosyn, handlar om att förändra ohälsofrämjande livsstilar, som till 

exempel brist på motion, ohälsosam kost och psykiska faktorer som t ex stress (Annerstedt, 2000, 

s. 12) Fysisk aktivitet, som konditionsträning, var ett krav för att ha god hälsa och en allt mer 

vetenskaplig syn till ämnet införs (Annerstedt, 2000, s.18-19). Även en genusuppdelning växte 

fram, som bestämde vilka aktiviteter som pojkar respektive flickor skulle bedriva. Det skapades 

manliga och kvinnliga ideal (Quennerstedt, 2006, s. 28). Idrottsrörelsen växte i det svenska 

samhället under 1970-talet, och idrottsämnet jämförs med föreningsidrotten. Målet med ämnet 

blev att bidra till elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling (Annerstedt, 2000, s.15). En 

osäkerhet skapades om ämnets innehåll och syfte. I och med Lgr 80 beskrevs fysiska aktiviteter 

som främjande ur ett livslångt perspektiv (Quennerstedt, 2006, s.28). Ytterligare förändring 

skedde i och med Lpo 94 när ämnet byte namn till idrott och hälsa (Quennerstedt, 2006, s.16). 

Ett tydligare hälsoperspektiv där samband mellan livsstil och miljö betonades. I kursplanen stod 

det att hälsa utgörs av delarna fysisk-, psykisk- och social hälsa. Även kost, friluftsliv och estetik 

var en del av hälsan (Quennerstedt, 2006, s.29). Elever skulle själva kunna ta ställning till val som 

påverkar deras livsstil (Annerstedt, 2000, s.16). Ämnet skulle förmedla kunskap om fysiska 

aktiviteter och hur det påverkar kroppen (Annerstedt, 2000, s.21).  

Det är svårt att med säkerhet säga hur hälsoundervisningen kommer att utvecklas. Det man 

däremot kan konstatera är att hälsoundervisningen har stor betydelse i den aktuella debatten och 

att ämnet ständigt befinner sig i förändring. Hur ämnet kommer att utvecklas i framtiden är svårt 

att svara på men en väg skulle kunna vara att göra som man gjorde i Finland 2004, där 

hälsoundervisningen har särskilts från idrotten, fått en egen kursplan och blivit ett eget ämne. 

Detta gjordes för att ”man hade märkt att ungdomarna inte mådde bra, vare sig fysiskt eller 

psykiskt, och hade stora kunskapsluckor (Orre, 2012)”.  

Som beskrivits i bakgrundskapitlet, har hälsa fått en allt viktigare roll inom ämnet idrott och 

hälsa dock har hälsoundervisningen historiskt sett varit åsidosatt. Den starka traditionen av fysisk 

aktivitet inom ämnet lever alltjämt kvar, som Skolinspektionen rapporterade. Vår uppfattning är 

att hälsan har fått en större och mer betydande roll i de formulerade styrdokumenten än i den 

faktiska undervisningen. Detta i kontrast till den allmänna debatten om utökade hälsoproblem 

bland befolkningen, gör att vi ställer oss frågande till om inte hälsoundervisningen borde sättas i 
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första rummet? Som FHI rapporterade lider en allt större andel ungdomar av psykisk ohälsa, 

samtidigt som ämnet, vars uppdrag är att bland annat förmedla kunskap om den psykiska hälsan, 

fokuserar på fysisk aktivitet. Just den fysiska aktiviteten får en dominerande ställning i ämnet, 

vilket förpassar hälsa till ett litet utrymme, enligt Skolinspektionen. Därför vill vi undersöka lärare 

som undervisar i ämnet idrott och hälsa samt deras elevers förhållningssätt till 

hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Hur ser lärare inom idrott och hälsa på hälsa 

inom sitt ämne och hur påverkar det undervisningen? Gör ämnestraditioner att läraren lägger 

fokus på andra områden eller beror det på elevernas syn på ämnet och förväntningar på att 

undervisningen ska vara något annat än vad som står i kursmålen? Den här uppsatsen handlar om 

hur lärare och elever inom idrott och hälsa uppfattar hälsa och hur hälsa behandlas i 

undervisningen. 
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3 Tidigare forskning  

Utifrån att denna studie ska undersöka hur lärare och elever förhåller sig till hälsa inom ämnet 

idrott och hälsa kommer följande kapitel att presentera forskning inom detta forskningsfält. 

Forskningen presenteras först utifrån lärarperspektiv och sedan elevperspektiv.  

3.1 Lärarnas förhållningssätt till hälsa inom idrott och hälsa  

Thedin Jakobsson (2004) har studerat lärares i idrott och hälsa uppfattningar kring mål och 

innehåll kopplat till hälsa, utifrån kursplanen för idrott och hälsa i Lpo-94. Thedin Jakobsson 

nämner att jämfört med tidigare läroplaner får hälsa ett större utrymme i Lpo-94, vilket kan 

styrkas genom att ordet hälsa har lagts till i ämnets namn. Hon menar även att läroplanen 

framställer hälsa i holistiska termer när det nämns i samband med livsstil, miljö, kvalitet samt hur 

elever ska lära sig att leva hälsosamt (Thedin Jakobsson, 2004, s. 33). Eftersom kursplanen inte 

definierar hälsa på ett tydligt sätt finns det en osäkerhet och endast liten vägledning till lärarna att 

bedriva sin undervisning. Det ger även lärarna en stor frihet att själva definiera, tolka och sätta 

mål för vad hälsa ska innebära. Resultatet visar att lärare inom idrott och hälsa uttrycker en större 

osäkerhet när de pratar om hälsa jämfört med när de pratar om fysisk aktivitet, framförallt på 

frågor om vad hälsa innebär. Vidare visar empirin att hälsa främst beskrivs som en teoretisk 

kunskap och idrott som praktisk kunskap. Den hälsokunskap som behandlas i den praktiska 

undervisningen är oftast kopplad till  fysisk aktivitet, vilket leder till att den fysiska hälsan får det 

största utrymmet. Lärare inom idrott och hälsa förknippar hälsa med traditionell 

klassrumsundervisning där hälsa behandlas i andra ämnen, som hemkunskap och biologi (Thedin 

Jakobsson, 2004, s. 35). Thedin Jakobsson menar att en samsyn i kåren skulle behövas för att 

hjälpa lärarna att hitta en tydlig definition och inriktning.  Psykisk och social hälsa berörs i 

undervisningen men utan att läraren har en medveten fokus på det. Det blir en följd av ämnets 

praktiska innehåll. Detta kan bero på att lärarna definierar hälsa som något fysiskt snarare än det 

bredare begreppet. Thedin Jakobson menar att lärare inom idrott och hälsa gör ett bra jobb med 

att få elever fysiskt aktiva men det finns potential att ge ännu större fokus åt 

kunskapsutvecklingen (Thedin Jakobsson, 2004, s. 37). 

Idrottslig erfarenhet och utbildningsbakgrund är en faktor som kan påverka lärare i idrott och 

hälsas uppfattning om vad hälsa är samt styra deras undervisning. Utbildningsbakgrunden 

studerar Lundvall & Meckbach i en enkätstudie där lärare i idrott och hälsa svarade om sin 

idrottsbakgrund och utbildningserfarenhet (Lundvall & Meckbach, 2004, s.71). Det resultatet 

visar att det var en större andel obehöriga lärare i de yngre skolåren jämfört med i de äldre 

åldrarna (Lundvall & Meckbach, 2004, s.72). Det väcker frågan hur det påverkar ämnets status i 

skolan bland elever och lärare. Enkäten visade även att samtliga lärare har en idrottslig bakgrund 
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och en stor del har tävlat på elitnivå. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att lärare inom idrott 

och hälsa är väl förtrogna med idrottsrörelsen och att undervisningen blir individuellt 

erfarenhetsbaserad (Lundvall & Meckbach, 2004, s. 71-73). I enkäten uttrycktes en konflikt 

rörande innehållet i undervisningen. En del lärare ansåg att hälsa bör ha ett större utrymme i 

undervisningen medan andra lärare valde bort teoretisk kunskap till förmån för rörelse eftersom 

andelen praktiska moment har minskat i tid (Lundvall & Meckbach, 2004, s.75-76).  

I Meckbachs studie svarade lärarna att målet med idrott och hälsa var att eleverna skulle 

uppleva rörelseglädje och ett intresse för fysisk aktivitet (Meckbach, 2004, s. 89). Ett litet antal 

lärare framhöll kunskap om kropp och hälsa som målet med ämnet. Det är framförallt lärare i de 

senare åren som belyste kunskapen om sin egen hälsa som en viktig del av elevernas utbildning 

(Meckbach, 2004, s.89). Det framgick dock att lärarna hade svårt att hitta en samlad motivering 

till ämnets legitimering. Det fanns en önskan om forskning och utbildning att utgå från 

(Meckbach, 2004, s. 90). När lärarna skulle beskriva innehållet i undervisningen hamnade oftast 

fokus på ämnets aktivitetsgrad och aktiviteter och inte vilket lärande som sker i undervisningen. 

Även teoretisk undervisning var något som beskrivs minimalt (Meckbach, 2004, s. 91). 

Majoriteten av lärarna såg en förändring i ämnet, från ett färdighetsämne till ett motionsinriktat 

ämne, med en större fokus på hälsa. Dock hade inte någon lärare uttryckt någon förändring till 

ett kunskapsämne med teoretisk kunskap (Meckbach, 2004, s. 95). 

3.2 Elevers förhållningssätt till hälsa inom ämnet idrott och hälsa 

Karin Redelius (2004, s. 151) har genomfört en enkätstudie som undersöker hur elever i 

grundskolans senare år upplever idrott och hälsa. Studien undersöker vilket ämne elever i årskurs 

åtta anser vara roligast och vad i ämnet idrott och hälsa de tycker mest om. Det som framgår i 

undersökningen är att majoriteten av eleverna anser att de praktiska momenten är roligast, medan 

de teoretiska inslagen inte är lika omtyckta (Redelius, 2004, s. 166). Det som eleverna fokuserar 

på inom ämnet är de fysiska aktiviteterna och inte själva lärandet.  

En liknande slutsats kommer Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008, s. 21) fram till när de 

analyserar enkätdatan från elever och lärare. Studien baseras på data från projektet Skola-Idrott-

Hälsa, SIH, från åren 2001 och 2007. Enkäten undersöker bland annat vad eleverna uppfattar att 

de lär sig i ämnet idrott och hälsa samt vilken kompetens de anser lärarna har. 2001 gjordes första 

datainsamlingen och 2007 gjordes en uppföljning på de elever som deltog vid första tillfället. 

Utifrån resultaten av empirin från lärarna, anser lärare inom idrott och hälsa att syftet med ämnet 

är att; förmedla kunskap om hälsa, rörelseglädje, livslångt intresse för fysisk träning och utveckla 

social kompetens (Lundvall, Meckbach och Wahlberg, 2008, s. 18). Även om mindre än 10 

procent av lärarna hävdar att de lär ut kunskaper om idrotter, anser 85 procent av de tillfrågade 

eleverna att de blir duktigare på idrotter genom undervisningen. När det gäller kost, anser endast 

65 procent av eleverna att de lär sig något i undervisningen, trots att lärarna har uttryckt detta 

som ett viktigt mål (Lundvall mfl., 2008, s. 19). Vad elevernas resultat visar är att det är de 



 

 12 

idrottsliga och sociala lärandet som är i fokus inom ämnet. Det kan även fastställas att fysisk 

aktivitet får det största utrymmet av undervisningstiden och det finns en risk att tid för reflektion 

inte ges (Lundvall mfl., 2008, s. 21). Slutsatsen i denna studie är, att även om styrdokumentens 

centrala innehåll betonar samtal, reflektion och kritiskt tänkande framför en fördjupad 

idrottskunskap är idrotten det som kommer i första hand för eleverna. En av anledningarna kan 

vara den rådande hälsosynen som genomsyrar Lpo 94, det patogena synsättet, då innehållet i 

ämnet ämnar stimulera de goda aktiviteterna, som kost och fysisk aktivitet i ett förebyggande 

syfte. Studien visar att lärare inom idrott och hälsa oftare väljer lektioner med hög aktivitetsgrad 

framför lektioner med mer teoretiskt innehåll (Lundvall mfl., 2008, s. 21). Resultaten från denna 

studie visar att idrottsundervisningen i praktiken inte uppfyller delar av styrdokumentens syfte 

(Lundvall mfl., 2008, s. 21).  
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare och elever uppfattar hälsa och hur det påverkar 

undervisningen inom idrott och hälsa i högstadiet. Med utgångspunkt från den nämnda 

bakgrunden samt den tidigare forskningen ska studien undersöka hur hälsa uppfattas och  om det 

går att se hur dessa uppfattningar påverkar undervisningen. Detta ska besvaras genom dessa 

forskningsfrågor: 

 

- Hur förhåller sig lärare inom idrott och hälsa samt elever till hälsa inom ämnet idrott och 

hälsa? 

- Hur förhåller sig lärare inom idrott och hälsa samt elever till hälsoundervisningen inom 

ämnet idrott och hälsa? 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkter som denna studie bygger sin undersökning 

kring att presenteras. Först kommer två olika perspektiv på hälsa att beskrivas, följt av en 

presentation av olika diskurser som används för att studera innehållet i idrott och hälsa. 

5.1 Förhållningssätt till hälsa 

Enligt Quennerstedt (2006) finns det två dominerande förhållningssätt till hälsa: ett moraliskt 

normativt och ett vetenskapligt normativt (2006, s. 42). Det förhållningssätt som är moraliskt 

normativt bygger på att hälsa baseras på de normer som gäller i det samtida samhället. Normer 

såsom kroppsideal samt beteende- och moralkoder (Quennerstedt, 2006, s. 42). Detta 

förhållningssätt kan spåras tillbaka till antiken, då hälsa ansågs vara att individen levde efter 

samhällets regler och uppfyllde de plikter som förväntades av medborgaren. Individerna levde ett 

moraliskt och etiskt liv, där hälsa sågs som frånvaro av sjukdom. Det moraliska förhållningssättet 

var karaktäristiskt för en religiös människosyn då sjukdom beskrevs som en synd och att inte leva 

enligt Guds vilja (Quennerstedt, 2006, s. 43). Vid västvärldens sekularisering tappade det 

moraliska förhållningssättet sin dominans och det vetenskapligt normativa förhållningssättet 

växte sig starkare (ibid). Det vetenskapligt normativa förhållningssättet grundar sin syn på hälsa 

genom medicinsk vetenskap (Quennerstedt, 2006, s. 43). Detta förhållningssätt kan ses som 

utopiskt, då hälsa ses som något ouppnåeligt samtidigt som det är eftersträvansvärt. 

Vidare menar Quennerstedt att det finns olika perspektiv på hälsa, patogent och salutogent. Det 

patogena perspektivet tar utgångspunkt i det sjuka eller onormala, hälsa ses som frånvaro av 

sjukdom, vilket är en del av det moraliskt normativa förhållningssättet. Som kritik till det 

patogena perspektivet växte det salutogena perspektivet fram, ett holistiskt perspektiv, där hälsa 

är utgångspunkten. Detta i sin tur har sin utgångspunkt i det vetenskapligt normativa 

förhållningssättet. 

5.1.1  Patogent  perspekt iv  

Sjukdomar ses som avvikelser från det normala och målet är att kunna förebygga och förhindra 

sjukdomarna (Quennerstedt, 2006, s. 47). Detta tankesätt har dominerat den medicinska 

vetenskapen och även skolans hälsoarbete. Hälsofrågor berörs oftast i ett perspektiv att förhindra 

sjukdomar eller avvikelser från det normala, i ett livslångt perspektiv. Med ett tankesätt som detta 

riskerar andra hälsofaktorer, såsom sociala och psykiska, att placeras i bakgrunden (Quennerstedt, 

2006, s. 47). Det patogena förhållningssättet kan även härledas till hur skönhetsideal ses som 

hälsa. Det är inte enbart det inre hos individen som kan avvika från det normala och ses som 

sjukdom, utan även de yttre där det rådande skönhetsidealet framstår som normen för hälsa. Som 
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ett exempel kan övervikt ses som ohälsosamt eftersom det inte följer det yttre skönhetsidealet. 

Detta skapar ett moraliskt normativt förhållningssätt, då det finns en moralisk norm som 

utgångspunkt för hälsa. Det patogena perspektivet förhåller sig till hälsa genom dikotomier som 

utgångspunkter till exempel sjuk-frisk, rätt-fel, normalt-onormalt. Kroppen kan ses som en 

maskin som när den fungerar är frisk och när maskinen inte fungerar är den sjuk (Quennerstedt, 

2006, s. 43). 

5.1.2  Salutogent  perspekt iv  

Med salutogena perspektivet menas ett holistiskt synsätt. Då får hälsa en bredare betydelse där 

fysiska, psykiska och sociala faktorer används ihop och samverkar. Detta perspektiv ses som en 

motreaktion mot det patogena och behandlar hälsa som en helhet. Det salutogena perspektivet 

beskriver inte hälsa genom dikotomier, som det patogena gör, utan hälsa beskrivs i olika grader 

som konstant skapas och omvärderas. Likt det patogena perspektivet finns även begreppet 

sjukdomar inom det salutogena perspektivet. Däremot ska hälsa här ses som en process av flera 

komponenter som skapar en helhet, inte enbart beroende på den fysiska komponenten 

(Quennerstedt, 2006, s. 51). Det salutogena perspektivet ser hälsa som något positivt, som 

uppnås genom balans av de olika hälsofaktorerna.  

En av de främsta förespråkarna för detta perspektiv är Aaron Antonovsky, som skrev Hälsans 

Mysterium (2005). Han avvisade tankesättet med dikotomier som klassar en individ som antingen 

frisk eller sjuk enbart baserat på fysiska faktorer utan menade istället att en individs hälsa är 

beroende på en rad olika faktorer och är ständigt föränderlig och måste omprövas (Antonovsky, 

2005, s.38). En människas hälsa förklaras med begreppet KASAM, känslan av sammanhang, som 

innefattar komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 

43). Med begriplighet menar Antonovsky hur väl individen förstår vad som händer i och utanför 

individen. Hanterbarhet är ett mått på hur väl individen känner att hen kan hantera situationen 

(Antonovsky, 2005, s. 44). Den sista komponenten, meningsfullhet, innebär att individen känner 

att det finns en mening att satsa energi och kraft i de utmaningar som hen ställs inför 

(Antonovsky, 2005, s. 45). Genom att mäta värdet av dessa komponenter tillsammans går det att 

mäta vilken känsla av sammanhang en individ känner, vilket Antonovsky menar var ett mått på 

hälsa. 

 

5.2 Hälsodiskurser 

I sin avhandling Att lära sig hälsa (2006) har Mikael Quennerstedt studerat ämnet idrott och hälsa 

och vilken roll hälsa har i grundskolans kursplan. Vid sin analys delade Quennerstedt upp ämnet i 

sex diskurser. Med diskurser menar Quennerstedt ”[…]mönster och regelbundenhet i handling i 

undervisningen i idrott och hälsa i termer av meningsskapande institutionella innehåll (Quennerstedt, 

2006, s. 82)”.  Quennerstedt har genom diskurserna delat upp ämnets innehåll och analyserat vad 



 

 16 

kursplanen tar upp inom ämnet. De diskurser som har identifierats är aktivitetsdiskurs, 

socialfostransdiskurs, naturmötesdiskurs, riskdiskurs, hygiendiskurs samt moraliseringsdiskurs. Quennerstedt 

formulerade även underdiskurser inom aktivitetsdiskursen; fysiologidiskurs, idrottsdiskurs samt 

motorik- och kroppsupplevelsediskurs (Quennerstedet, 2006, s.116). Vidare analyserade Quennerstedt 

hälsa i de olika diskurserna, vilka diskurser som innehåller kunskap om hälsa och vilka likheter 

och skillnader som fanns mellan diskurserna (Quennerstedt, 2006, s. 168). Utifrån studiens syfte, 

har vi valt att fokusera på och använda oss av dessa fyra hälsodiskurser: fysiologidiskursen, 

riskdiskursen, socialfostransdiskursen och motorik- och kroppsupplevelsediskursen 

(Quennerstedt, 2006, s. 169). 

Fysiologidiskursen, som är en underdiskurs till aktivitetsdiskursen, är den dominerande 

diskursen kopplad till hälsa. Denna diskurs tar utgångspunkt i det fysiologiska och anatomiska. 

Här fokuseras på de handlingar som stimulerar goda vanor, att ämnet ger fysisk träning samt 

kunskaper om fysisk träning. Aktiviteterna innebär motion och olika träningsformer. Eleverna får 

kunskap om fysiska egenskaper som; kondition, rörlighet, uthållighet, styrka och snabbhet 

(Quennerstedt, 2006, s. 172). Träningslära ska ge förståelse för sambandet mellan kost, motion, 

vila och kroppens välbefinnande samt att fysisk aktivitet är nyttigt för kroppen (Quennerstedt, 

2006, s. 171). 

Inom riskdiskursen relateras hälsa främst till att identifiera, förebygga och hantera risker och 

skador (Quennerstedt, 2006, s. 176). Detta hälsoperspektiv är främst kopplat till arbetsmiljö samt 

ergonomi. Kunskaper om fysiologi och anatomi präglar även denna diskurs, liknande 

fysiologidiskursen. En skillnad mellan de två diskurserna är att hälsokunskapen används i ett 

preventivt och förebyggande syfte inom riskdiskursen (Quennerstedt, 2006, s. 176). Vanliga 

begrepp inom denna diskurs är säkerhet, stretching och livräddning. 

De mönster som präglar socialfostransdiskursen är att utveckla elevernas sociala välbefinnande 

och hur sociala mönster bidrar till en påverkan av hälsan. Diskursernas aktiviteter präglas främst 

av att utveckla goda relationer mellan elever samt elevers samarbetsförmåga (Quennerstedt, 2006, 

s. 180). 

Motorik- och kroppsupplevelsediskursen kännetecknas, i relation till hälsa, av att skapa en god 

kroppsuppfattning, kännedom om kroppens förmåga samt hur upplevelser av rörelseglädje 

verkar för ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande. De aktiviteter som präglar denna diskurs är 

lust, spontanitet och estetik (Quennerstedt, 2006, s. 181-182). Detta innebär att upplevelser av 

välbefinnande formas utöver den fysiska hälsan genom psykiska och sociala faktorer. 

Quennerstedt har analyserat kursplanen och sedan skapat diskurser som han sedan dessa 

kategoriserat resultatet utifrån. Vid analysen av kursplanen definierade även Quennerstedt fyra 

hälsodiskurser. På så sätt går det att se hur styrdokumenten förhåller sig till hälsa där de två första 

diskurserna, fysiologi- och riskdiskursen, kan räknas in till det patogena perspektivet av hälsa, 

eftersom de fokuserar på det fysiologiska samt det förebyggande. De två sistnämnda, 

socialfostrans- samt motorik- och kroppsupplevelsediskursen, behandlar hälsa ur ett salutogent 
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perspektiv. Utifrån att de tar hänsyn till att flera olika faktorer utöver fysisk hälsa skapar en 

individs hälsa och välbefinnande (Quennerstedt, 2006, s. 51). 

Quennerstedt har även jämfört hur stort utrymme diskurserna får i kursplanen och det är 

fysiologidiskursen som tilldelats störst utrymme i relation till hälsa. I kursplanen domineras 

hälsoundervisningen alltså av fysiska aktiviteter som ska stimulera eleverna till god hälsa genom 

undervisning om fysisk träning och kost samt stimulera goda vanor rörande fysisk aktivitet 

(Quennerstedt, 2006, s. 182). Perspektivet på hälsa som lyfts fram i kursplanen rörande 

fysiologidiskursen är främst av preventiv karaktär, där fokus ligger på att förhindra skador och 

sjukdomar genom god kondition och fysisk hälsa (Quennerstedt, 2006, s. 182). Detta leder till att 

hälsa blir högst individualiserat och det ligger på individens ansvar att nå en god hälsa. 

Quennerstedt menar att den dominerande synen på hälsa är att den uppnås genom en god fysisk 

hälsa, vilket skapar en patogen syn på hälsoundervisningen (Quennerstedt, 2006, s. 183). 

5.3 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt har studiens teoretiska utgångspunkt och centrala begrepp definierats. 

Hälsoperspektiven, det patogena och det salutogena, är olika förhållningssätt till hälsa. Det 

patogena perspektivet uppfattar hälsa som något fysiskt medan det salutogena ser på hälsa som 

en helhet, ett holistiskt synsätt. Dessa perspektiv kommer användas för att undersöka hur 

idrottslärare och elever uppfattar hälsa inom ämnet idrott och hälsa. Quennerstedts 

hälsodiskurser delar in undervisningen av ämnet i olika kategorier utifrån vad undervisningen 

behandlar. Dessa hälsodiskurser kommer användas för att analysera lärare och elevers 

uppfattningar om vilket utrymme hälsa får i undervisningen.  
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6 Metod 

 

6.1 Metod för datainsamling  

Den här studien använder samtalsintervju som metod. Kvalitativ samtalsintervju är den mest 

lämpade metoden eftersom syftet är att undersöka olika uppfattningar och tankar kring hälsa i 

ämnet. Att undersöka individers erfarenheter angående ett forskningsobjekt är det som 

karakteriserar den kvalitativa intervjun som forskningsmetod (Esaiasson m.fl., 2012, s. 253). När 

man använder intervju som metod, kan forskaren förhålla sig till de som intervjuas på två sätt: 

som en informant eller respondent (Esaiasson m.fl., 2012, s. 227). Vid respondentundersökningar 

är det respondentens egna tankar och åsikter som ska undersökas (Esaiasson m.fl., 2012, s. 228). 

Denna infallsvinkel passar denna studie, då syftet är att undersöka lärares och elevers 

förhållningssätt till hälsa. Esaiasson m.fl. (2012, s. 228) beskriver även en skillnad mellan olika 

typer av respondentundersökningar: samtalsintervju och frågeundersökning. Under 

samtalsintervjuerna har förbestämda frågeformulär använts. Frågeformulärarena är formulerad 

utifrån studiens syfte och frågeställningar för att säkerställa att intervjuerna bearbetar det som 

studien ämnar undersöka. Vid en samtalsintervju, undersöks kvalitativa skillnader i uppfattningar 

och åsikter snarare än personer (Esaiasson m.fl., 2012, s. 229). Just därför passar samtalsintervjun 

denna studies syfte bäst. Esaiasson m.fl. (2012, s. 251) beskriver samtalsintervju som en bra 

metod att få oväntade svar och att det ger goda möjligheter till uppföljning av frågorna. En möjlig 

negativ aspekt med att använda intervjuer som metod är att forskaren kan påverka intervjun, 

speciellt om det är ett känsligt ämne som studeras (Esaiasson m.fl., 2012, s. 258). I och med att 

studien inte ämnar undersöka lärarnas respektive elevernas personliga hälsa utan deras 

uppfattningar om hälsa och hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa, så bör det inte 

föreligga någon risk att studien ska uppfattas som känslig. 

De intervjuer som har genomförts med elever har gjorts som gruppintervjuer. En av 

styrkorna med gruppintervjuer, enligt Esaiasson m.fl. är att respondenternas tankar och 

upplevelser kommer fram i samtalet (Esaiasson m.fl., 2012, s. 319). Även Trost berör fördelen 

med gruppintervju då respondenterna kan samtala och interagera med varandra (Trost, 2010, s. 

45), dock belyser Trost en viss problematik med gruppintervjuer. Eftersom respondenterna inte 

sitter själva kan grupptrycket påverka deras svar. Därför bör inte gruppintervjuer användas vid 

känsligare forskning (Trost, 2010, s. 46), vilket redan konstaterats denna studie inte är. Målet med 

gruppintervjuer är inte att nå ett gemensamt svar, utan att föra ett samtal om ett ämne (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 191). 
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6.2 Urval 

Denna studie består av två delstudier. Studierna studerar lärares respektive elevers 

förhållningssätt till hälsa inom ämnet idrott och hälsa. För den första delstudien, som riktar sig 

mot lärarna, har fyra lärare inom idrott och hälsa valts ut. Detta urval har gjorts med hjälp av 

bekvämlighetsmetoden, som Trost beskriver som en praktisk metod där forskare utnyttjar de 

personer som finns tillgängliga (Trost, 2010, s. 140). De lärare som har kontaktats är lärare inom 

idrott och hälsa som vi haft en tidigare relation med, från praktik och utbildning. I delstudien 

som riktar sig mot eleverna, grundar sig urvalet utifrån de klasser som de intervjuade lärarna 

undervisar. Elevurvalet har skett slumpmässigt från fyra klasser i årskurs nio. De fjorton elever 

som intervjuades är samtliga över femton år. Respondenterna informerades om de etiska 

riktlinjerna som råder innan intervjuerna ägde rum. Mängden respondenter har baserats på 

studiens tidsram och omfång.  

 

6.3 Genomförande 

Inför examensarbetet genomfördes två pilotintervjuer, med en lärare respektive en elev, för att 

säkerställa att frågorna var förståeliga och att de resultat vi fick svarade på delstudiernas 

frågeställningar. Utifrån resultaten i dessa pilotintervjuer har intervjufrågorna bearbetats så att de 

är begripliga och passar studien. 

I båda delstudierna har intervjuerna skett i respondenternas skolmiljö. Detta har gjorts för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen och för att få intervjutillfället att vara så 

avslappnat som möjligt (Esaiasson m.fl., 2012, s. 268). För att få en avslappnad intervjusituation 

användes diktafon för att inte behöva föra anteckningar under själva intervjun. Repstad menar att 

dessa faktorer kan påverka samtalet och därigenom resultatet (Repstad, 2007, s.95-96). Att spela 

in intervjuerna underlättade även efterarbetet, då det fanns möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna i efterhand. Vid intervjuerna med eleverna var en viktig aspekt att anpassa frågorna 

och språket så eleverna förstod frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 186). Vid 

intervjutillfällena var båda författarna närvarande, dock genomfördes intervjun av den 

delstudieansvarige medan den andre var passiv. Detta gjordes, eftersom det gav en större 

möjlighet till följdfrågor utöver de planerade frågorna samt en bättre helhetsuppfattning av 

arbetet.  

Vid genomförandet av intervjuerna användes intervjuguider som hjälpmedel. Dessa guider 

utgick från studiens frågeställningar för att säkerställa att de forskningsfrågor som skulle studeras 

verkligen studerades. Intervjuguiden var tematiskt strukturerad med öppna frågor. Detta görs för 

att skapa en intervju med struktur samtidigt som det ger respondenten möjligheten att resonera 

kring frågor och utveckla egna resonemang (Esaiasson m.fl., 2012, s. 264). 
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6.4 Databearbetning och analysmetod 

Första steget i vår databearbetning var att transkribera intervjuerna för att lättare kunna analysera 

empirin. Därefter analyserades empirin utifrån studiens syfte och frågeställningar. Repstad menar 

att en transkribering inte behöver följa intervjun ordagrant, utan kan sammanfatta intervjun 

utifrån vilken frågeställning som studien har (Repstad, 2007, s.113). Varje intervju 

sammanfattades för att underlätta arbetet att sortera empiriframställningen. Vid transkriberingen 

användes justerad transkribering, vilket innebär att pauser och harklingar inte noterades (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 221). Resultatet strukturerades tematiskt för att skapa en struktur och 

tydlighet av empirin. Citat och utdrag ur intervjuerna togs med för att belysa signifikativa utsagor 

eller uttalande som sammanfattade en eller flera respondenters åsikter. Empirin har analyserats 

utifrån frågeställningarna som studien undersöker, med hjälp av begreppen som presenterades i 

kapitlet teoretiska utgångspunkter. Först har empirin analyserats med hjälp av perspektiven på 

hälsa, det patogena och det salutogena. Där har intervjuerna analyserats för att se mönster på hur 

lärare och elever uppfattar hälsa. Därefter analyserades empirin med hjälp av hälsodiskurserna: 

fysiologidiskursen, riskdiskursen, socialafostransdiskursen, motorik- och 

kroppupplevelsediskursen, för att undersöka hur lärare och elever uppfattar att hälsa behandlas i 

undervisningen inom ämnet. Vid bearbetningen av empirin, valde vi att inte fokusera på 

respondenterna utan istället finna mönster på gruppnivå, då vi ville synliggöra mönster i 

grupperna snarare än individerna.  

6.5 Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska aspekter som ska följas vid 

vetenskapligforskning: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6). 

Informationskravet innebär att respondenten får information om vad det är som ska 

undersökas, som tidigare nämndes skedde detta innan intervjuerna genomfördes för att 

respondenten skulle veta vad studien ämnar undersöka (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personliga uppgifter kommer att vara under sekretess 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Respondenternas namn fingerades och inga skolor nämndes i 

studien. Samtyckeskravet ger respondenten möjligheten att när som helst under intervjun och 

fram till studien har blivit publicerad, avbryta sin medverkan och det ska respekteras av forskaren 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Vid en intervjusituation är det viktigt att respondenten är medveten 

om denna rätt. Samtyckeskravet kräver också att forskare har godkännande från respondenten att 

använda svaren i studien. Med nyttjandekravet menas det att studien används för det som den är 

ämnad till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 
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6.6 Reflektion över metod  

Efter genomförda intervjuer vidhåller vi att samtalsintervju är den mest lämpade metoden för att 

undersöka forskningsobjektet som studeras i denna studie. Det måste tas i beaktande att vid 

intervjuer finns risken att respondenten anpassar sina svar till intervjuernas syfte. Detta försökte 

vi minimera genom att inte lägga någon värdering i svaren samt undvika att ställa ledande frågor. 

Vid urvalet till elevintervjuerna valde vi endast elever som var femton år eller äldre, för att på så 

sätt undvika kravet om samtycke från vårdnadshavare, vilket hade inneburit en försvårad och mer 

tidskrävande urvalsprocess. Att endast intervjua elever i årskurs nio ansåg vi även gynna studien, 

då eleverna har arbetat längst med högstadiets kursplan.  

God validitet avgörs utifrån att den insamlade empirin kan besvara de frågor som har ställts i 

frågeställningarna. Esaiasson m.fl. (2012, s.57) skiljer på begreppsvaliditet och på resultatvaliditet. 

Begreppsvaliditeten grundar sig på att de teoretiska begreppen som används överensstämmer 

med det tänkta forskningsobjektet medan resultatvaliditet avser att man verkligen undersökt det 

man haft för avsikt att undersöka. I och med att det är lärarnas och elevernas egna åsikter som 

kommer i fokus, anser vi att den mest valida metoden var respondentintervjuer. Intervjuguiden är 

ett verktyg som styrker validiteten i detta avseende.  

Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig studien är. För att testa om en studie har god reliabilitet så 

kan man göra om studien och ska då kunna reproducera resultatet (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 

225). Det faktum att studien har använt sig av intervjuguider gör att studien går att göra om och 

det är då möjligt att resultatet kan reproduceras. I och med intervjuguiderna säkerställdes att alla 

intervjuer innehöll samma grundfrågor och berörde samma teman. Detta gör att studien kan 

sägas ha en någorlunda god reliabilitet. Det kan tilläggas att vi endast gjort fyra lärarintervjuer 

samt fyra elevgruppsintervjuer vilket innebär att generaliserbarheten är låg i denna studie 

(Esaiasson m.fl., 2012, s.57-63). 
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7 Resultatanalys 

I detta kapitel kommer analysen av resultatet från intervjuerna att presenteras. Empirin har 

bearbetats med utgångspunkt i forskningsfrågorna och med hjälp av de teoretiska begrepp som 

presenterades i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter”.  

I den första delstudien görs analysen av hur lärare förhåller sig till hälsa samt 

hälsoundervisningen. Först kommer hälsoperspektiven analysera lärarnas uppfattningar om hälsa 

och sedan följer en analys med hjälp av hälsodiskurserna som analyserar lärarnas uppfattningar 

om hur undervisningen behandlar hälsa. Presentationen av den andra delstudien, elevgrupperna, 

kommer utformas med samma uppbyggnad. I diskussionskapitlet kommer dessa resultat att 

jämföras och diskuteras. Både bland lärare och elevgrupperna samt att delstudierna kommer 

jämföras med varandra.  

 

Här följer en sammanfattning av de teoretiska begrepp som användes vid analysen av empirin. 

Först analyserades respondenternas svar utifrån hur de förhöll sig till hälsa. Detta gjordes utifrån 

de patogena och de salutogena hälsoperspektiven. Det patogena perspektivet förhåller sig till 

hälsa utifrån fysiska aspekter och hälsa ses som avsaknad av sjukdom. Det salutogena 

perspektivet förhåller sig till hälsa genom ett holistiskt perspektiv, hälsa består av fysiska, psykiska 

och sociala faktorer. Sedan följer en analys av hur respondenterna uppfattar 

undervisningsinnehållet rörande hälsa. Detta gjordes genom att återigen analysera intervjuerna för 

att relatera respondenternas uppfattningar kring hur hälsa behandlas i undervisningen. 

Uppfattningarna kring hälsoundervisningen kategoriserades under de hälsodiskurser som 

Quennerstedt definierade. De diskurser som används i analysen var: Fysiologidiskursen, som 

innefattar fysiologisk och anatomisk undervisning, där hälsa behandlas som effekter av träning 

och rörelse. Riskdiskursen, som är undervisningen om ergonomi och arbetsmiljö och där hälsa 

uppfattas som att förebygga skador genom att identifiera risker. Socialfostransdiskursen, där 

undervisningen handlar om samarbete och hälsa inom denna diskurs är att bygga sociala 

relationer och utveckla social förmåga. Motorik- och kroppsupplevelsediskursen innefattar 

undervisningen kring hur eleven uppfattar sig själva, både i samband med fysisk prestation och 

mentalt och där hälsa behandlas genom självbild och självuppfattning.   

 

Presentation av respondenter 

De fyra lärarna som intervjuats har alla genomfört lärarutbildning och arbetar på högstadieskolor 

i Uppsala. Nedan följer en kortare presentation av respondenterna. Namnen är fingerade för att 

skydda deras identiteter. Gun arbetar för närvarande enbart med idrott och hälsa i årskurs sju till 

nio och har arbetat som lärare i fem år. Mats har enbart undervisning inom idrott och hälsa och 
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har elever från årskurs sex till nio. Han har arbetat som lärare i sex år. Eva har elever från årskurs 

ett till nio och all undervisning är inom idrott och hälsa. Hon har arbetat som lärare i två år. Göran 

har elever från årskurs ett till nio och har arbetat som lärare i arton år. 

Eftersom denna studie inte ämnar undersöka eleverna som forskningsobjekt utan deras 

uppfattningar kring hälsa i ämnet presenteras de inte i resultatanalysen med fingerat namn utan 

benämns med en siffra t ex elev 2. Detta gjordes även med hänsyn till att mängden deltagande 

elever var större än lärarrespondenterna. Elev 1-5 är Guns elever, elev 6-8 är Mats elever, elev 9-

11 är Evas elever och elev 12-15 är Görans elever. 

 

7.1 Lärarintervjuerna 

De frågor som ska besvaras är: 

- Hur förhåller sig lärare inom idrott och hälsa till hälsa inom ämnet idrott och hälsa? 

- Hur förhåller sig lärare inom idrott och hälsa till hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa? 

 

7 .1 .1  Hälsoperspekt iv  

Under rubriken hälsoperspektiv har respondenternas förhållningsätt till hälsa inom ämnet 

analyserats. De inslag i respondenternas svar som beskriver hur de uppfattar hälsa har analyserats 

och kategoriserats, som antingen patogent eller salutogent. Det som går att urskönja av analysen 

är att det patogena perspektivet har en stor roll i lärarnas uppfattning om hälsoundervisningen i 

ämnet medan det salutogena perspektivet dominerar respondenternas egen uppfattning om hälsa. 

Patogena perspektivet 

De tydligaste patogena inslagen i respondenternas förhållningssätt till hälsa är hur hälsa behandlas 

inom ämnet. Dessa uppfattningar kommer presenteras i temat hälsa i ämnet. I temat kursplan 

behandlas respondenternas patogena uppfattningar om hur kursplanen är formulerad. Övriga 

teman av de patogena uppfattningarna är lärarnas uppfattning om förväntan på ämnet samt förebyggande 

hälsa.  

Hälsa i ämnet 

Av respondenternas svar är det tydligaste mönstret, inom det patogena perspektivet, att 

respondenterna ser sin hälsoundervisning som klart dominerad av fysisk hälsa. Detta stämmer 

överens med Quennerstedts beskrivning av hur den svenska skolans hälsosyn varit präglad av det 

patogena hälsoperspektivet, då den fysiska hälsan har varit i tydligt fokus för undervisningen 

(Quennerstedt, 2006, s. 48). De intervjuade lärarna uttrycker att ämnets syfte domineras av det 

patogena perspektivet, även om det inte stämmer överens med deras egen uppfattning om vad 

hälsa är. Trots att respondenterna anser att hälsa är mer än enbart fysisk hälsa, präglas 
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hälsoundervisningen av kopplingen mellan fysisk hälsa och fysisk aktivitet. Respondenternas 

uppfattningar är att ämnets praktiska undervisning fokuserar på den fysiska hälsan. Det är den 

fysiska hälsan som respondenterna enklast anser sig kunna koppla till elevernas vardag, vilket gör 

att eleverna kan förstå hur det påverkar kroppen. ”Det är den fysiska undervisningen som de 

fattar att de får göra det i verkligheten liksom. Då fattar de vad man säger om vad som händer 

med kroppen (Eva)”. Respondenterna beskriver undervisningen rörande hälsa, i form av 

dikotomier, som hälsa mot ohälsa samt om vad som är normalt och onormalt. ”Det blir att man 

beskriver vad som händer om man inte är fysiskt aktiv som ohälsa. Det blir lättare att skapa en 

förståelse hos eleverna (Gun)”. Det går att tolka som att detta fokus på fysisk hälsa samt 

beskrivningen av hälsa som dikotomier gör att den praktiska undervisningen präglas av ett 

patogent perspektiv. Den lärare vars uppfattning som skiljer sig från detta mönster är Göran som 

upplever att han utgår från det sociala och psykiska i hälsa innan han lägger fokus på det fysiska. 

Kursplan 

Även om hälsa i kursplanen har förändrats de senaste decennierna (Quennerstedt, 2006, s. 48), 

uppfattar respondenterna att otydligheten kring hälsa, i nuvarande kursplan, leder till att 

hälsoundervisningen domineras av fysisk hälsa. Med otydlighet menar respondenterna att hälsa 

inte definieras och förklaras. Respondenterna uppfattar att otydligheten kring hälsa i kursplanen 

främjar betoningen på den fysiska hälsan. Eftersom innehållet i kursplanen är upp till varje 

enskild lärare att tolka menar respondenterna att den fysiska undervisningen fortsätter dominera 

och på så sätt ger den fysiska hälsan störst utrymme. Respondenterna menar att ämnets centrala 

innehåll och kunskapskrav kopplat till fysisk aktivitet, kräver så pass stor andel av tiden att 

undervisningen blir fysisk och den naturliga kopplingen till hälsa blir därefter fokuserad på den 

fysiska hälsan. Uppfattningen som respondenterna beskriver innebär att lärarnas tolkningsfrihet 

främjar det patogena perspektivet. 

Lärarnas uppfattning om förväntan på ämnet 

Ett tydligt mönster i respondenternas förhållningssätt till hälsa inom ämnet är att de påverkas av 

elevernas förväntan på ämnet. Respondenternas uppfattning är att elevernas förväntan på ämnet 

är att det ska vara fysisk aktivitet och att hälsokunskap är något som ska avverkas i samband med 

teoretisk undervisning eller som en del av den fysiska aktiviteten. Respondenterna menar att 

dessa förväntningar på ämnet kan grunda sig i ämnets historia och även till viss del föräldrarnas 

inverkan på elevernas förväntan. ”Föräldrarna tycker att deras barn ska ha ett A bara för att de är 

bra i bollsport och förstår inte att de är svagare i andra områden (Gun)”. Respondenterna 

upplever även att eleverna anser att den teoretiska undervisningen inte får ta för stort utrymme 

inom ämnet idrott och hälsa. En del av respondenterna upplever att eleverna inte uppfattar den 

teoretiska undervisningen som en del av undervisningen på lektionerna. ”När vi har 

teorigenomgång, kan jag få frågan om när lektionen ska börja (Göran)”. Det som går att se i 
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respondenternas svar kring förväntan på ämnet är att eleverna uppfattar ämnet som ett tillfälle att 

få komma bort från den teoretiska undervisningen som dominerar skoldagen, för att få en 

möjlighet att röra på sig och vara fysiskt aktiv. Elevernas förväntan och ämnets tradition påverkar 

även respondenternas val av undervisningsinnehåll, som tenderar att bli fysisk aktivitet. Flera av 

respondenterna uttrycker åsikten att ett namnbyte av ämnet skulle kunna bryta ämnets tradition. 

”Om man döper om det till rörelse och hälsa blir det ju inte direkt kopplat till idrott (Gun)”. 

Förebyggande av ohälsa 

Ett tydligt patogent mönster i respondenternas uppfattning om hälsa i ämnet idrott och hälsa är 

att skapa förståelse för hur skador och sjukdomar kan förebyggas. Respondenterna menar att det 

handlar om att lära eleverna att i ett längre perspektiv se hur ohälsa kan undvikas genom en 

hälsobefrämjande livsstil. Det går att tolka idrottsundervisningen som starkt förknippad till det 

patogena perspektivet, då den fysiska aktiviteten blir tydlig och fokus angående hälsa hamnar på 

hur de fysiska rörelserna ska utföras korrekt, för att undvika skador och varför fysisk aktivitet 

bidrar till färre sjukdomar. ”På nåt sätt skulle jag säga att det är sjukdomsprevention både psykisk 

och fysisk (Gun)”. 

Salutogena perspektivet 

Det dominerande mönstret inom det salutogena perspektivet är hur respondenterna ser på hälsa, 

deras egen hälsouppfattning. Respondenternas uppfattning om hälsa skiljer sig från hur de 

upplever att deras undervisning tar form. Detta behandlas under temat hälsouppfattning. Under 

temat kursplan beskrivs salutogena uppfattningarna om kursplanen. Temat meningsfullhet behandlar 

hur respondenterna uppfattar vikten av meningsfullhet kopplat till hälsa. 

Hälsouppfattning 

Hälsa definierar respondenterna som ett välbefinnande mellan sitt inre och yttre, att må bra både 

psykiskt som fysiskt. Hälsa beskrivs som ett samband mellan många faktorer och handlar om en 

helhet snarare än specifika delar. Detta är det tydligaste salutogena inslaget i intervjuerna med 

lärarna. Quennerstedt beskriver det salutogena hälsoperspektivet som ett holistiskt synsätt där 

faktorer som psykiska, sociala samt fysiska samspelar till att skapa god hälsa (Quennerstedt, 2006, 

s.51). Ett mönster som de flesta av respondenterna uttrycker är att deras egen uppfattning kring 

hälsa får stå tillbaka inom undervisningen. Eftersom fysisk aktivitet dominerar ämnet blir det 

även den fysiska hälsan som präglar undervisningen. Den fysiska hälsan är även tydligare för 

eleverna att relatera till. Respondenterna menar att eleverna befinner sig på en nivå där de 

behöver kunna relatera undervisningen till sin egen vardag för att förstå. ”Man måste se till att de 

går i högstadiet. Vad vill jag att de ska lär sig och vad klarar de av att ta in? (Mats)”. För de flesta 

respondenterna tog den fysiska aktiviteten och hälsan fokus, dock ville de ge en bredare bild av 

hälsa än enbart den fysiska.  
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Kursplan 

Som beskrivet i det patogena perspektivet skiljer sig respondenternas uppfattningar kring hur den 

nya kursplanen behandlar hälsa. De flesta av lärarna anser att kursplanen öppnar upp för ett mer 

salutogent perspektiv, då det finns frihet att tolka hälsa för den individuella läraren. ”Det är 

lättare nu att koppla innehållet till hälsa, man kan jobba med helheten enklare nu (Gun)”. Dock 

uttrycker även respondenterna en svårighet med den tolkningsfriheten. Utifrån det salutogena 

perspektivet ses hälsa som en helhet av flera faktorer (Quennerstedt, 2006, s. 51), vilket kan skapa 

en problematik vid realisering av kursplanen. I och med att hälsa inte är tydligt definierat menar 

respondenterna, att det blir problematiskt att kunna säkerställa en likvärdig utbildning, när hälsa 

kan ses så vitt och brett. Detta kan jämföras med analysen av det patogena förhållningssättet till 

kursplanen. Även om respondenterna anser sig kunna koppla fler hälsokomponenter till 

kursplanen, präglas undervisningen av fysisk aktivitet, vilket leder till en hälsoundervisning 

präglad av fysisk hälsa. 

Meningsfullhet 

En svårighet med hälsoundervisningen anser respondenterna är att eleverna ska se meningen med 

undervisningen. Den fysiska hälsan går att koppla till de praktiska momenten men de övriga 

hälsoaspekterna upplever respondenterna, att eleverna kan ha problem med att relatera till. Som 

en del av det salutogena perspektivet finns begreppet KASAM, som Antonovsky myntade. Det 

beskriver hälsa som ett sammanhang av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 43). Detta tankesätt går att skönja i lärarnas uppfattning om 

hur eleverna lär sig kunskap. Respondenterna menar att eleverna behöver se en mening med 

undervisningen. De psykiska och sociala aspekterna av hälsa riskerar att bli för abstrakta för 

eleverna, vilket gör att de upplever undervisningen som oväsentlig och tråkig. 

Sammanfattning av hälsoperspektiven 

Genom att analysera respondenternas intervjuer ser man att de har ett salutogent perspektiv till 

hälsa. Dock kommer inte alla delar av denna hälsouppfattning fram i undervisningen som blir 

starkt präglad av det patogena perspektivet, då undervisningen fokuserar på det fysiska. Detta 

upplever respondenterna att främst grundar sig i förväntningar på ämnet. Även i kursplanen går 

detta förhållande att se. Respondenterna upplever att hälsa är formulerat på ett sådant sätt, att det 

behandlas ur ett salutogent perspektiv. Den fysiska aktivitetens starka betoning gör dock att hälsa 

främst behandlas som fysisk hälsa, återigen ur ett patogent perspektiv. 

7.1.2  Hälsodiskurserna 

När analysen av hälsodiskurserna genomfördes analyserades respondenternas uppfattningar kring 

undervisningsinnehållet för att relatera dem till hälsodiskurserna som Quennerstedt definierade i 

sin avhandling. Efter att ha definierat vilket innehåll som relaterar till hälsodiskurserna 
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analyserades innehållet efter dominerande mönster. För att göra analysen tydligare har 

diskurserna delats upp i olika teman. Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen, där 

innehållet inom diskursen presenteras, vilket innehåll och mönster som respondenterna uppfattar 

dominerar diskursen. Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen, där 

respondenternas uppfattning om vilket omfång och vikt innehållet som kan relateras till diskursen 

får i undervisningen. 

Fysiologidiskursen 

Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen 

Det undervisningsinnehåll som respondenterna beskriver som den mest dominerande återfinns 

inom fysiologidiskursen, både i undervisningen generellt och kopplat till hälsoundervisningen. 

Den hälsokunskap respondenterna beskriver som kan kopplas till denna diskurs är främst 

effekter av fysisk aktivitet, kroppslig förmåga och fysiologiska förklaringar hur kroppen påverkas 

av träning. Den hälsokunskap som behandlas är starkt förknippad med den praktiska 

undervisningen. Respondenterna menar att hälsoundervisningen utformas efter vilka specifika 

rörelser och övningar som lektionen innehåller. Den fysiska aktiviteten bestämmer alltså 

innehållet av hälsoundervisningen. Träningslära och träningseffekter menar respondenterna att de 

behandlar även i sin teoretiska undervisning. Vad gäller teoretisk kunskap nämns träningsdagbok 

som ett arbetssätt för att arbeta med hälsa fysiologiskt. Det ger eleverna chansen att visa 

förståelse samt reflektera kring hälsa i ett större samband än enbart kopplat till specifika övningar.  

Det som respondenterna poängterar, är att syftet med hälsoundervisningen måste vara noga 

uttalat för eleverna för att de ska uppfatta och reflektera över sambandet mellan fysisk aktivitet 

och hälsokunskap. Det finns en risk att undervisningens syfte inte uppfattas av eleverna ”det är 

ibland snarare en aktivitet än ett hälsoperspektiv (Gun)”. 

Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen 

Hälsoundervisning kopplad till fysisk aktivitet och träning är det som respondenterna upplever 

dominerar hälsoundervisning. Samtliga praktiska moment går att koppla till hälsa enligt 

respondenterna. Det som respondenterna nämner kan skapa problematik är att läraren behöver 

arbeta kontinuerligt med den fysiska hälsan för att skapa en förståelse för hur den fysiska 

aktiviteten hänger ihop med hälsa ”sker inte detta finns det risk att eleverna inte uppfattar 

hälsokunskapen. Det krävs arbete med enskilda bitar för att kunna bygga ihop kunskapen i slutet 

av högstadiet (Mats)”, vilket visar på att diskursen dominerar utrymmet i hälsoundervisningen. 

Det finns en risk att bli repetitiv när det handlar om att koppla den fysiska hälsan till aktiviteten, 

upplever respondenterna. För att undvika detta behöver läraren utveckla sin hälsoundervisning, 

menar respondenterna. ”Progression är viktigt för att utveckla elevernas förståelse (Göran)”. Det 

går att se att respondenterna upplever att innehållet ur fysiologidiskursen är närvarande i 

undervisningen och att det är den dominerande hälsoundervisningen. Respondenterna uttrycker 
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att aktiviteterna inom denna diskurs är det som eleverna förväntar sig av ämnet idrott och hälsa 

och hälsoundervisningen får en tydlig koppling då den handlar om den kroppsliga förmågan. 

Riskdiskursen 

Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen 

Ergonomi är det dominerande i hälsoundervisningen som respondenterna nämner som kan 

relateras till denna diskurs. Även stretching är ett område som flera respondenter tog upp som en 

del av det förebyggande hälsoarbetet, vilket placerar det inom riskdiskursen. Det mönster som 

går att se är att respondenterna upplever att deras praktiska undervisning involverar kunskap om 

hur eleverna kan förebygga skador på kroppen. ”Jag säger till eleverna att syftet med ämnet är att 

tänka preventivt och förebygga skador (Gun)”. Detta tankesätt och syfte går att relatera till 

riskdiskursens innehåll.  

Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen 

Det går tydligt att se genom alla intervjuer att denna diskurs berörs i den praktiska 

undervisningen kontinuerligt eftersom respondenterna upplever att de arbetar med en korrekt 

kroppshållning kopplad till den pågående fysiska undervisningen. Respondenterna anser att det är 

en viktig del av ämnets syfte att lära ut en förståelse till eleverna kring skador och sjukdomar och 

hur det går att förebygga dessa. Inom den fysiska aktiviteten anser respondenterna att 

hälsoundervisningen blir tydligt baserad på risk och förebyggande, då hälsa diskuteras utifrån hur 

rörelse förhindrar skador. Det går att tolka respondenternas svar som att innehållet inom 

riskdiskursen till största delen behandlas i samband med fysiska moment, där undervisningens 

syfte inte rör mål inom ergonomi eller risker. Utifrån diskursens innehåll går det att tolka att 

ergonomi och stretching är de områden som respondenterna upplever får mest undervisningstid, 

både praktisk och teoretisk. Det är även dessa områden som respondenterna anser tydligt går att 

koppla till elevernas vardag och framtid. Riskdiskursen och fysiologidiskursen är tätt förknippade 

med varandra och båda fokuserar på den fysiska hälsan och hur den förebygger ohälsa, därför 

kan dessa kategoriseras som patogena. Utifrån analysen av intervjuerna går det att se, att 

innehållet dessa två diskurser anser respondenterna är de dominerande diskurserna i 

hälsoundervisningen. 

Socialfostransdiskursen 

Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen 

Utifrån innehållet kopplat till denna diskurs är det tydligaste inslaget i respondenternas svar att få 

gruppen att samarbeta genom praktisk undervisning och sedan möta de elever som är i behov av 

hjälp enskilt. Respondenterna nämner att samarbete, för att skapa sociala relationer och utveckla 

den sociala förmågan, är det arbetssätt som dominerar. Flera av respondenterna avsätter en större 
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del av sin undervisning i början av terminen, speciellt med nya grupper, till samarbetsövningar för 

att eleverna ska fungera i grupp. Respondenterna menar att samarbetsövningar och fokus på att 

lösa uppgifter tillsammans, är det som ligger till grund för denna diskurs. Respondenterna 

beskriver att arbetet med social hälsa blir individanpassat och därför blir undervisningen baserad 

på varje specifik grupp och individ. ”Det handlar mer om gruppen skulle jag säga än någon 

kunskapsnivå eller förmedling (Mats)”. 

Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen 

Det blir tydligt genom intervjuerna att respondenterna ser den sociala hälsan som en vital del av 

undervisningen. Respondenternas egen uppfattning av hälsa bygger på att individer mår bra 

socialt. Det går att tolka som att en stor del av respondenternas mål med ämnet idrott och hälsa 

är att utveckla elevernas sociala förmågor och relationer. Dock går det att tolka, att diskursen 

kommer i bakgrunden av andra moment och inte blir uttalad av respondenterna till eleverna, som 

ett mål med undervisningen. Diskursens innehåll kan ses som en effekt av undervisningsformer 

med samarbetsövningar. Det går även att se, att den sociala hälsan lämpar sig bättre på 

individnivå där lärare kan föra samtal och diskussioner med elever i behov av stöd. ”Du kommer 

inte åt det på gruppnivå. Du måste ner på individnivå (Göran)”. Undervisning på gruppnivå 

nämner två av respondenterna som problematiskt då det kan bli utpekande. ”Det kan ju sitta 

elever i klassen med en ätstörning. Och så snackar jag om det med alla, alltså om ätstörning. De 

vet ju direkt vem man pratar om (Gun)”.   

Motorik- och kroppsuppevelsediskursen 

Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen 

Den uppfattning som respondenterna återger som det främsta inslaget ur denna diskurs är att de 

arbetar med elevernas kroppsuppfattning kopplat till fysisk aktivitet och kroppslig förmåga. 

Eleverna ska kunna värdera sin förmåga att prestera vid de fysiska momenten i undervisningen. 

Respondenterna beskriver det som ett arbete med självförtroende och självbild. Inom området 

kroppsuppfattning berör även respondenterna psykisk hälsa i form av kroppsideal och psykiska 

sjukdomar som depression. Detta upplever respondenterna behandlas mer under den teoretiska 

undervisningen och likt den sociala hälsan, individualiseras undervisningen beroende på grupper 

och individer. Vidare menar respondenterna att undervisningen på gruppnivå behandlar en 

generell kunskap om vad t ex depression är i form av föreläsningar och diskussioner med 

eleverna. 

Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen 

Respondenterna anser att innehållet, som kan relateras till diskursen, är av stor vikt för elevernas 

hälsouppfattning, dock uttrycker de att det finns en problematik kring hur detta ska behandlas. 

”Man vill ju inte gå in och förstöra för någon (Gun)”. Svårigheter att inte peka ut elever samt 
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bristande kunskap från lärarutbildningen i psykisk hälsa menar respondenter som ett problem vid 

genomgångarna av dessa moment. Även om flera respondenter skulle vilja undervisa om psykisk 

hälsa i ett bredare perspektiv, är det svårt att hitta utrymmet i undervisningen, upplever 

respondenterna. Att arbeta djupare med psykisk hälsa, menar respondenterna, tar tid från de 

fysiska moment som ska behandlas utifrån kursplan.  

 

Sammanfattning av hälsodiskurserna 

 

Det som tydligt går att se i lärarnas uppfattning om hälsoundervisningen är att det är innehållet 

inom de patogena diskurserna, fysiologidiskursen och riskdiskursen, som är det dominerande i 

hälsoundervisningen. Det är främst den fysiska hälsa som behandlas eftersom de intervjuade 

lärarna uppfattar träningseffekter och ergonomi som lättast att koppla till elevernas vardag. 

Innehållet i de salutogena diskurserna anser lärarna de behandlar men den undervisningen sker i 

bakgrunden av andra aktiviteter och på så sätt riskerar att hamna i bakgrunden hos eleverna. 

Respondenterna uttrycker även en önskan att utöka undervisningen om psykisk och social hälsa, 

som kan analyseras som salutogena faktorer, men att tiden inte räcker till.  

 

7.2 Elevintervjuerna 

De frågor som ska besvaras är: 

- Hur förhåller sig elever till hälsa inom ämnet idrott och hälsa? 

- Hur förhåller sig elever till hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa? 

 

7 .2 .1  Hälsoperspekt iv  

Under rubriken hälsoperspektiv har de intervjuade elevernas förhållningssätt till hälsa inom 

ämnet analyserats. De inslag i elevernas svar som beskriver hur de uppfattar hälsa har analyserats 

och kategoriserats, som antingen patogent eller salutogent. Det gick att tolka elevernas 

förhållningssätt till hälsa som flera komponenter, ett salutogent perspektiv, men de förväntar sig 

att undervisningen inom ämnet ska vara främst fysisk aktivitet. 

Patogena perspektivet 

Quennerstedt (2006, s.43) beskriver hälsa ur ett patogent perspektiv som ett fysiskt fenomen. 

Hälsa beskrivs som något fysiskt och det är fysiska faktorer som avgör om en individ är sjuk eller 

frisk. Utifrån elevintervjuerna gick det att se mönster av just detta tankesätt. Det dominerande 

patogena mönstret är förväntan på vad undervisningen skulle innehålla. Denna uppfattning 

kommer att behandlas inom temat förväntningar på ämnet.  
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Förväntningar på ämnet 

Den uppfattning i elevresultatet som är tydligast patogent är deras förväntan på vad ämnet idrott 

och hälsa ska beröra gällande hälsa. Elevgrupperna anser att hälsa behandlas främst genom fysisk 

aktivitet och på så sätt bidrar till en bättre hälsa, vilket stämmer väl överens med bilden av hälsa 

utifrån det patogena perspektivet. ”Ja, det är att veta till exempel hur man ska röra på sig och att 

man ska veta hur ens kropp fungerar och så där (elev 7)”. Quennerstedt beskriver att det 

patogena perspektivet definierar hälsa som enbart fysiskt och hälsa förebygger ohälsa 

(Quennerstedt, 2006, s. 43). Dock gick det att urskilja i vilken utsträckning ämnet ansågs vara rent 

fysiskt bland eleverna. Majoriteten av de intervjuade eleverna anser att den fysiska aktiviteten är 

den dominerande undervisningsformen. Däremot upplever de att en varierande grad teoretisk 

kunskap kopplas till det praktiska innehållet. En del grupper uppfattar att hälsoundervisningen 

inkluderas i stor utsträckning medan andra inte uppfattar någon hälsoundervisning alls i samband 

med den fysiska aktiviteten. Mönstret från elevgrupperna är att de flesta vill ha 

hälsoundervisningen kopplad till den fysiska aktiviteten. Den uppfattning som avviker tydligast 

från detta mönster, anser att undervisningen i idrott och hälsa skulle vara fysik aktivitet med 

fokus på idrotter och rörelse utan teoretisk kunskap ”man ska kunna springa och man ska inte 

behöva vila efter några meter. Man ska orka (Elev 8)”. 

Det patogena förhållningssättet innebär även att hälsa förebygger ohälsa som sjukdomar och 

skador (Quennerstedt, 2006, s. 47). Detta tankesätt är ett tydligt mönster som återkommer i 

elevernas svar. Uppfattningen är att ämnet idrott och hälsa ska ge kunskap om vad man ska göra 

för att må bra i framtiden. Elevgrupperna anser att ämnet kunde förebygga skador och sjukdomar 

genom hälsoundervisningen. Guns grupp uttrycker en djupare förståelse för detta område, 

jämfört med de andra elevgrupperna, då de kunde se ämnets roll i ett samhällsperspektiv ”det 

påverkar ju landet och så också. För att då blir ju folk mer hälsosamma och kan mera om vilken 

mat som är bra för kroppen och att man kanske rör sig mer också (elev 1)”. 

Salutogena perspektiv 

Det mönster som går att utläsa som kan relateras till det salutogena perspektivet är hur eleverna 

uppfattar hälsa, vad hälsa är för dem. Detta tema behandlas under rubriken hälsa för eleverna. Det 

dominerande inslaget ur det salutogena perspektivet är hur eleverna uppfattar hälsa i 

undervisningen, även att de upplever att den fysiska hälsan kommer i fokus. Detta behandlas 

inom temat Hälsa inom idrott och hälsa. 

Hälsa för eleverna 

Hälsa är välmående, både psykiskt och fysiskt, enligt alla elever. De beskriver hälsa som ett 

samband mellan både en individs inre och yttre. Detta beskriver definitionen av det salutogena 

perspektivet som Quennerstedt tar upp i sin avhandling (2006, s. 51). Utifrån elevernas svar går 

det att se att de inte uppfattar hälsa som bara fysiskt utan i deras ögon är det ett svårförklarat 
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samband mellan olika faktorer som påverkar deras fysiska status såväl som deras psykiska. ”Det 

är väl att må bra, att kroppen mår bra och psyket (elev 1)”.  

Hälsa inom idrott och hälsa 

Utifrån det salutogena perspektivet går det att utläsa att eleverna uppfattar hälsa som en helhet 

men främst fysisk. Psykiska faktorer påverkar också hälsan enligt elevgrupperna. De uppfattar 

psykisk hälsa som en del av undervisningen, dock inte i lika stor utsträckning som den fysiska. De 

mönster som går att se är att elevgrupperna kopplar psykisk hälsa främst till teoretisk 

undervisning i ett klassrum. Hälften av elevgrupperna uppfattar att psykisk hälsa berörs även i 

den praktiska undervisningen kopplad till fysisk prestation. Den andra hälften av grupperna 

kopplar psykisk hälsa enbart till klassrummet och inte idrottshallen. Önskan att utöka 

undervisningen om den psykiska hälsan uttrycker tre av fyra elevgrupper, för att öka sin kunskap 

om ämnet. Utifrån detta resultat går det att tolka att uppfattningen bland eleverna är att de ser 

hur hälsa består av flera faktorer, det vill säga ett salutogent perspektiv. Dock uppfattar eleverna 

att undervisningen genomförs med fokus på den fysiska aktiviteten, vilket kan tolkas som att de 

upplever att undervisningen präglas av ett patogent perspektiv (Quennerstedt, 2006, s. 47). 

Eleverna uttrycker en önskan om att undervisningen ska bidra till mer kunskap kring psykisk 

hälsa för att skapa en förståelse för sambandet mellan hälsans olika faktorer och den fysiska 

aktiviteten. ”Jag vill ha mer psykisk hälsa och kost i idrotten. Det man kan göra hemma för att det 

ska gå bättre på idrotter (elev 10)”. Denna uppfattning av begriplighet och meningsfullhet är delar 

av begreppet KASAM. Elevernas känsla för att se en begriplighet med undervisningen ger en 

större meningsfullhet, vilket skapar ett sammanhang för eleven (Antonovsky, 2005, s. 45). ”Vet 

man varför man borde röra på sig har man mer motivation att röra sig (elev 14)”. Det ska dock 

tilläggas att ingen elevgrupp vill försaka tid från den fysiska aktiviteten för teoretisk undervisning. 

Sammanfattning av hälsoperspektiven 

Det tydligaste mönstret som går att se i elevernas förhållningssätt till hälsa är att de uppfattar 

hälsa ur ett salutogent perspektiv, som en helhet av flera komponenter. Dock anser, och 

förväntar sig, de flesta eleverna att ämnet främst ska vara fysiskt, ett patogent perspektiv. Det 

finns en önskan av att lära sig om hälsa i en bredare mening men undervisningen ska inte 

förändras till mer teoretisk enligt majoriteten av eleverna.  

7.2.2  Hälsodiskurserna 

När analysen av hälsodiskurserna genomfördes analyserades elevernas uppfattning kring 

undervisningsinnehållet för att relatera dem till hälsodiskurserna som Quennerstedt definierade i 

sin avhandling. Efter att ha definierat vilket innehåll som relaterar till hälsodiskurserna, 

analyserades innehållet efter dominerande mönster. För att göra analysen tydligare har 

diskurserna delats upp i olika teman. Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen där 
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innehållet inom diskursen presenteras, vilket innehåll och mönster som respondenterna uppfattar 

att dominerar diskursen. Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen, där 

respondenternas uppfattning om vilket omfång och vikt innehållet som kan relateras till diskursen 

får i undervisningen. 

 

Fysiologidiskursen 

Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen 

Den praktiska undervisningen uppfattar eleverna domineras av aktiviteter ur fysiologidiskursen. 

Enligt eleverna behandlas hälsa i samband med fysiska aktiviteter som idrotter, lekar och rörelser. 

Hälsa ses som en effekt av genomförda fysiska aktiviteter som tas upp i t.ex. träningslära eller 

kroppslig förmåga. Det går att utläsa en markant skillnad mellan elevgruppernas uppfattningar 

angående lärarens arbete kring den teoretiska kunskapen kopplat till fysisk aktivitet. Den 

elevgrupp som uppfattar att hälsoarbetet ständigt var närvarande i den fysiska aktiviteten anser att 

läraren kontinuerligt arbetade med att göra eleverna medvetna angående effekterna av fysisk 

aktivitet kopplat till hälsa. ”Gun drar paralleller mellan styrketräning och effekter som man kan 

använda (elev 3)”. Detta kan jämföras med den elevgrupp som inte uppfattar att kunskap kopplas 

till den fysiska aktiviteten. ”Vi pratar inte om hälsa när vi tränar (elev 12)”. 

Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen 

Detta är den diskurs som får störst utrymme i ämnet generellt. Tre av fyra elevgrupper beskriver 

innehållet i fysiologidiskursen som det dominerande undervisningsinnehållet samt anser att det är 

just fysiologi och träningseffekter som är den dominerande hälsoundervisningen. Dock finns det 

en elevgrupp som inte uppfattar att hälsoundervisning kopplas till innehållet. ”Han säger det 

säkert men det är ingenting vi uppfattar (Elev 7)”. Den hälsoundervisning som kopplas till den 

fysiska aktiviteten menar övriga elever, handlar främst om hur rörelser och träning ger bättre 

hälsa. ”Ungefär hur mycket motion man behöver under en vecka, de dagar man måste vila och få 

i sig protein och så (elev 3)”. Den elevgrupp som skiljer sig från mönstret är Görans elevgrupp 

som inte anser att den fysiska aktiviteten kopplas till hälsoeffekter. 

Riskdiskursen 

Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen 

Elevgrupperna upplever att hälsoundervisningen bidrar till en kunskap om hur de förebygger 

sjukdomar och skador. ”Man får veta hur man ska förhindra skador i arbetslivet (elev 3)”. 

Ergonomi är det område som eleverna uppfattar som dominerande av innehållet och som kan 

relateras till riskdiskursen. Eleverna uppfattar ergonomi som en bidragande faktor till en bättre 

hälsa. Utöver ergonomi nämner ett fåtal elever stretching som förebyggande av skador. Eleverna 
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uppfattar undervisningen som förebyggande av skador, vilket kan placera diskursen i ett patogent 

perspektiv där hälsa motverkar ohälsa såsom skador och sjukdomar. 

Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen 

Det går att tolka i elevernas svar att innehållet inom diskursen behandlas i ämnets undervisning. 

Eleverna uppfattar att det sker främst genom ergonomi. De flesta elever uppfattar inte att 

hälsoarbetet berörs kontinuerligt under fysiska moment, då rörelser ska genomföras korrekt för 

att undvika skador. Dock uppfattar alla elevgrupperna att ergonomi behandlas som ett enskilt 

arbetsområde, där eleverna ser en koppling till hälsa. De övriga delarna av diskursen, som 

stretching och livräddning, nämner inte eleverna som hälsoundervisning. Utifrån elevernas 

intervjuer går det att tolka som att de uppfattar innehållet relaterat till fysiologi- och 

riskdiskurserna som de innehåll som hälsoundervisningen består främst av.  

Socialfostransdiskursen 

Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen 

Vid analysen framkommer att eleverna upplever att lärare inom idrott och hälsa behandlar 

innehållet inom denna diskurs latent och att undervisningen inte sker uttalat. Eleverna uppfattar 

innehållet som ett ramverk för all undervisning genom samarbetsövningar, regler rörande idrotter 

samt förhållningssätt till varandra. De uppfattningar som kan kategoriseras till denna diskurs 

berör socialt samspel och sociala relationer. Det går att tolka att eleverna har en uppfattning om 

vad social hälsa är men att definiera begreppet är svårt ”ja alltså, man vill prata med folk, inte dra 

sig undan (elev 7)”.  

Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen 

Arbetet kring samarbete och relationer sker kontinuerligt i undervisningen menar eleverna. Dock 

har de svårt att uppfatta något kunskapssyfte till dessa aktiviteter utan de behandlar endast sociala 

kunskaper och relationer. ”Samarbete håller vi ju på med hela tiden, typ när vi spelar innebandy. 

Hur man ska vara mot varandra (elev 9)”. Utifrån intervjuerna går det att utläsa att de sociala 

aspekterna av hälsa är viktiga för eleverna och de vill arbeta med social hälsa inom ämnet idrott 

och hälsa. Dock uttrycker eleverna en osäkerhet om hur undervisningen utförs. Eleverna har 

svårt att relatera undervisningen till social hälsa.   

Motorik- och kroppsupplevelsediskursen 

Uppfattningar om vad som behandlas i undervisningen 

Det inslag eleverna anser dominera innehållet som kan relateras till denna diskurs är psykiskt 

välbefinnande. Elevgrupperna anser att ämnet idrott och hälsa ska bidra till att man mår bra, både 

psykiskt och fysiskt. ”Det handlar om att må bra med sig själv, trivas med den man är (elev 3)”. 
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Detta behandlas genom diskussioner om bland annat självbild, ätstörningar samt psykiska 

sjukdomar. Dessa diskussioner menar de flesta elevgrupperna är de arbetssätt som dominerar 

innehållet som kan relateras till denna diskurs. Hälsoarbetet handlar, enligt eleverna, om att skapa 

en grundförståelse för psykiska sjukdomar och faktorer som påverkar hälsan. Denna uppfattning 

placerar elevernas tankemönster i det salutogena perspektivet, då de behandlar hälsa i ett 

holistiskt perspektiv. De elevgrupper som beskriver att läraren kopplar den psykiska hälsan till 

fysiska aktiviteter, menar att det främst är för att förbättra prestationen och känslan gentemot 

fysisk aktivitet. Detta tolkar eleverna som en del av hälsoundervisningen. Eleverna uppfattar att 

det är arbetet med kroppsuppfattning och lust till fysisk aktivitet som präglar den fysiska 

undervisningen. De anser även att den teoretiska undervisningen behandlar främst 

kroppsuppfattning i frågor om ätstörningar och kroppsideal. 

Uppfattningar om vilket utrymme innehållet får i undervisningen 

Uppfattningen om arr innehållet får tillräckligt med utrymme skiljer sig mellan elevgrupperna. 

Åsikterna går främst isär när det gäller den psykiska hälsan kopplat till den teoretiska 

undervisningen. En övervägande del av eleverna anser att detta borde få ett större utrymme. De 

anser att psykisk hälsa behöver ett större fokus i undervisningen. ”Det är stort fokus på den 

kroppsliga hälsan och den psykiska hälsan kommer i skymundan, det är nästan stigmatiserat att 

prata om det (elev 13)”. Den gruppen som tolkar hälsa inom ett bredare perspektiv vill även se 

mer psykisk hälsa i undervisningen. Detta kan ses i kontrast mot en mindre grupp elever som 

anser att den psykiska hälsan inte ska ta större utrymme i undervisningen utan att ämnet ska 

fokusera på fysisk aktivitet. Det går alltså att se en klar skillnad i frågan om utrymme som den 

psykiska hälsan ska uppta i lektionstid. ”När man bara pratar så blir det tråkigt och man lyssnar 

inte längre (elev 10)”. Innehållet kopplat till socialfostrans- samt motorik- och 

kroppsupplevelsediskurserna uppfattar eleverna som närvarande i hälsoundervisningen dock inte 

uttalad av lärarna i samma utsträckning som innehållet ur de patogena diskurserna. Detta gör att 

eleverna har svårt att uppfatta vilken kunskap de lär sig kring innehållet. 

 

Sammanfattning av hälsodiskurserna 

Det som går att se i svaren från elevintervjuerna är att de anser att den fysiska hälsa är det som 

dominerar hälsoundervisningen. Det går att tolka som att innehållet i fysiologidiskursen är det 

dominerande och därefter innehållet ur riskdiskursen, de två patogena diskurserna. Även om det 

flesta eleverna anser att social och psykisk hälsa behandlades i undervisningen så går det att tolka 

att innehållet i socialfostransdiskursen samt motorik- och kroppsupplevelsediskursen inte får 

samma utrymme.  
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8 Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer resultatet vidare analyseras genom att applicera den tidigare 

forskning som presenterades i litteraturöversikten. Först kommer diskussionen att vara fokuserad 

på lärarintervjuerna för att sedan behandla elevintervjuerna. Därefter följer en jämförande 

diskussion av de två studierna. 

8.1 Lärarresultat  

I diskussionen kommer lärarresultatet att diskuteras utifrån de mest intressanta och relevanta 

kopplat till lärarnas förhållningssätt till hälsa och hälsoundervisningen. Diskussionen har 

strukturerats efter dessa teman: Syn på hälsa, kursplan, undervisningen och lärare inom idrott och hälsas 

uppdrag. 

Det går att se att de intervjuade lärarna ser på hälsa som en helhet av en rad olika faktorer 

som Quennerstedt beskriver som salutogent (Quennerstedt, 2006, s.51). Samtidigt bedrivs 

undervisningen, utifrån det patogena perspektivet, med mer fokus på fysisk aktivitet och fysisk 

hälsa. Detta följer Thedins Jakobssons studie som visar att lärare inom idrott och hälsa generellt 

ser undervisningen som något fysiskt, då eleverna ska vara fysiskt aktiva där idrott och lekar är i 

fokus (Thedin Jakobsson, 2004, s. 35). Vidare framkommer det i Thedin Jakobssons studie, att 

lärare inom idrott och hälsa anser sig vara mer förtrogna med den fysiska hälsan än den psykiska 

och sociala (Thedin Jakobsson, 2004, s. 35). Denna uppfattning stöds i vår studie. Även de 

intervjuade lärarna i denna studie anser sig behärska den fysiska hälsan bättre än de övriga 

hälsofaktorerna. En intressant aspekt kring denna uppfattning är att det uttryckts en avsaknad av 

utbildning och kunskap från lärarna. Hur väl förberedda blir lärare inom idrott och hälsa på 

arbetet med psykisk och social hälsa på lärarutbildningen? Det går även att se, att även om hälsa 

har fått en vidare mening i formulering och betydelse i skolans styrdokument, är den fortfarande 

fokuserad på de fysiska aspekterna. 

En intressant önskan som de intervjuade lärarna uttrycker, är en tydligare definition av hälsa i 

kursplanen, om vad hälsoundervisningen ska innefatta. Detta beskriver även Thedin Jakobsson i 

sin studie att lärarna upplever (Thedin Jakobsson, 2004, s. 34). Det intressanta med detta faktum 

är att Thedin Jakobssons studie genomfördes med Lpo 94 som aktuell läroplan. Det går alltså att 

se att samma uppfattning går att finna bland lärare inom idrott och hälsa idag, med nyformulerad 

läroplan. En tanke som framkommer ur intervjuerna är, att just den fysiska hälsan tydligare kan 

kopplas till kunskapskrav och är på så sätt tydligare för elever att uppfatta som kunskap. Fysisk 

hälsa blir konkret medan övriga aspekter av hälsa blir mer abstrakt och syftet riskerar att falla bort 

och på så sätt minska elevernas medvetenhet om hälsokunskapen. 
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I linje med Skolinspektionens rapport (2010, s.8), som beskriver fysisk aktivitet som den klart 

dominerande undervisningsformen, finner vi fysiologidiskursen som den mest framträdande i 

lärarnas undervisning. Det antyder att den fysiska hälsan är den hälsoundervisning som behandlas 

i störst utsträckning av intervjuade lärare. Det verkar som att den fysiska aktivitetens framtoning i 

kursplanen är det som vägleder hälsoundervisningens villkor. Även om de intervjuade lärarna 

utrycker en önskan om att fördjupa och utveckla sin hälsoundervisning ytterligare, utanför den 

fysiska hälsan, anser de att undervisningstiden inte räcker till. Även kompetensen är ett hinder för 

undervisningen rörande psykisk hälsa, vilket korrelerar med Lundvall & Meckbachs studie som 

visar att den teoretiska undervisningen ofta väljs bort till förmån för praktisk undervisning på 

grund av detta (Lundvall & Meckbach, 2004, s.75-76). Även resultatet i Thedin Jakobssons studie 

visar att lärare inom idrott och hälsa anser sig sakna det kunnande som krävds (Thedin 

Jakobsson, 2004 s. 35). Även detta ger de intervjuade lärarna i denna studie uttryck för. De 

uppfattningar som de intervjuade lärarna beskriver, stämmer väl överens med den tidigare 

forskningen, om att den fysiska hälsan är den hälsoaspekt som lärare inom idrott och hälsa anser 

sig behärska och ge utrymme åt i sin undervisning. Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är, 

huruvida lärarna lyckas förmedla sitt syfte med hälsoundervisningen. Om de misslyckas med detta 

finns det risk att deras syfte blir dolt och det blir på så sätt svårare för eleverna att tillgodogöra sig 

de kunskaper lärarna ämnar lära ut. Detta leder till frågan om vilken typ av kunskap eleverna lär 

sig och vilken vikt som läggs på hälsa, utöver den som kan kopplas till fysisk aktivitet. Utifrån att 

den fysiska aktiviteten är i fokus i hälsoundervisningen, stämmer det väl överens med den 

förväntan som råder på ämnet idrott och hälsa. 

I Meckbachs studie framgick det att lärare i idrott och hälsa anser att ämnet syftar till att ge 

eleverna rörelseglädje genom undervisningen och kunskap om kroppen och hälsan (Meckbach, 

2004, s. 89). Även i denna studie diskuteras uppdraget med ämnet idrott och hälsa. De 

intervjuade lärarna beskriver ämnet som ett tillfälle för elever att vara fysiskt aktiva, elever som 

kanske enbart får sin fysiska aktivitet från ämnet. I en annan studie, av Lundvall, Meckbach & 

Wahlberg, beskrivs syftet med ämnet även som att förmedla hälsokunskap, utveckling av social 

kompetens samt att skapa intresse för fysisk träning (2008 s.18). Även om alla dessa faktorer 

nämns i denna studie, visar analysen en problematik då alla dessa syften får tillräckligt med 

utrymme. I denna studie uppfattar de intervjuade lärarna att ett av de primära syftena med deras 

undervisning är, att eleverna ska hitta intresse för fysisk aktivitet, vilket leder till att en stor del av 

undervisningstiden tillägnas fysisk aktivitet. Då väcks frågan om vilket utrymme de andra syftena 

får i undervisningen. Minskas mängden fysisk aktivitet riskerar dessa elever att mista det enda 

tillfället till motion för att i stället bli stillasittande. Lärarna brottas med problematiken att rikta 

fokus från enbart fysisk aktivitet, som kan vara livsavgörande för eleverna, till en balanserad 

undervisning som även ger en djupare teoretisk kunskap. Lyckas läraren med detta så har hen löst 

en svår men viktig ekvation. 
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8.2 Elevresultat 

I diskussionen kommer elevresultatet att diskuteras utifrån det vi anser som mest intressant och 

relevant kopplat till elevernas förhållningssätt till hälsa och hälsoundervisningen. Diskussionen 

har strukturerats efter de teman vi diskuterar: Syn och förväntningar på ämnet, undervisningen, lärande om 

hälsa.  

Likt Redelius kommer fram till i sin enkätstudie (2004, s.151) beskriver de intervjuade 

eleverna i denna studie lektioner inom idrott och hälsa som något roligt och att de präglas av 

fysisk aktivitet. Även om majoriteten av de intervjuade eleverna anser att undervisningen består 

av hälsokunskap, är det ett fåtal elever som uppfattar ämnet som enbart ett tillfälle för fysisk 

aktivitet och rörelse utan någon hälsokunskap.  Detta fokus på fysisk aktivitet fastslår även 

Redelius i sin studie (2004, s. 166). Utifrån analysen av intervjuerna går det att tolka att eleverna 

önskar mer kunskap om hälsa, framför allt psykisk hälsa som de kan relatera till. Dock är inte 

eleverna villiga att avsätta tid från den fysiska aktiviteten till förmån för teoretisk undervisning. 

Eleverna har ett intresse av att lära sig mer om hälsa än enbart den fysiska aspekten. Det är en 

konflikt, då eleverna vill ha undervisning som är främst lämpad för kunskap rörande fysisk hälsa 

men önskar sig undervisning som ger kunskap om hälsa i ett bredare perspektiv. Denna 

motsägelse är det mest noterbara i elevernas uppfattningar om former av hälsoundervisning 

kontra den fysiska aktiviteten. 

Utifrån de diskurserna som används i analysen av elevintervjuerna, framgår det att 

hälsoundervisningen inom fysiologidiskursen samt riskdiskursen uppfattar eleverna som tydligt 

förekommande. Syftet och målet är tydliga och eleverna kan relatera kunskapen till sin egen 

vardag och framtid. Dock går det att tolka att socialfostransdiskursen och motorik- och 

kroppsupplevelsediskursen, de två salutogena diskurserna, inte har samma framträdande roll i 

undervisningen. Eleverna uppfattar att innehållet i dessa diskurser behandlas men detta sker som 

en sidoeffekt av den övriga undervisningen och att det sällan är huvudfokus med lektionerna. 

Detta gör att det är svårare att identifiera diskursernas innehåll i lärarnas syfte, enligt eleverna. 

Denna uppfattning stämmer in på resultatet som Lundvall, Meckbach och Wahlberg presenterar 

(2008, s. 19), att en stor majoritet av eleverna anser att det främst är idrotter och fysisk aktivitet 

som de lär sig från idrotten. Denna analys gör det intressant att jämföra lärare och elevers 

uppfattningar rörande vad det är som undervisas. Får de salutogena diskurserna mindre uttalat 

utrymme än de patogena till följd av de fysiska aktiviteterna som präglar undervisningen? Om 

detta stämmer förminskas då den psykiska och sociala hälsoundervisningen som sekundär till den 

fysiska hälsan i elevernas ögon? 

Som tidigare diskuterats, uppfattar eleverna att undervisningen är präglad av olika aspekter av 

hälsa, men de uppfattar inte att de lär sig kunskap om psykisk och social hälsa, eftersom den inte 

är uttalas av undervisande lärare. Detta kan jämföras med studien av Lundvall, Meckbach & 

Wahlberg (2008, s. 19) som beskriver att en stor del av eleverna inte anser sig lära sig den 

kunskap läraren ämnar förmedla. Det ställer frågan om lärare i idrott och hälsa måste bli tydligare 
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med mål och syfte när det gäller kunskap om psykiska och sociala frågor, kanske främst när de är 

kopplas till fysisk aktivitet och kunskapen blir mer otydlig för eleverna. Frågan är om eleverna 

kan uppfatta vad de har lärt sig och relatera det till sin egen hälsa om det inte blir explicit uttalat 

av läraren. 

8.3 Jämförelse av studierna 

I jämförelsen av studierna ställer vi frågeställningarna och analyserna mot varandra för att 

diskutera vilka mönster som går att se mellan de intervjuade lärarna och eleverna. Det som går att 

tolka, som de gemensamt dominerande åsikterna mellan studierna är förväntan på ämnet samt att 

båda grupperna vill se en förändring kring hälsoundervisningen.  

Skolinspektionen kommer i sin rapport fram till att undervisningen är starkt präglad av fysisk 

aktivitet. Denna slutsats stärks av både lärare och elever i våra delstudier, där majoriteten 

beskriver en förväntan av undervisningen i idrott och hälsa som främst fysisk aktivitet. Även om 

lärarnas mål med undervisningen är att ge en bredare bild av hälsa uppfattar eleverna främst den 

fysiska hälsan i undervisningen. Ämnets starka koppling till fysisk aktivitet verkar ha skapat en 

förväntan på lektionsinnehållet, som gör att både lärare och elever förväntar sig motion under 

lektionstid. Det verkar som att ämnets tradition förpassar hälsokunskap som inte har en tydlig 

direkt koppling till fysisk aktivitet till bakgrunden. Det som går att se vid jämförelse av 

intervjustudierna, är att det finns en vilja att förflytta ämnet till att bli mer kunskapsorienterat än 

det uppfattas idag. Både lärare och elever uppfattar hälsa som något bredare än fysisk hälsa. 

Samtidigt uttrycker båda grupperna motstånd till att förändra hälsoundervisningens 

lektionsutrymme utifrån rådande kursplan. Dock uttrycker både lärare och elever en önskan att 

ämnet ska förändras. 

I elevintervjuerna uppfattar vi en osäkerhet kring hur kunskap om psykisk och social hälsa ska 

behandlas och bedömas. Även de intervjuade lärarna upplever en osäkerhet kring vilket innehåll 

som ska behandlas inom hälsoundervisningen rörande psykisk och social hälsa, vilket även 

Thedin Jakobsson beskriver (2004, s. 34). Utifrån analysen fann vi två tydliga reformförslag till 

förändring kring hälsoundervisningen, för att lyfta fram hälsa. Det förslag som nämns av både 

lärare och elever, är att förtydliga hälsa i kursplanen. Detta skulle kunna ske genom att formulera 

konkret centralt innehåll och tydliga kunskapskrav, specifikt rörande de psykisk och sociala 

målen. Tydligt formulerade kunskapskrav kring psykiska och social hälsa skulle skapa ett mer 

holistiskt synsätt kring hälsa i ämnet idrott och hälsa, uttrycker både lärare och elever i denna 

studie. Detta skulle kräva en förändring i både arbetssätt och inställning hos lärare och elever, 

samtidigt som denna förändring verkar välkomnas av båda grupperna. Ytterligare en förändring 

till ämnet för att flytta fokus från idrotter till hälsa och rörelser, skulle kunna genomföras genom 

ett namnbyte till t ex Hälsa och rörelse, en åsikt som flera av lärarna ställer sig positiva till. De 

förslag till förändringar som beskrivs i intervjuerna, går att jämföra med hur skolan i Finland 

förändrade hälsoundervisningen till ett fristående ämne (Orre, 2012). De åsikter kring förändring 



 

 40 

som de intervjuade lärarna i vår studie uttrycker, kan ses som ett uttryck för viljan för att ge 

hälsan ett större utrymme i morgondagens skola. 
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9 Slutsats 

Denna studies ansats var att undersöka vilket förhållningssätt lärare och elever har till hälsa inom 

ämnet idrott och hälsa. Då detta är en kvalitativ studie går det inte att dra några generella 

slutsatser men utifrån de uppfattningar vi har analyserat har vi kunnat se mönster hos både lärare 

och elever. Bland de intervjuade lärarna upplever vi att de tycker att hälsa är ett stort begrepp 

som innefattar mycket men inom idrott och hälsa blir det fokuserat på den fysiska hälsan. 

Nuvarande kursplan och förväntan på ämnet driver undervisningen mot den fysiska hälsan. Även 

fysiska hälsoproblem bland eleverna kommer i fokus hos lärarna, vilket motiverar fysisk aktivitet 

under lektionerna. Eleverna uppfattar hälsa som ett brett begrepp men inom ämnet idrott och 

hälsa ska hälsa beröras främst genom fysisk aktivitet. De vill lära sig kunskap om hälsa men är 

inte beredda att ge upp den fysiska aktiviteten. Detta medför att för att få eleverna motiverade till 

undervisningen kan hälsoundervisningen behöva ske i den fysiska aktiviteten, vilket inte alltid är 

den relevanta undervisningsformen. Ytterligare en slutsats som denna studie kan dra, är att syftet 

kan behöva klargöras för att eleverna ska bli medvetna om hälsoundervisningen. Eftersom hälsa 

är svårdefinierat bör lärare inom idrott och hälsa tydligt klargöra vilket syfte och mål 

undervisningen har rörande hälsa, för att eleverna lättare ska kunna ta till sig kunskapen.  

Utifrån intervjuerna drar vi slutsatsen att ämnets tradition och förväntningar gör att ämnet är 

oerhört starkt förknippat med fysisk aktivitet vilket försvårar hälsoundervisningen. Om önskan är 

att förflytta ämnet mot ett större fokus på hälsoundervisning kan förslagen till förändringar som 

de intervjuade lärarna och eleverna beskriver vara en väg att gå. För att förändra inställningen till 

ämnet från grunden krävs det möjligtvis en uppdelning av ämnet, likt den i Finland. 

Som framtida lärare anser vi, att denna studie har gett oss en insikt i hur både lärare och 

elever kan förhåller sig till hälsa inom ämnet idrott och hälsa. För lärare är det viktigt att arbeta 

med hälsa i alla olika former, för att eleverna ska kunna relatera till undervisningen och förstå vad 

hälsa innebär. För att ge skapa en större uppfattning om hälsans plats i undervisningen skulle 

vidare forskning kunna vara att en kvantitativ studie, likt de undersökningar som har presenterats 

i den tidigare forskningen, fast med Lgr 11 som bakgrund istället för Lpo 94.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide med lärare 

Tema 1: Bakgrund 

Utbildning 

Yrkeserfarenhet 

Yrkesval 

Tema 2: Hälsa och kursplan  

Vad är hälsa? 

Vad är hälsa för dig? Hur definierar du hälsa? 

Hälsa i kursplanen 

Hur tolkar du hälsa i kursplanen? Anser du att det saknas definition av begreppet? Har det 

förändrats under din yrkeskarriär? Hur bedömer du eleverna i hälsokunskap? 

Ämnets syfte 

Vad är ämnets syfte, utifrån hälsa? (Hur arbetar du med hälsa?) 

Tema 3: Underv isning 

Hälsoarbete 

Hur bedriver du din hälsoundervisning? Finns det faktorer som påverkar din hälsoundervisning? 

ex resurser, miljö, elevunderlag 

Praktiska aktiviteter 

Kopplar du den praktiska moment/fysiska aktiviteten till hälsa? På vilket sätt? Vilken typ av hälsa 

fokuserar du på? 

Teoretisk undervisning 

Har du teoretiska undervisning angående hälsa? Vilka delar? 

Får den teoretiska undervisningen tillräckligt stor andel tid? Är det svårt att implementera 

hälsoundervisning i ämnet? 

Psykisk hälsa? 

Social hälsa? 
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Tema 4: Syn och instä l ln ing t i l l  hälsa  

Dagens elever 

Vilka hälsoproblem uppfattar du bland dina elever? 

Lärande mål 

Vad vill du att eleverna ska lära sig angående hälsa? 

Elevers kunskap och inställning 

Vilken inställning har elever till hälsoundervisning anser du? Vilken kunskapsnivå? 

Tema 5: Framtid  

Förändring 

Är det något som du anser behöver förändras i ämnets arbete kring hälsa? Generellt, din egen 

undervisning? 

 

Bilaga 2: Intervjuguide med elevgrupp 

Tema 1 – Instä l ln ing t i l l  ämnet  

Vad är roligast med idrott? 

Vad är tråkigast med idrott? 

Beskriv vad IDH är för dig – vad lär du dig? 

Vad tycker du om teoretisk undervisning inom IDH? 

Vad har du för inställning till ämnet idrott och hälsa? 

                 

Tema 2 -  Syf t e t  med idrot t  

Varför har man idrott i skolan? 

Hur skiljer sig ämnet från andra ämnen? 

Vad förväntar du dig av en idrottslektion? 

Vad är din reaktion om dina förväntningar inte uppfylls? 

                 

Tema 3 -  Hälsa  

Vad är hälsa för dig? 

Hur anser du att hälsa behandlas under idrottslektionerna? 
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Vilken hälsokunskap lär du dig på idrotten? exempel 

Pratar ni om psykisk/socialhälsa? 

Får du en djupare förståelse för hälsa, eller är det bara något som berörs i anslutning med andra 

moment? 

Saknar du något inom hälsoundervisningen? 


