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Sammanfattning 

Många svenska lärare i ämnet idrott och hälsa anser att begreppet hälsa är ett luddigt och 

svårtolkat begrepp i läroplanen. I Finland plockades hälsa ut från ämnet gymnastik 2001 och 

blev ett eget ämne med fokus på olika perspektiv och definitioner av hälsa. Studien syftar till 

att undersöka uppfattningar om begreppet hälsa i undervisningen hos svenska lärare i idrott 

och hälsa och finska lärarnas i ämnet hälsokunskap och gymnastik. Studien undersöker även 

vad lärarna ser för fördelar med att begreppet undervisas som inkluderat i ämnet idrott eller 

som ett eget ämne. Tre intervjuer med svenska lärare och tre intervjuer med finska lärare har 

genomförts i studien. I resultatet framkommer det att de svenska lärarna anser att det är svårt 

att väva in hälsa i innehållet på lektionerna i idrott och hälsa och ställer sig positiva till en 

möjlig uppdelning av ämnet. Finska lärarna i studien menar att eftersom hälsokunskap är ett 

eget ämne blir det tydligare för både lärare och elever kring innehållet i undervisningen om 

begreppet hälsa. 

Nyckelord: Idrottsämnet, Hälsokunskap, Undervisning, Hälsoperspektivet 
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1. Inledning 

Hälsa är något som berör alla oss människor. Hälsa är ett brett begrepp, med många 

innebörder. I dagens moderna samhälle matas ungdomar genom olika informationskanaler om 

hur god hälsa kan uppnås. Samtidigt som begreppet hälsa får ett stort utrymme i Sverige visar 

Folkhälsomyndighetens rapport (2014) att barn och ungdomar har allt sämre fysisk och 

psykisk hälsa och rör sig allt mindre. 

  

Annerstedt (2005) menar att samhället har ansvar över befolkningens hälsa och på grund av 

livsstilssjukdomar riktas folkhälsoarbetet mot att förändra individers levnadssätt, attityder, 

beteenden samt individens ansvar. Skolan är en av de arenor där hälsofrämjande arbete sker i 

och med att det är en institution som når ut till en stor del av befolkningen. Skolan har en 

nyckelroll i att skapa en god hälsa hos befolkningen (Annerstedt, 2005). Det skiljer sig mellan 

länderna i Europa hur begreppet hälsa behandlas i undervisningen. Enligt European 

Commission (2013) undervisas hälsa oftast som integrerat med andra skolämnen i gymnasiet, 

som ämnet idrott och hälsa i Sverige. Finland är ett av de två länderna i Europa som har hälsa 

som ett eget skolämne inom gymnasieutbildning (European Commission, 2013). 

  

Finland är banbrytande inom hälsofrämjande arbete. Enligt Välimaa et al. (2007) är Finlands 

folkhälsopolitik känd för att vara framgångsrik när det gäller att reducera dödligheten i hjärt-

kärlsjukdomar. Från 1970-talet har Finlands befolkning blivit mer hälsosamma än någonsin 

detta genom systematisk forskning och uppföljning av hälsofrämjande arbete men samtidigt 

har ojämlikheten och polariseringen ökat liksom i många andra länder. Under senaste åren har 

stort fokus legat på barns och ungdomars mentala hälsa och välmående i skolan (Välimaa et 

al., 2007). Exempelvis har hälsobegreppet fått stort fokus i undervisningen genom att 

introducera hälsokunskap som ett eget ämne i skolan 2001, vilket är en uppföljning av att 

hälsoundervisningen ses som en rättighet för barn och ungdomar i Finland (Välimaa et al., 

2007). Enligt Korhonen (2007) har något form av hälsolära funnits från 1600-talet i den 

finska skolan, fast den har ingått i andra ämnen. På grund av reformen 2001 har det 

möjliggjort att ämnet har fått ett mer omfattande ämnesinnehåll, enhetliga mål och fler 

undervisningstimmar på schemat samt att det krävs en speciell ämneslärarutbildning i 

hälsokunskap för att kunna undervisa i ämnet.  

 

Annerstedt (2005) menar att i och med att hälsa kom med i namnet för ämnet idrott och hälsa 

i Sverige under skolreformen 1994, blev ämnet något mer kvalitativt än idrott inom 

föreningsidrotten.] Fokus på de idrottsliga färdigheterna skulle minska i undervisningen. 

Ämnets grund skulle fortfarande ligga på fysiska aktiviteter genom en bredd av aktiviteter, 

men det skulle finnas ett tydligt hälsoperspektiv och en koppling mellan hälsa, livsstil och 

idrott (Annerstedt, 2005). I läroplanen för den svenska gymnasieskolan 2011 (Lgy 11) står det 

under övergripande mål och riktlinjer för kunskap, att skolans ansvar bland annat är att 

eleverna ska få kunskap om förutsättningarna för god hälsa (Skolverket, 2011). Men vilken 

betydelse har det fått i undervisningen? Oavsett att det står uttryckt i kursplanen och finns 
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med i ämnesnamnet får hälsa inte så stort utrymme i idrott och hälsa undervisningen i Sverige 

(Skolinspektionen, 2010; Thedin Jakobsson, 2005). Det verkar som att det finns ett problem i 

ämnet idrott och hälsa när det gäller just hälsobegreppet, trots att hälsa ingår i ämnets titel 

finns en frånvaro av undervisning om just hälsa i ämnet. Vilket utrymme får begreppet hälsa i 

undervisningen?  

 

Hälsoundervisningen skiljer sig globalt och även mellan de två skandinaviska grannländerna 

Sverige och Finland, därför finner vi som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa det 

intressant att undersöka detta område för att skapa en större förståelse hur undervisning kring 

hälsa kan organiseras. Med studien önskar vi att debatten om hälsoundervisningen i Sverige 

kan lyftas fram för en möjlig utveckling. 
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2. Syfte och frågeställningar 

  

Studien syftar till att undersöka hur begreppet hälsa behandlas i undervisningen i Sverige och 

i Finland. Utifrån syftet med studien har följande frågeställningar formulerats. 

  

1. Vilka uppfattningar har lärare i Sverige om hälsa i ämnet idrott och hälsa och begreppets 

koppling till läroplanen och undervisningen? 

  

2. Vilka uppfattningar har lärare i Finland om undervisningen i hälsokunskap angående 

lärarens förhållningssätt, mål och innehåll i läroplanen? 

  

3. Vilka för- och nackdelar anser lärare i Sverige och i Finland att det finns med att hälsa 

undervisas som inkluderade i ämnet idrott eller som ett separat ämne? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Thedin Jakobsson (2005) beskriver hälsa som ett komplext begrepp att definiera då hälsa 

innehåller många olika dimensioner. Utifrån syftet med arbetet kommer begreppet hälsa här 

att definieras utifrån olika perspektiv för att kunna analysera lärarnas svar kring 

hälsoundervisningen. I följande del kommer den biomedicinska och den humanistiska 

inriktningen på hälsa att definieras. 

3.1 Begreppet hälsa 

Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2018) definieras hälsa som ett tillstånd när en människa 

mår bra fysiskt, psykiskt och socialt samt att hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom utan att en 

människa mår bra på alla sätt (NE, 2018). Vid World Health Organisation (WHO) konferens i 

Ottawa 1986 kom de fram till att hälsa ses som en resurs för vardagslivet, inte som ett mål i 

sig för livet. Hälsa betonar personliga och sociala förutsättningar och försöker ta reda på vilka 

faktorer som kan bidra till positiv hälsoutveckling.  

3.1.1 Biomedicinsk inriktning 

Medin och Alexandersson (2000) menar att inom gruppen för den biomedicinska inriktningen 

ses hälsa som motsatsen till sjukdom och den utgår från medicin samt naturvetenskap. 

Författarna skriver att inom den biomedicinska inriktningen är det kroppen som ligger i fokus, 

här inkluderas ej människans “natur” till exempel om människan i fråga är ond eller god. 

Inom den biomedicinska inriktningen finns det olika subgrupper, bland annat den mekaniska 

ansatsen och den biostatiska ansatsen. Den mekaniska ansatsen definierar hälsa genom att 

hälsa finns då alla delar i kroppen fungerar med hänsyn till vad som ses vara normalt och den 

biostatiska ansatsen definierar hälsa som frånvaro av sjukdom (Medin och Alexandersson, 

2000). 

3.1.2 Humanistisk inriktning 

Medin och Alexandersson (2000) beskriver den humanistiska inriktningen på hälsa som 

sambandet mellan sjukdom och hälsa, den utgår antingen från filosofi eller psykologi. I den 

humanistiska inriktningen beskrivs hälsa som något annat är frånvaro av sjukdom där hälsa 

oftast står i fokus till skillnad från den biomedicinska inriktningen. Författarna menar att inom 

den humanistiska inriktningen ser människan som skapande och aktiv samt är en del i 

interaktionen mellan individen och det sammanhanget i vilket hon verkar i. Medin och 

Alexandersson (2000) beskriver att holistisk ansats, mental hälsa, beavioritisk hälsa och 

salutogent ansats som några av de subgrupper inom den humanistiska inriktningen. 

 

Medin och Alexandersson (2000) beskriver den holistiska ansatsen som att människan har en 

fri vilja, och definierar god hälsa som människans förmåga att förverkliga det som är viktigt 

för henne, utifrån sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Författarna beskriver att 
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grundtanken med mental hälsa är att människan agerar utifrån den mentala förmågan hen har, 

både kognitivt och socialt, för att nå viktiga mål. Författarna förklarar att den behavioristiska 

ansatsen definierar god hälsa genom att en människa trivs med sitt beteende. Medin och 

Alexandersson (2000) menar att ansatsen inte egentligen fokuserar på hälsa eller sjukdom 

utan tar sin utgångspunkt i människans beteende.  

3.1.3 Salutogen ansats  

Den salutogena ansatsen tillhör den humanistiska inriktningen och Antonovsky (2005) 

beskriver att den fokuserar på hälsans ursprung. Den salutogena infallsvinkeln försöker 

exempelvis svara på frågorna om vad som skapar hälsa och vad som bidrar till 

hälsoutvecklingen. Utifrån den salutogena ansatsen finns ett positivt synsätt på hälsa som 

försöker ta reda på vilka resurser som producerar och stödjer hälsa. Antonovsky (2005) har 

skapat begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Han menar att känsla av sammanhang 

kan används för att få ett möjligt svar på den salutogenetiska frågan; vad som kan utveckla 

hälsa. Antonovsky definierar känsla av sammanhang på följande sätt: 

  

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 

varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbar och begripliga, de resurser som krävs 

för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 

dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005, s.46). 

  

Antonovsky (2005) skriver att det finns tre centrala komponenterna i KASAM; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till den utsträckning som man upplever 

inre och yttre stimuli som kloka, konkreta, strukturerad och sammanhängande istället för 

kaotiska, oordnade och slumpmässiga. Den andra komponenten är hanterbarhet och 

definieras som de resurser man upplever att man har till sitt förfogande som kan möta de krav 

som ställs av de stimuli som väller över en. Antonovsky (2005) skriver att den tredje 

komponenten meningsfullhet betraktas som en begreppets motivationskomponent. Den 

innebär att personen gör saker som hen är engagerade i, har betydelse för och som är viktiga 

för hen. Antonovsky (2005) använder en metafor där livet är en flod och KASAM mäter 

människors simförmåga i floden. Var i floden befinner man sig beror på socio-kulturella, 

historiska samt fysiska omvärldsbetingelser och KASAM kan förklara exempelvis varför 

olika människor klarar sig olika bra även om floden är samma. Han menar att det är 

livserfarenheter som har inflytande till en starkare eller svagare KASAM. 
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4. Bakgrund 

World Health Organisation (WHO, 1997) gav sitt förslag att elever ska få hälsoutbildningen 

antingen i form av hälsokunskap som ett separat ämne, inkluderade i andra ämnen eller i en 

kombination av de två. Enligt WHO (1997) är det idealistiskt om hälsokunskap skulle 

undervisade som ett eget ämne. Undervisningen bör bland annat fokusera på att eleverna ska 

få kunskaper om hälsa för att de kan tillägna sig en hälsosam livsstil samt attityder och 

värderingar relaterade kring utvecklingen av ett hälsosamt beteende. En god 

hälsoundervisning bör bland annat innehålla att hälsa behandlas utifrån ett bredare perspektiv 

än bara hälsa som frånvaro av sjukdom samt möjliggöra att eleverna kan fatta hälsosamma 

beslut (WHO, 1997). I följande del kommer en global överblick att presenteras med fokus på 

hur idrottsundervisningen organiseras samt om och hur begreppet hälsa kopplas till 

undervisningen. Vidare kommer hälsoundervisning i Sverige och i Finland att presenteras 

samt hur begreppet hälsa har tagits hänsyn till i de båda skolsystemen på gymnasienivå. 

4.1 Hälsa kopplat till idrottsundervisningen ur ett globalt 

perspektiv 

Globalt sett skiljer sig idrottsundervisningen och kopplingen mellan idrott och hälsa inom 

skolämnet. Enligt European Commission (2013) handlar det övergripande målet med 

idrottsundervisningen i alla länder om att eleverna ska förbättra sina fysiska, social och 

personliga färdigheter. European Commission (2013) menar att det måste finnas en bredare 

syn på ämnet där även sociala och känslomässiga färdigheter tas hänsyn till. Majoriteten av 

länderna arbetar med kvalitativa lärandemålen inom idrottsundervisning samt strävar efter att 

eleverna ska tillägna sig en hälsosam livsstil. European Commission (2013) skriver att i de 

flesta Europeiska länder undervisas hälsa som integrerad med andra skolämnen i gymnasiet, 

men i Finland och Irland undervisas hälsokunskap som ett separat ämne. I Tjeckien får 

skolorna bestämma själv om hälsa ska undervisas som ett separat ämne eller om de ska 

undervisas som inkluderande i ett annat ämne. Hälsoundervisningen berör oftast följande 

innehåll: fysisk hälsa, personal och social välbefinnande, skadeförebyggande, hygien, sexual 

hälsa och kost. 

4.2 Hälsofrämjande arbete i Sverige 

Annerstedt (2005) skriver att det under en lång tid har varit ett samhälleligt ansvar att styra 

medborgare mot en bättre hälsa genom olika åtgärder, en sådan åtgärd kan ta sig i uttryck på 

olika sätt. En kan handla om att det är den omgivande miljön som står i centrum. En annan 

kan vara att reglera kroppens aktiviteter och funktioner, vilket innebär att genom olika 

åtgärder civilisera, träna och socialisera människan och dess kropp, med målet att människan 

ska fungera i samhället. Annerstedt (2005) menar att i denna socialisationsprocess, och även 

när det gäller människans hälsa, har ämnet idrott och hälsa en viktig roll. Enligt Annerstedt 

(2005) har folkhälsoarbetets inriktning förändrats under de senaste decennierna, från den 

tidigare hälsoupplysningens vetenskapsbaserade och kunskapstäta synsätt till en 
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hälsoupplysning som visserligen strävar efter att stärka hälsa men har istället försökt att 

överföra föreställningar om medgångar och motgångar, ungdom och ålderdom. Annerstedt 

(2005) menar att dagens folkhälsosträvande framförallt riktas mot att förändra människors 

livsstil, vilket beror på att de sjukdomar som har vuxit under de senaste decennierna är just 

livsstilsrelaterade. Brist på motion, stress och felaktig kost är centrala delar i ett ohälsosamt 

levnadssätt. I läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 11) står det under skolans uppdrag att 

skolan ska utveckla elevernas sociala kompetens samt uppmärksamma bland annat hälso- och 

livsstilsfrågor. Vidare står det även att skolan har som uppdrag att ge eleverna förutsättningar 

till att kunna utföra fysiska aktiviteter regelbundet.  

4.2.1 En historisk tillbakablick på hälsa i skolan 

Enligt Annerstedt (2005) har samhällets folkhälsoarbete med hjälp av idrottsämnet grundat 

sig i nationalromantiska utgångspunkter där fokus låg på att skapa friska medborgare som 

skulle ge bra arbetskraft. Detta var argumenten för skolidrott under 1800 - talet, under början 

av 1900-talet blev det allt mer viktigt med skolbarnens hälsa. Detta genom bland annat 

skollovskolonier vars syfte var att bredda skolbarnens hälsa genom vistelse på landsbygden. 

Annerstedt (2005) skriver vidare att vid ungefär samma tid infördes även ämnet hälsolära i 

folkskolan med fokus på hygien och hälsovård. Författaren förklarar att fram till 1960-talet 

betraktades elever som passiva mottagare av hälsofakta medan dagens elever ska genom 

självaktivitet betrakta hälsoundervisning genom egna ställningstaganden. 

  

Annerstedt (2005) beskriver att i och med skolreformen 1994 fick ämnet sitt nuvarande namn, 

idrott och hälsa. När hälsa kom med i namnet blev ämnet något mer kvalitativ än idrott i 

föreningsidrottsform. Under denna reform blev undervisningen målstyrd, vilket innebar att 

staten skapade mål som skulle uppnås med undervisningen, dessa mål skulle lärarna 

tillsammans med eleverna komma överens om hur de skulle nås. Det ledde till att de enskilda 

lärarna fick relativt stor frihet över hur undervisningen skulle organiseras. Ämnets grund 

skulle fortfarande ligga på fysiska aktiviteter, men med ett tydligt hälsoperspektiv och en 

koppling mellan hälsa, livsstil och idrott. Annerstedt (2005) skriver att i läroplanen för den 

obligatoriska skolan (Lpo 94) betonas elevernas ställningstagande i hälsofrågan, enligt 

läroplanen skulle eleverna få kunskap om livsstilens betydelse för hälsan samt förstå 

sambandet mellan fysisk aktivitet, livsstil och hälsa, alltså att fysisk aktivitet bidrar till en god 

hälsa. Enligt Annerstedt (2005) finns även det synsättet bland vissa lärare i ämnet som menar 

att elever med dålig hälsa är dåligt tränade och får skylla sig själva. 

4.2.2 Hälsa i ämnet idrott och hälsa 

Quennerstedt (2006) skriver att hälsa lyft fram i olika diskurser i läroplanen för ämnet idrott 

och hälsa. Författaren menar att fysiologidiskursen dominerar inom ämnet idrott och hälsa 

vilket innebär att undervisningen ska ge fysisk träning, kunskaper om fysisk träning och 

stimulera till goda vanor. Dessa tre huvudsakliga områden är formade utifrån att ge 

kunskaper från anatomi och fysiologi, samt med fokus på kost och den regelbundna 

aktivitetens påverkan på hälsan. Quennerstedt (2006) förklarar att i fysiologidiskursen blir det 
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aktiviteternas påverkan på den biologiska kroppen centralt ur ett hälsoperspektiv. Olika 

träningsformer samt god kosthållning är viktiga i de handlingar som kännetecknar diskursen i 

relation till hälsa. 

 

Thedin Jakobsson (2012) skriver att lärare i idrott och hälsa måste problematisera begreppen 

hälsa och idrott, deras koppling till varandra och vad det innebär för undervisningen. 

Författaren menar att arbetet med hälsofrågor bör beröra hela skolan och diskuteras på ämnes-

, arbetslags- och personalkonferenser. Idrottslärare kan starta med att problematisera 

begreppet hälsa för att sedan ta med sig den diskussionen med övrig personal på skolan. 

Thedin Jakobsson (2012) menar att de kunskapskrav och det som står i kursplanen för ämnet 

idrott och hälsa i läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11) ger vissa riktlinjer över hur 

undervisningen ska utformas kring hälsa, men det är viktigt att lärare funderar över hur de ska 

förhålla sig till läroplanens anvisningar. Om lärarnas syftet med undervisningen i idrott och 

hälsa är elevernas lärande, innebär det att målet med undervisningen blir elevernas lärande av 

idrott och hälsa. Thedin Jakobsson (2012) ställer sig frågan om det går att skilja på hälsa och 

idrott eller om hälsa är något som uppstår via god idrottsundervisning, går det att se hälsan 

som ett kunskapsobjekt i idrott och hälsa? Författaren skriver vidare att ett annat sätt att 

förhålla sig till hälsa i ämnet idrott och hälsa kan var att genom hälsosam undervisning får 

eleverna känna lust för fysisk aktivitet och idrott.   

4.2.3 Hälsa i gymnasiets läroplan 2011 

I beskrivningen av ämnet idrott och hälsa i Lgy 11 står det att idrott, friluftsliv och olika 

former av motion är av stor vikt för den enskilda människans hälsa men även för folkhälsan. 

Ämnet idrott och hälsa utgår från ett kulturellt arv av naturupplevelser och fysiska aktiviteter. 

Vidare står det att ämnet idrott och hälsa ger tillfälle för eleverna att uppleva och förstå 

betydelsen av rörelseaktiviteter och dess samband med hälsa och välbefinnande. För att kunna 

ta ansvar för sin egen hälsa är det viktigt att ha kunskaper och färdigheter i rörelseaktiviteter 

samt vetskapen om livsstilens betydelse för människans hälsa (Skolverket, 2011). 

  

I läroplanen (Lgy 11) för ämnet idrott och hälsa står det i syftet för ämnet att undervisningen 

ska leda till att eleverna utvecklar ett intresse och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, 

natur och utemiljöer som en källa för välbefinnande. Vidare står det att undervisningen ska ge 

eleverna kunskap i hur kroppen fungerar i arbete, livsstilens betydelse samt vilka 

konsekvenser det finns med fysisk aktivitet och inaktivitet. I ämnets syfte står det även att 

undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla hälso- och miljömedvetenhet och skapa 

ett intresse för att arbeta med hälsofrågor i arbetslivet och i samhället (Skolverket 2011). I det 

centrala innehållet för kursen idrott och hälsa 1 i Lgy 11 står det bland annat att 

undervisningen ska behandla: “Den fysiska aktiviteten och livsstilens betydelse för kroppslig 

förmåga och hälsa” och “Kosthållning, droger och dopningspreparat betydelse för hälsa och 

prestation” (Skolverket, 2011, s. 84). 

  

Under kunskapskraven i Lgy 11 för ämnet idrott och hälsa står det vad som förväntas av 

eleverna för att de ska kunna nå ett visst betyg på kursen. För betyget E står det bland annat: 
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Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar 

den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt 

aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan 

(Skolverket, 2011, s. 85).  

4.2.4 Hälsans frånvaro i ämnet idrott och hälsa 

Det finns undersökningar som har behandlat hälsans frånvaro i ämnet idrott och hälsa men 

dessa har genomförts innan den nya läroplanen som kom 2011. Undersökningarna grundar sig 

på läroplanen från 1994. Skolinspektionen gjorde under 2010 flygande inspektioner på idrott 

och hälsa lektioner. Syftet med inspektionerna var bland annat att granska vilka aktiviteter 

som förekom under dessa lektioner. Det som framkom av dessa inspektioner var att det 

aktiviteter som helt klart dominerade var bollsporter och bollekar, som det inte finns stor 

grund för i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Något som saknades, som det finns grund 

för i kursplanen var lektioner som behandlade hälsoperspektivet i ämnet. Enligt 

Skolinspektionens rapport (2010) kan dessa problem bero på att det fortfarande lever kvar 

traditioner från äldre läroplaner, att lärarna anser att den nuvarande kursplanen är otydlig samt 

de förväntningar som eleverna har på idrottslektionerna. Skolinspektionens rapport (2010) 

beskriver att de flesta idrottslärare utgår från ett fysiologiskt hälsoperspektiv, vilket innebär 

att fysisk aktivitet ger en god hälsa, vilket i sin tur leder till att undervisningen utformas för att 

eleverna ska röra på sig. Detta blir ett smalare perspektiv på hälsa än hur det presenteras i 

kursplanen (Skolinspektionen 2010). 

 

Thedin Jakobssons (2005) har gjort en undersökning där syftet var att belysa hur lärare i 

ämnet idrott och hälsa uttrycker sig om ämnet och i synnerhet om begreppet hälsa. Författaren 

skriver att lärarna som hon intervjuat ofta refererar till att dem genomför varierande 

idrottsaktiviteter och kan förklara vad idrott är, vilket är något annat än vad lärarna yttrar sig 

kring begreppet hälsa trots att det ingår i ämnets namn. Författaren skriver vidare att 

undersökningen var det endast ett fåtal av lärarna som menar att målet med ämnet är att 

eleverna ska vara fysiskt aktiv för sin allmänna hälsas skull. Thedin Jakobsson (2005) skriver 

att lärarna svarade svävande och tveksamt när de skulle beskriva vad hälsa innebär och hur de 

tar sig uttryck i undervisningen. Av deras svar framgår det inte om lärarna har funderat kring 

begreppet eller reflekterat över att hälsa ingår i ämnets namn. Författaren menar att en 

majoritet av lärarna ofta refererar till hälsa som teoretisk kunskap och idrott som till praktisk 

kunskap. Thedin Jakobsson (2005) kommer fram till att idrott och hälsalärarna i 

undersökningen anser att begreppet hälsa är diffust och anser att det är otydligt hur hälsa ska 

gestaltas i undervisningen. Författaren menar att hälsa är något som ska uppnås via 

undervisningen i ämnet men att läroplanen för idrott och hälsa inte ger några tydliga metoder 

eller riktlinjer för hur arbetet med hälsa i undervisningen ska gå till. Thedin Jakobsson (2005) 

skriver att en del av lärarna menar att fysisk aktivitet leder till eller är hälsa medan andra 

menar att idrott och hälsa inte hör ihop. De kopplar begreppet till undervisningen om droger, 

kostvanor och avslappning. Författaren kommer även fram till att de flesta av lärarna menar 
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att undervisningen kring hälsa bör ske teoretiskt, vilket ska leda till att eleverna ska få 

möjlighet att bete sig förnuftigt när det gäller deras levnadsvanor.  

4.3 Hälsoutbildning i den finska gymnasieskolan 

Gymnasieutbildning i Finland organiseras inte på samma sätt som i Sverige. Undervisnings- 

och kulturministeriet (u.å.) beskriver att syftet med gymnasieutbildning i Finland är att ge 

elever en omfattande allmänbildning samt färdigheter att inleda studier vidare på 

högskolenivå. Elever avslutar sina gymnasiestudier genom att avlägga riksomfattande 

studentexamen. Enligt Utbildningsstyrelsen (2016) är gymnasieutbildningen i Finland oftast 

treårig. Gymnasiet är inte bunden till årsklasser utan ett läsår är indelat i perioder där en 

period tar ungefär 6 veckor. Det blir oftast fem till sex kurser per period och elever ska ha 

minst 75 kurser avklarade i slutet av sin gymnasieutbildning. Studentexamen ger en allmän 

behörighet för högskolestudier och den består av minst fyra prov (Utbildningsstyrelsen, 

2016). 

 

Terho (2002) skriver att hälsoutbildning är en viktig del av hälsofrämjande arbete och menar 

att hälsosamma barn och ungdomar är grunden för en god folkhälsa. Författaren menar att 

skolornas hälsoutbildning ska vara systematisk och målinriktad och att den ska ses som ett 

förebyggande arbete och en investering för framtid där resultat kommer i lång sikt. Idag får 

begreppet hälsa ett stort utrymme i skolan i Finland. Utöver att hälsokunskap är sitt eget ämne 

i gymnasiet, står det mycket i läroplanen som handlar om hälsa i skolans övriga verksamhet. 

Kannas (2005) beskriver att läroplanen kan sägas vara en spegel för samhället och den 

innebär värderingar och uppfattningar om vad som anses vara nyttiga och viktiga för 

ungdomarnas nuvarande och framtida liv. Författaren menar att läroplanen styr åt vilket håll 

utvecklingen i samhället och världen för den nya generationen ska se ut. Kannas (2005) 

menar vidare att uppskattning av hälsa har växt och den syns också i läroplanen och i skolans 

värld. Terho (2002) avser att i elevernas hälsoutbildning är det viktigt att veta vilka faktorer 

som påverkar deras hälsa och välbefinnande såsom familjen, ungdomsutveckling, 

levnadsvanor och attityder, samt vilka man kan influera och hur. Författaren beskriver att 

hälsoutbildningen ska ses som en process där skolan och skolhälsovården tillsammans med 

elever och deras familjer försöker utveckla kunskaper och färdigheter för att främja hälsa och 

välbefinnande. 

4.3.1 En historisk tillbakablick på hälsa i gymnasiet 

Korhonen (2007, april) skriver i LIITO, finska medlemsmagasinet för lärare i gymnastik och 

hälsokunskap, om hälsolärans historia till ämnet hälsokunskap i den finska skolan. Första 

gången det nämns något om hälsolära i gymnasiet är från 1600-talet där ämnet var 

inkluderade i ämnet fysik och innehållet handlade om växtlära, människans anatomi och 

grunderna för hälsolära. På 1800-talet kom hälsolära också till grundskolan där den 

undervisades varierande under olika namn där innehållet handlade till stor del om hygien och 

människans anatomi. År 1913 blev hälsolära inkluderade i ämnet gymnastik i gymnasiet och 

då betonades innehållet bland annat kring den allmänna hälsovården, människan anatomi och 
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välbefinnande samt den sociala aspekten av alkoholanvändningen utifrån individens men 

också samhällets perspektiv. År 1944 beskriver läroplanen att målen för gymnastik, idrott och 

hälsolära är att eleverna bland annat ska förstå hälsans och hälsovårdens påverkan på individ 

och samhället, uppfostra elever till att bli både fysiskt och mentalt hälsosamma, arbetsdugliga, 

klara av att försvara landet och tillägna sig hälsosamma levnadsvanor. Från 1950-talet ökades 

antalet timmar som används för undervisning av hälsolära i gymnasiet och från 1960-talet 

blev innehållet bredare. Då sågs hälsa och faktorer som påverkar hälsa utifrån ett bredare 

perspektiv. År 1974 togs undervisningstimmar fortfarande från gymnastik och då var det 

gymnastiklärare som var ansvariga för undervisningen i hälsolära (Korhonen, 2007, april). 

 

Enligt en kartläggning om gymnastiklärarens förhållningssätt, färdighet och undervisningen i 

hälsolära har Kannas (1976) kommit fram till att lärare såg undervisningen i hälsolära som 

väldigt nyttig. Lärarna förhöll sig positiva mot undervisningen i hälsolära men de var inte 

redo för att öka dess undervisningstimmar. Lärarna menade att genom undervisning i 

hälsolära hade de goda möjligheter att påverka elevers hälsobeteende. Det kommer fram i 

kartläggningen att lärarna var negativa till att hälsolära skulle bli ett självständigt ämne. Trots 

detta tyckte lärarna att hälsolära inte har tagits tillräckligt med hänsyn till i läroplanen. Många 

av lärarna kände även att deras utbildning inte innehöll tillräckliga kunskaper för att kunna 

undervisa hälsolära och att de behövde vidareutbildning inom ämnet. 

  

Korhonen (2007, april) beskriver att år 1981 började gymnasieutbildningen att ordnas i 

kursform, vilket innebar att eleverna fick en större frihet över vilka kurser de var intresserade 

av att läsa. Hälsokunskap blev då en egen kurs men den var inte obligatorisk. I gymnasiets 

läroplan 1994 blev en kurs i hälsokunskap obligatoriskt för alla elever och med möjlighet till 

även fördjupade kurser (Korhonen, 2007, april). I regeringens proposition (Prop. 142/2000) 

föreslogs att hälsokunskap skulle införas som ett gemensamt ämne i den grundläggande 

utbildningen och att gymnastik och hälsokunskap skulle undervisas som separata ämnen i 

gymnasiet. Motiveringen till att ändra lagen var att olika hälsosymptom bland eleverna hade 

ökat. Ytterligare motivering till lagändringen var att hälsoutbildning, säkerhetskunskaper samt 

kunskaper och färdigheter som behövs för livskontroll hade skolorna inte tagits tillräckligt 

med hänsyn till. Undervisningen i hälsokunskap tycktes ha en förebyggande betydelse för 

exkludering bland eleverna. Med en tydligare helhet och mål för undervisningen i 

hälsokunskap kunde undervisningen optimeras. Genom att nå ut till alla i denna åldersgrupp i 

skolan kunde samhällets hälsa främjas på ett bättre och mer rationellt sätt (Prop. 142/2000). 

Provet i hälsokunskap kom första gången i studentexamen år 2006 i samband med reformen 

kring studentexamen (Finlex 2003:250).  Den nya läroplanen kom 2016 och ersatte den gamla 

läroplanen från 2003. När det gäller ämnet hälsokunskap är mål och innehållet väldigt lika 

mellan dessa läroplaner. 

4.3.2 Ämnet hälsokunskap i gymnasiet 

Kannas (2005) skriver att ämnet hälsokunskap är en del av hälsoutbildning och den har en 

allmänbildande roll i skolan. Författaren menar att i större skala är hälsoutbildning däremot en 

strategi för hälsofrämjande arbete i samhället och motiveras ur olika perspektiv. Ämnet 
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motiveras utifrån ett etiskt perspektiv eftersom alla barn och ungdomar har rättighet att få 

kunskap om hälsa och sjukdom. Ur ett samhällsperspektiv är ämnet också motiverat, 

människor mår bra i ett demokratiskt, aktivt och dynamiskt utvecklande välfärdssamhället och 

när de drabbas av sjukdom får de hjälp och vård. Hälsa och hälsoutbildning är viktiga 

komponenter eftersom hälsosamma medborgare och hälsofrämjande miljö är resurser som 

skapar välbefinnande i samhället. Ämnet hälsokunskap kan därför motiveras också genom en 

koppling mellan hälsa och lärande. Elevers hälsa ökar deras framgång och lärande inom andra 

ämnen, som främjar deras självuppskattning som därmed speglas med bättre upplevd hälsa. 

Ett annat motiv för ämnet är barn och ungdomars ökade hälsoproblem, speciellt bekymrade är 

samhället över ungdomarnas mentala hälsoproblem. Ämnets innehåll berör frågor kring dessa 

hälsoteman som är viktiga för ungdomar och närvarande i deras liv. En till motivering för 

ämnet är hälsofrämjande arbete mot folksjukdomar samt ett ekonomiskt perspektiv (Kannas 

2005). I gymnasiets läroplan för hälsokunskap definierats ämnet på följande sätt. 

  

Hälsokunskap är ett läroämne som vilat på tvärvetenskaplig grund och har som mål att 

främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för 

läroämnet är respekt för livet och ett värdigt liv i enlighet med de mänskliga 

rättigheterna. Hälsa ses som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande samt funktions- 

och arbetsförmåga. Företeelser med anknytning till hälsa och trygghet ska granskas 

inom olika delområden i läroämnet hälsokunskap. Dessa delområden innefattar 

hälsorelaterade kunskaper och färdigheter, självkännedom, kritiskt tänkande och etiskt 

ansvar (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 209). 

  

Vidare står det bland annat att innehållet i undervisningen ska behandlas utifrån 

forskningsbaserad information och erfarenhet. Ämnet omfattar även förmåga att söka, kritiskt 

bedöma, tolka och tillämpa information om hälsa. Ämnet ska samarbeta med undervisningen i 

övriga läroämnen samt elever ska ta del i utvecklandet av studerandevården. Det finns en 

obligatorisk kurs: 1. Hälsans byggstenar och två nationella fördjupade kurser: 2. Människan, 

miljön och hälsan och 3. Hälsa och forskning (Utbildningsstyrelsen, 2016). 

4.3.3 Pedagogik inom hälsokunskap 

Kannas (2005) skriver att hälsoundervisning kan utgå från fyra olika pedagogiska ansatser i 

ämnet hälsokunskap: den medicinska, humanistiska och rationella modellen samt en 

resurscentrerad (salutogen) ansats. Författaren menar att den medicinska synen på hälsa 

inom hälsoundervisning i skolan grundar sig på epidemiologiska undersökningar om 

sjukdomar och syftet är att eleverna ska tillägna sig en hälsosam livsstil som förebygger 

sjukdomar. Syftet är att ändra elevers beteende genom övertygande undervisning som 

fokuserar på att använda förbud, anvisningar, råd samt begränsningar. Undervisningen är 

oftast lärarstyrd och eleverna ses som passiva mottagare av information som kan leda till 

motstånd. Kannas (2005) menar att den humanistiska synen på hälsa inom hälsoundervisning 

i skolan fokuseras det på dess allmänbildande uppgift samt betonas värderingen av etiska 

frågor. Förmedlingen av kunskap ses som värde i sig och det strävas efter ett diskuterande och 

spekulerande klimat i undervisningen där elever får utveckla deras förmåga att förstå hälsa 

och sjukdom. Författaren menar att syftet i den rationella hälsoundervisningsmodellen är att 
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öka kunskaper och färdigheter och att klargöra värderingar för att eleverna ska kunna fatta 

medvetna beslut för att främja hälsa. I modellen betonas individens frihet att göra egna val. 

Pålitlig kunskap om hälsa och sjukdom presenteras neutralt till elever. Syftet i den 

resurscentrerade (salutogena) ansatsen på hälsa inom hälsoundervisning i skolan är att öka 

elevers psykiska resurser och socioemotionella färdigheter. Begreppet empowerment lyfts 

fram och det betyder att eleverna ses som lika med läraren, där deras synpunkter, berättelser 

och tolkningar ges större utrymme i undervisningen (Kannas, 2005). 

4.3.4 Mål i ämnet hälsokunskap 

Peltonen (2005) betonar att det finns många målsättningar i ämnet hälsokunskap som handlar 

om samhällets välbefinnande och social samröre. Författaren menar att skolan kan fungera 

som inlärningsmiljö för elever att träna, värdera och utveckla många av målsättningar i ämnet 

hälsokunskap som handlar om hälsa och trygghet och att på det sätt kan elever ta del av 

utveckling av deras studiemiljö. Kannas (2005) menar att man måste vara tydlig att skilja 

mellan termerna syfte med hälsoundervisning och mål med undervisningen i hälsokunskap, 

det är två olika saker. Författaren skriver att syftet med hälsoundervisning är att öka 

individens resurser som främjar hälsa, förebygga sjukdomar samt att tillägna sig ett hälsosamt 

beteende. Författaren menar även att mål med undervisningen i hälsokunskap är att eleverna i 

skolan ska få kunskaper om hälsa och det är det som bedöms inom ämnet. Men tanken är att 

målen för ämnet ska ge förutsättningar att nå syftet med hälsoundervisning, med andra ord nå 

hälsa. I följande finns de allmänna målen för undervisningen i hälsokunskap. 

  

-kunna iaktta och förklara företeelser som anknyter till hälsa och sjukdom som 

mångdimensionella helheter ur individens, gruppens och samhällets samt ur ett globalt 

perspektiv 

-förstå skillnaden mellan erfarenhet och vetenskaplig kunskap när det gäller att förklara 

risker, orsaker, effektmekanismer och följder i anknytning till hälsa och sjukdom 

-kunna främja sin egen och omgivningens hälsa och trygghet, förstå principerna för 

förebyggande och vård av de vanligaste sjukdomarna samt åtgärder som vidtas som 

egenvård och för att skydda den mentala hälsan 

-lära sig olika sätt att söka information om hälsa, använda hälsorelaterade begrepp på ett 

korrekt sätt samt kritiskt kunna bedöma och tolka information om hälsa och sjukdomar, 

kommunikation kring hälsofrågor och olika företeelser i olika hälsokulturer 

-reflektera över etiska frågor förknippade med hälsa och kunna motivera sina åsikter 

-förstå hur samhällsförhållande, hälso- och övriga samhällspolitiska beslut påverkar 

folkhälsan, skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper, strukturerna inom hälso- och 

sjukvården samt människors hälsobeteende (Utbildningsstyrelsen, 2016, s. 209). 

  

Bedömning av ämnet hälsokunskap har bland annat betoning på målen och det centrala 

innehållet i varje kurs och den ska fokusera på hur målen uppnås. Det betonas i läroplanen att 

elevers attityder, hälsobeteende, värderingar eller övriga personliga egenskaper inte ska 

bedömas (Utbildningsstyrelsen, 2016). 
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4.3.5 Erfarenheter i undervisning av hälsokunskap 

Ämnet hälsokunskap blev ett eget ämne 2001 i Finland. På grund av att ämnet är ganska nytt i 

Finland saknas det forskning om ämnet, speciellt mot en gymnasiekontext. 

Utbildningsstyrelsen har gjord en omfattande undersökning som startades år 2007 

tillsammans med Jyväskylä universitets forskningscentrum för att stödja utvecklingsarbetet av 

lärarutbildningen och grunderna för läroplanen. Undersökningen utgår från Grunderna för 

läroplanen 2003. I undersökningens andra del, för livet eller studentexamen? kartlade Kannas, 

Peltonen och Aira (2009) vad som gymnasielärare har för uppfattningar och erfarenheter om 

ämnet hälsokunskap och undervisningen i ämnet under dess första år samt erfarenheterna från 

provet i hälsokunskap i studentexamen. 167 lärare i hälsokunskap på 148 gymnasier deltog i 

webbenkäten. Ungefär hälften av lärare i hälsokunskap som svarade på webbenkäten svarade 

också på enkätens öppna fråga “Vad mer vill du berätta om ämnet hälsokunskap och 

erfarenheter som du har i undervisningen i ämnet samt studentexamen?”. Det kom fram i 

rapporten att det var huvudsakligen gymnastikläraren som undervisade i hälsokunskap, men 

en liten del var biologiläraren och psykologiläraren som undervisade ämnet (Kannas et al., 

2009). 

 

Enligt Kannas et al. (2009) frågades det om lärarnas tankar och erfarenheter kring ämnet 

hälsokunskap i undersökningen. Lärarna bedömde att de flesta eleverna tycker om att läsa 

hälsokunskap och att deras intresse mot fördjupade kurser har ökat. Majoriteten av lärarna 

ställde sig också positivt mot ämnet hälsokunskap och hade motivation att vidareutveckla 

undervisningen i hälsokunskap i sin skola. Lärarna beskrev hälsokunskap som ett intressant, 

viktigt, nödvändigt ämne som är nära livet och studerandenas vardag. Lärarna beskrev att 

uppskattning av ämnet hälsokunskap och status inom andra ämnen har ökat. I den kvalitativa 

delen i undersökningen beskrev lärarna att undervisning i hälsokunskap är kul, meningsfullt, 

givande men samtidigt krävande och jobbigt. Utöver dessa positiva saker ansåg lärarna att 

hälsokunskap kan vara jobbigt och utmanande att undervisa och att lön som 

hälsokunskapslärare får motsvarar inte arbetstimmar som krävs för planering och förberedelse 

av lektioner (Kannas et al., 2009). 

 

Enligt Kannas et al. (2009) kartlades lärares uppfattningar om målen för hälsokunskap i 

undersökningen. Målen för hälsokunskap i läroplanen bedömdes vara generellt viktiga och 

upplevs vara ganska lätta att uppnå och bedöma av lärarna.  Mål som behandlar värdesättande 

av hälsa som resurs, övervägande av värdefrågor, motivering av egna val och hälsofrämjande, 

olika sätt att söka information samt kritiskt bedömning och tolkning av information om hälsa 

och sjukdom upplevdes vara genomsnitt svårare att uppnå och bedöma enligt lärarna. 

Majoriteten av lärarna menade att bedömning av elevers kunskaper i ämnet var lätt och 

elevers hälsobeteende inte påverkade deras betyg (Kannas et al., 2009). 

 

Kannas et al. (2009) skriver att lärarna i studien ansåg att det var för mycket innehåll i 

läroplanen för alla kurser i ämnet hälsokunskap och för lite tid att tillgå. Lärarna tyckte det 

var problematiskt att välja vilket innehåll man ska fokusera mer på och vilket man inte ska 

använda mycket tid för. Det som saknades var ett elevnära perspektiv till kursplaner. Det som 



 15 

lärare även var kritiska mot var att många av de centrala innehåll var upprepning från 

högstadiet, men och andra sidan var det några lärare som tyckte det var en bra sak att eleverna 

hade goda baskunskaper och då behövde man inte undervisa allt från i början. Lärarna ansåg 

att innehållet speciellt i den obligatoriska kursen var alldeles för brett jämfört med de 

tilldelade undervisningstimmarna. Lärarna hade ett förslag att antingen skulle det vara två 

obligatoriska kurser då det skulle finnas mer tid att undervisa kring innehållet eller att minska 

innehållet i ämnet. Det som lärarna såg som utmaningar med hälsokunskap var 

tidsanvändningen och omfattningen av centralt läroplansinnehållet (Kannas et al., 2009). 

4.3.6 Hälsa kopplat till ämnet gymnastik 

Laakso (2007) menar att idrottspedagogiken syftar på att eleverna ska hitta idrottsformer som 

passar för dem och att elever ska tillägna sig en aktiv livsstil. Det står i den finska läroplanen 

för gymnastik i gymnasiet att syftet med undervisningen är att den ska ge elever färdigheter 

och kunskaper som behövs för att kunna utveckla och upprätthålla sin hälsa samt fysiska, 

psykiska och sociala funktionsförmåga. I undervisningen betonas betydelsen av en aktiv 

livsstil och motion som främjar välbefinnande och hälsa. En passiv livsstil ska motverkas och 

undervisningen ska stödja elever att upprätthålla sin funktions-, och studieförmåga samt 

fysisk aktivitet. Innehållet om funktionsförmåga ska behandlas i samarbete med 

hälsokunskapen (Utbildningsstyrelsen, 2016). Det finns två obligatoriska kurser: 1. Motion 

ger energi och 2. En aktiv livsstil. För den första kursen är målet “att elever ska förstå att 

fysisk aktivitet och funktionsförmåga är en grundläggande förutsättning för hälsa och 

välbefinnande.” För den andra kursen är målet “att undervisa och uppmuntra elever att 

tillägna sig en motions- och hälsoinriktad livsstil och få tillräcklig fysisk aktivitet varje dag.” 

(Utbildningsstyrelsen 2016, s. 214). 

 

Lintunen (2007) konstaterar att fysisk aktivitet har stor betydelse för människans hälsa och att 

brist på motion kan ligga i grund för olika sjukdomar. Detta är ett växande folkhälsoproblem i 

västvärlden och de skapar utmaningar för bland annat gymnastiklärare att främja fysisk 

aktivitet bland människor. Laakso, Nupponen och Telama (2007) menar att elevers fysiska 

aktivitet också har betydelse för fysisk aktivitet i vuxenlivet. Heikinaro-Johansson och 

Hirvensalo (2007) menar att vid planeringen av idrottsundervisningen bör det fokuseras på 

läroplanens värdegrund, där det ska strävas efter att främja elevers välmående. 
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5. Metod 

5.1 Intervju som metod 

För undersökningen har en kvalitativ forskningsintervju valts. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att den kvalitativa intervjun är en metod som ger inträde till människors upplevelser av 

den levda världen. Författarna skriver att motsats till den kvantitativa metoden som arbetar 

med siffror, arbetar den kvalitativa forskningsintervjun med ord och syftar på att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika aspekter av människans livsvärld. Den kvalitativa intervjun 

försöker att behålla beskrivningar som till så stor del som möjligt liknar levandsvärlden hos 

intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna studie har sökt kunskap om den levda 

vardagsvärlden utifrån lärares perspektiv och för att kunna besvara studien syfte och 

frågeställningar ansåg vi att en forskningsintervju är den mest passande metoden. För att söka 

kunskap om lärarnas upplevelser kring hälsoundervisning har en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju använts i studien. Denna metod möjliggjorde att lärarna i studien fick ett 

större utrymme att utveckla deras svar kring forskningsämnet. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att en halvstrukturerad livsvärldsintervju används för få kunskap om bestämda 

teman och genom öppna frågor riktar intervjun fokus på forskningsämnet. Alvesson (2011) 

menar att halvstrukturerade intervjuer finns det utrymme för fördjupning och utvikning i 

forskningsämnet. 

5.2 Urval 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet intervjuer brukar ligga kring 5-25 beroende på 

syftet med studien. Ett vanligt missförstånd är att ju fler intervjuer desto mer kunskap. Men 

man kan nå bättre resultat genom att fokusera på färre intervjuer och använda mer tid åt att 

förbereda och analysera dem enligt Kvale och Brinkmann (2014). Utifrån studiens syfte har vi 

valt att intervjua tre lärare i idrott och hälsa i Sverige samt tre lärare i Finland som undervisar 

både i gymnastik och hälsokunskap. Antalet intervjupersoner som valts, påverkades dels av de 

resurser och den tid som fanns tillgängliga för studien samt att vi är lärarstudenter och har inte 

mycket erfarenhet inom intervjustudier. Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet 

intervjupersoner inte har något att göra med arbetets vetenskapliga kvalitet. 

 

Vi bestämde att göra ett bekvämlighetsurval och kontaktade lärare som fanns geografiskt 

tillgängliga för oss och som vi tidigare har haft kontakt med. Alvehus (2013) förklarar att 

bekvämlighetsurval innebär att valet av intervjupersoner blir dem som finns tillgängliga. 

Enligt Alvesson (2011) finns det två huvudprinciper när det gäller valet av intervjupersoner, 

den ena principen är kvalitetsurval och den andra är representativitet. Kvalitetsurval innebär 

att intervjupersoner har egenskaper som gör dem relevanta för studien. Därför valde vi lärare 

som har lärarlegitimation i ämnet idrott och hälsa i Sverige samt legitimerade lärare i Finland 

som undervisar både i gymnastik och hälsokunskap. Alvesson (2011) skriver att 

representativitet handlar om att få variation i valet av intervjupersoner. Vi kontaktade lärare 

med varierande arbetslivserfarenhet inom läraryrket. 
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När det gäller urval för läroplaner har vi valt att utgå från den gemensamma läroplanen för 

alla gymnasieskolor i Finland och där fokuserat på den obligatoriska kursen och två nationella 

fördjupade kurser i ämnet hälsokunskap samt den obligatoriska kursen i gymnastik. När det 

gäller den svenska skolan har vi valt att fokusera på kursen Idrott och hälsa 1. 

5.3 Genomförande 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det finns sju stadier som ska tas hänsyn till vid 

planeringen av en intervjuundersökning. Dessa stadier är tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering. Under det första stadiet tematisering planerade vi 

vårt syfte och frågeställningar med studien utifrån studiens varför, vad det finns för problem 

och varför är det intressant att undersöka detta område. Vid planering av undersökningen tog 

vi hänsyn till studiens alla stadierna samt studiens syfte och frågeställningar. Vi tog också 

hänsyn till de etiska krav som ska används vid vetenskaplig forskning. I januari kontaktade vi 

potentiella intervjupersoner första gången och frågade om de var intresserade av att vara med 

i undersökningen och alla gav sitt samtycke. 

 

Innan vi började med själva intervjuerna gjorde vi några testintervjuer med vår lärarstudent 

kollegor för att säkerställa om intervjun fungerade som det ska. Det blev inga stora ändringar i 

intervjuguiden. I början av mars genomförde vi intervjuerna. En av författarna genomförde 

intervjuerna (se bilaga 1) i Norra Sverige där två av dem genomfördes i klassrum på de skolor 

där lärarna arbetade och en intervju var i hemmet hos den tredje läraren. Vid intervjutillfällen 

använts en mobiltelefon för att spela in intervjuerna och den utfördes på svenska. Den andra 

författaren genomförde intervjuerna (se bilaga 2) i Södra Finland där två av intervjuerna var 

på ett café och en var hemma hos den tredje läraren. Vid intervjutillfällen används en dator 

för inspelning och den utfördes på finska. Under intervjuerna följde vi vår intervjuguide men 

beroende på vilken riktning samtalet tog kunde följdfrågorna som vi ställde skilja sig i de 

olika intervjuerna vilket medförde fördjupad kunskap i vissa fall. Om lärarna började om 

något som inte var relevant för studien försökte vi att styra dem tillbaka till ämnet igen. 

 

Efter intervjuerna transkriberade vi intervjuerna och vid utskrift förberedde vi 

intervjumaterialet för analys. Mot syftet med studien fokuserade vi på innehållet i det 

insamlade materialet där fokus låg på meningen i det som sägs. Vi har inte arbetat med de 

språkliga former varigenom meningen uttrycks på grund av att Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att detaljerade utskriftsformer varken är lämpliga eller nödvändiga för 

meningsanalys. Vi valde att använda oss av en analysmetod som passade studiens syfte bäst, 

den beskrivs under rubrik 5.4 Analysmetod. Under rubriken 5.7 Reliabilitet och validitet 

beskriver vi hur vi tagit hänsyn till validitet och reliabilitet i studien. Under rubriken 6. 

Resultat och analys rapporterar vi det resultat vi fick fram av intervjuerna. Med hjälp av 

analysmetod analyserade vi resultatet mot studiens bakgrund samt teoretiskt utgångspunkt. Vi 

har försökt att hålla en röd tråd genom hela studien och använt oss av en läsvänlig 

framställning av resultatet för att det ska bli tydligt att läsa. 
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5.4 Analysmetod 

I denna studie har vi valt att använda oss av meningskoncentration som metod för att 

analysera den data som vi har samlat in. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 

meningskoncentrering är en form av kategorisering baserad på utskrivna intervjuer och att 

man drar samman intervjupersonens yttranden till kortare formuleringar (se bilaga 3). Vidare 

har vi även använt oss av något som Alvehus (2014) kallar för tre grundläggande arbetssätt 

som analysprocessen kan utgå ifrån: att sortera, att reducera och att argumentera. 

 

Innan vi började sortera, läste vi igenom insamlade materialet flera gånger och funderade på 

vad det hela egentligen handlar om som enligt Alvehus (2014) ska göras för att skapa en 

förtrogenhet med det. Efter detta började vi sortera insamlade materialet i olika kategorier 

som Alvehus (2014) kallar för att tematisera. Författaren menar även att sorteringen 

genomförs efter uppsatsen syfte. Vid reducering av insamlade materialet märkte vi att vi fick 

in mycket data genom intervjuerna och all data var inte relevant att presentera i analysen 

utifrån syftet och frågeställningarna. Alvehus (2014) menar att i sista steget blir analysen en 

del av argumentationen i uppsatsen. Vi försökte att underbygga slutsatserna utifrån hur vi 

formulerat problemet och med hjälp av studiens bakgrund. 

5.5 Forskningsetiska krav 

Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram fyra forskningsetiska krav som ska användas vid 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I följande del kommer det att 

beskrivas hur dessa krav används i denna studie. 

  

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att det är forskarens uppgift att 

informera deltagarna om studiens syfte samt vilken uppgift deltagarna har i arbetet. Det är 

även forskarens uppgift att meddela deltagarna att deras deltagande är helt frivilligt och att de 

har rätt att avbryta deltagandet när de vill. Informationskravet innebär även, enligt 

Vetenskapsrådet (2017) att som forskare är det även viktigt att klargöra vad resultatet kommer 

att användas till och informera om att de uppgifter som samlats in inte kommer att användas 

till annat syfte än forskningen. Dessa delar har uppfyllts i vår studie när vi kontaktade våra 

möjliga informanter. Vi informerade om studiens syfte samt att den insamlade datan endast 

skulle användas i studien. Detta tydliggjordes för informanter även vid intervjutillfället. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att samtyckeskravet innebär att deltagarna i forskningen kan 

styra över hur länge och på vilka villkor de medverkar i studien. De ska kunna avbryta sitt 

deltagande när de vill. När vi först tog kontakt med våra möjliga informanter förklarades att 

deras deltagande var helt frivillig och att om de var intresserade av att delta kunde de avbryta 

sitt deltagande när de ville. Samtyckeskravet förtydligade vi även när vi fått klartecken från 

våra informanter att de ville delta samt. Vi inledde även våra intervjuer med att förtydliga 

samtyckeskravet ännu en gång. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär konfidentialitetskravet att uppgifter om de personer 

som deltar i studien ska behandlas med största konfidentialitet vilket innebär att obehöriga 

inte kan få tag på dessa uppgifter. Detta innebär i synnerhet uppgifter som kan anses vara 

etiskt känsliga. Detta har vi tänkt över vid vår konstruktion av intervjufrågorna, och har inte 

ställt frågor som är etiskt känsliga. Vi informerade även deltagarna vid intervjutillfället att vi 

inte kommer att använda deras namn eller vilken skola det arbetar på vid presentation av 

resultatet eller i någon annan del av studien. Vi har valt att benämna lärarna i studien med 

fiktiva namn för att säkra deras anonymitet. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet 

(2017) att datan som samlats in endast får användas i syfte för forskningsändamål och får inte 

lånas ut för icke-vetenskapliga ändamål. Nyttjandekravet informerade vi om vid vår första 

kontakt med våra informanter och förtydligade det vid själva intervjutillfället. 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskningsresultatens reliabilitet ofta behandlas i 

relation till frågan om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en 

intervju eller ge olika svar till olika intervjuare. Alvehus (2013) menar att reliabilitet innebär 

att forskningsresultat är pålitliga och upprepningsbara, med andra ord om man gör samma 

undersökning av en annan forskare får man ungefär samma resultat. Alvesson (2011) skriver 

att det finns uppenbara för- och nackdelar med att använda en bandspelare vid 

intervjutillfället. Författaren menar att det kan vara svårt att ha en bra överblick över intervjun 

om forskaren måste anteckna hela tiden. Vi valde att använda inspelning för att undvika 

löpande anteckningar och istället kunna fokusera mer på själva intervjun. Detta är också en 

fördel för att kunna gå tillbaka till inspelningen vid analys av resultat och på det sättet ge 

högre reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver intervjuer som hantverk och att 

genom att utföra intervjuerna blir man bättre på att intervju. I och med att vi har liten 

erfarenhet av intervjuteknik kan det ha påverkat reliabiliteten i studien. 

 

Validitet är enligt Kvale och Brinkmann (2014) det som vill undersökas verkligen undersöks. 

Författarna menar att istället för att lägga allt fokus på slutprodukten gällande 

kvalitetskontroll bör det ske under studiens alla stadier. Vi har problematiserat studiens 

validitet utifrån dessa olika stadier. Under det första stadiet tematisering har vi använt oss av 

teori samt bakgrundslitteratur som berör och är relevant för syftet med denna studie. Vid 

planering av vår intervjuguide utgick vi från syfte och frågeställningar för studien och under 

genomförande av intervjun utgick vi från de forskningsetiska kraven som höjer validiteten hos 

studien. Vårt val av intervjumetod anser vi vara relevant för studiens ämne och syfte. Vid 

intervjuerna anser vi att något som stärker vår validitet är att vi har intervjuat lärare som 

arbetar med och är insatta i ämnet som vi berör. I det fjärde steget, utskrift, valde vi att 

genomföra intervjuerna i Finland på finska eftersom det var bra att intervjupersonerna fick 

använda sitt modersmål för att kunna uttrycka sig själv samt förmedla dess kunskap de har 

som stärker validiteten. Men på grund av detta översatte en av författarna, som har kunskaper 

i både finska och svenska, intervjuer till svenska vid analysen vilket kan påverka validiteten 

något. Under det femte stadiet, analys, har vi använt oss av en vetenskaplig analysmetod som 

kan förstärka validiteten och tolkningarnas hållbarhet.  
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6. Resultat och analys 

I följande del kommer studiens resultat att presenteras och analyseras och vi har valt att utgå 

från de frågeställningar som studien syftar till att besvara. Nedan presenteras de lärare som 

deltagit i studien med fiktiva namn.  

 

Svenska lärare i denna studie. 

Micke: Manlig lärare i idrott och hälsa. Han har varit verksam i snart 30 år. 

Anders: Manlig lärare i idrott och hälsa och historia. Han har varit verksam i 3 år. 

Linn: Kvinnlig lärare i idrott och hälsa och bild. Hon har varit verksam i över 8 år. 

 

Finska lärare i denna studie. 

Ville: Manlig lärare i gymnastik och hälsokunskap. Han har varit verksam inom yrket i 18 år 

och undervisat 16 år i hälsokunskap. 

Aino: Kvinnlig lärare i gymnastik, hälsokunskap och musik. Hon har varit verksam inom 

yrket i 12 år och undervisat 6 år i hälsokunskap. 

Liisa: Kvinnlig lärare i gymnastik och hälsokunskap. Hon har varit verksam inom yrket över 

25 år och undervisat 17 år i hälsokunskap. 

6.1 Hälsoundervisningens syfte 

Enligt de svenska lärarna är det övergripande syftet med ämnet idrott och hälsa att eleverna 

ska få tillgång till verktyg och hjälpmedel för att kunna ägna sig åt fysiska aktiviteter på 

fritiden eller när de blir äldre. Lärarna menar även att syftet med ämnet är att skapa 

förutsättningar för att eleverna ska kunna vara hälsosamma samt förstå vad fysisk aktivitet har 

för effekter på hälsan. 

 

När det gäller det övergripande syftet för hälsodelen i ämnet, menar Anders att i och med att 

hälsobegreppet finns med genom hela skolgången i ämnet fyller det ett syfte för 

folkhälsoarbetet i samhället. Han menar att eleverna ska få utbildning i hur de kan ta ansvar 

för sin egen hälsa, nu och i framtiden. Anders berättar även att den fysiska aktiviteten är en 

bra ingång för att kunna prata om hälsa och ohälsa med eleverna. Micke kan inte riktigt 

formulera vad han anser att syftet med hälsodelen i ämnet idrott och hälsa är men menar att 

det är ett viktigt begrepp i dagens samhälle. 

  

Alltså det är så ofantligt brett, hälsa för mig är ju att gå en promenad, det är ju frisk luft, 

friluftsliv. Hälsa innefattar ju egentligen de mesta du gör, helt enkelt. -Micke 

  

Linn menar att syftet med hälsa inom ämnet är att lärare ska koppla allt de gör mot begreppet. 

Hon betonar att för att må bra måste den fysiska, psykiska och sociala hälsan finnas och 

därför är det viktigt att koppla alla olika fysiska aktiviteter och teorimoment mot begreppet 

hälsa. 
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De finska lärarna är generellt positiva mot ämnet hälsokunskap och anser ämnet som viktigt 

och nyttigt. Vad gällande ämnets påverkan till samhällets hälsa menar Aino att på grund av 

ämnet tar ungdomar bättre hälsobeslut än vad tidigare generationer har gjort och som 

statistiken också visar där hon hävdar till minskning av rökning bland ungdomar. Liisa anser 

att ämnet har en stor betydelse för samhällets hälsa och hon påpekar att de finns en stor 

generation som inte mår bra och som inte har fått hälsoundervisning i skolan då det var 

inkluderade i ämnet gymnastik. Ville menar att hälsokunskap främjar finländarnas 

hälsomedvetenhet fast samtidigt förklarar han att finländare fortfarande är polariserade när det 

kommer till hälsofrågor, och där tar ämnet tag i den växande generationen och på det sättet 

kan det ses som stöd för hemuppfostran.  

 

När det gäller ämnets påverkan på elevers hälsa menar Ville att man inte får några garantier 

på vilket sätt ämnet påverkar elevers hälsa, vissa elever får med sig kunskap till livet men 

vissa kan uppleva ämnet nästan som “hälsoterrorism”. Aino berättar att elever kommer att 

behöva dessa färdigheter och kunskaper som behandlas under lektionerna livet ut. Hon lyfter 

också fram att det är viktigt att elever får kamratstöd, höra hur sakerna har varit tidigare och 

veta vart man kan söka hjälp. Liisa beskriver att elever är mer och mer intresserade av 

hälsotrender och att ämnet gör hälsofrågor synliga, exempelvis mental hälsa. Hon berättar att 

eleverna får lära sig på vilket sätt de själv kan främja sitt välbefinnande. 

  

I min tid hade vi hälsoundervisning, men sen försvann den typ när den integrerades med 

gymnastik, och då var det slumpmässig vem som fick hälsoundervisning. -Liisa 

  

Enligt de finska lärarna främjar ämnet gymnastik elevernas hälsa utifrån fysiska, sociala och 

psykiska sidan av hälsa. Liisa anser att gemenskapen i idrottsaktiviteter skapar mental hälsa 

och välbefinnande hos elever och även om man lyckas i något. Hon menar att hälsan kommer 

när görandet och gemenskapen går hand i hand. Aino förklarar att elever får en erfarenhet av 

olika idrottsgrenar och att hon hoppas att elever hittar en idrottsgren de gillar och tillägnar sig 

en fysisk aktiv livsstil. Hon anser att olika idrottsgrenar främjar hälsan på olika perspektiv, ett 

exempel är längdskidåkning där syftet är att gå ut och njuta av frisk luft och hänga med 

kompisar, inte att lära sig tekniken i längdskidåkning. Ville menar att idrottsaktiviteter ger 

energi till elever och att det blir någonting annorlunda där eleverna får röra på sig istället för 

att endast sitta stilla hela skoldagen. Han konstaterar att om fysisk aktivitet bara är 

slumpmässigt får elever inte de positiva effekterna med idrottsaktiviteter. 

6.1.1 Analys av hälsoundervisningens syfte  

Alla svenska lärare som vi intervjuade anser att hälsodelen fyller en viktig funktion i ämnet 

och även i samhället i form av folkhälsoarbete. Elevernas eget ansvar över sin hälsa lyfts fram 

samt att den fysiska, psykiska och sociala hälsan anses som viktig att koppla till ämnets alla 

delar. Annerstedt (2005) skriver att samhället och speciellt ämnet idrott och hälsa ska ta 

ansvar för elevernas hälsa vilket kan yttra sig på olika sätt. Författaren menar att syftet med 

folkhälsoarbetet i skolan är att barn och ungdomar ska kunna fungera i samhället.  
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Lärarna menar även att syftet med ämnet är att skapa förutsättningar för att eleverna ska 

kunna vara hälsosamma samt förstå vad fysisk aktivitet har för effekter på hälsan. Detta 

synsätt liknar de Medin och Alexandersson (2000) beskriver som en biomedicinsk inriktning 

på hälsa, där kroppen ligger i fokus. 

 

De finska lärarna som vi intervjuade är positiva till hälsokunskap och anser att det är ett 

viktigt och nyttigt ämne både ur ett individ- och samhällsperspektiv, vilket liknar resultatet 

från Kannas et al. (2009). Lärarna i Finland menar att ämnet har en stor betydelse för 

samhällets hälsa, främjar finländarnas hälsomedvetenhet och att ungdomar gör bättre 

hälsobeslut. Kannas (2005) menar också att  hälsokunskap fyller en hälsofrämjande uppgift 

mot folksjukdomar. Det positiva som lyfts fram av de finska lärarna är att göra hälsofrågor 

synliga och skapa gemenskapen mellan eleverna som betonas inom den salutogena 

hälsoansatsen inom hälsoundervisning, där syftet enligt Kannas (2005) är att öka elevers 

psykiska resurser och socioemotionella färdigheter.  

6.2 Svenska lärares tankar kring begreppet hälsa i 

läroplanen 

Samtliga lärare i Sverige anser att begreppet hälsa är luddigt framställt i läroplanen och att det 

är svårt att tolka innebörden av begreppet. Micke menar att hälsa är viktigt men i och med att 

det är ett stort begrepp blir det svårt att tolka hur lärare ska arbeta med det i undervisningen. 

Han förklarar att lärarna i idrott och hälsa på skolan där han jobbar sätter sig ner och går 

igenom läroplanen, centralt innehåll och kunskapskraven tillsammans för att tolka vad som 

står. Han menar att läroplanen borde vara tydligare för att det ska bli lättare att veta vad 

lektionerna ska innehålla men även för att undervisningen ska bli mer jämlik mellan skolorna. 

Linn anser att en stor del av det  som står i det centrala innehållet för ämnet idrott och hälsa 

går att koppla till begreppet hälsa och berättar att hon oftast försöker att koppla innehållet i 

lektionerna till hur aktiviteterna påverkar elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Linn 

menar även att det krävs goda förkunskaper kring begreppet hälsa för att kunna tolka det som 

står i läroplanen. Anders förklarar att begreppet kommer i skymundan för de fysiska 

aktiviteterna. Men han tolkar begreppet hälsa i läroplanen som fysisk, psykisk och social 

hälsa, men framhåller att tonvikten ligger på den fysiska hälsan, att eleverna ska träna och 

röra sig för att må bra. Den psykiska och sociala hälsan är något som ska avhandlas men det 

är inte det som får fokus enligt Anders. Han menar även att det som står i läroplanen som 

behandlar livsstilen också är viktigt när det gäller hälsobegreppet, beroende på vilken livsstil 

eleverna har kommer det att påverka hur de mår och hur deras hälsa är. 

6.2.1 Analys av svenska lärares tankar kring hälsa i läroplanen 

Samtliga svenska lärare som är med i denna studie anser att begreppet hälsa är luddigt 

framställt i läroplanen och att det är svårt att tolka, precis som Thedin Jakobsson (2005) 

kommer fram till. Thedin Jakobsson (2012) skriver att problematisering av begreppen hälsa är 

något som lärare i idrott och hälsa måste göra, precis som Micke förklarar att de ganska ofta 

sätter sig ner i ämneslaget för att diskutera läroplanen för idrott och hälsa för att tillsammans 
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tyda det som står i dem. Annerstedt (2005) skriver att när hälsa kom in i ämnet skulle det 

finnas ett tydligt hälsoperspektiv i undervisningen men grunden skulle fortfarande ligga på 

den fysiska aktiviteten. Anders tolkar begreppet hälsa i läroplanen som fysisk, psykisk och 

social hälsa, men framhåller att tonvikten ligger på den fysiska hälsan. Thedin Jakobsson 

(2012) menar att läroplanen inte ger några tydliga metoder för hur arbetet med hälsa ska gå 

till. Bland de svenska lärare skiljer sig åsikterna kring läroplanens direktiv över hur hälsa ska 

behandlas i undervisningen. Micke menar att läroplanen borde vara tydligare och Anders 

anser att det är de fysiska aktiviteterna som får störst fokus i läroplanen medan Linn anser att 

det som står i centralt innehåll går att koppla till begreppet hälsa. 

6.3 Finska lärares tankar kring mål i hälsokunskap 

När det gäller mål med undervisningen menar Ville att i hälsokunskap är målen enkla och 

tydliga men sen finns det mycket i innehållet som kan tolkas på olika sätt. Aino förklarar att 

det är viktig att elever först lär sig att utgå från individnivå där det finns en fysisk, psykiskt 

och social sida, och sen går vidare till familj, lag, samhället och globalt perspektiv på hälsa. 

Liisa lyfter fram det egna ansvaret, att hur eleverna själva kan påverka sin egen och 

omgivningens hälsa och påpekar att det mest relevanta med ämnet är att eleverna främjar en 

god hälsa, men det är inte det som bedöms. Både Aino och Liisa betonar att på grund av 

ämnets tvärvetenskapliga karaktär är det viktig att elever lär sig vara kritiskt mot information 

kring hälsa som finns. 

6.3.1 Analys av finska lärares tankar kring mål i hälsokunskap 

I den finska läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2016) för hälsokunskap finns det sex 

övergripande mål för ämnet. De finska lärarna lyfter fram hälsans fysiska, psykiska och 

sociala perspektiv, elevernas egna ansvar för hälsa samt källkritik som viktiga mål i 

hälsokunskap. Lärarna menar att dessa mål blir övergripande för hela ämnet. Enligt studien av 

Kannas et al. (2009) upplevde lärarna att samtliga mål är viktiga och de flesta är lätta att 

uppnå och bedöma. Något intressant som kommer fram i våran studie är att Liisa menar att 

det som är centralt för ämnet inte är det som eleverna bedöms på. Precis som Kannas (2005) 

skriver att det måste vara tydligt att skilja mellan begreppen syfte och mål i undervisningen i 

hälsokunskap. 

6.4 Hälsa i idrott och hälsa-undervisningen 

Samtliga lärare i Sverige förklarar att de alltid försöker få med hälsan i undervisningen, 

oavsett vilket moment de arbetar med. Både Linn och Anders berättar att det är väldigt liten 

del av undervisningen som behandlar enbart begreppet hälsa. Linn menar att hon ofta brukar 

inleda kursen med att prata under en lektion om hälsa och dess koppling till ämnet. Hon 

förklarar vidare att inför varje nytt moment pratar hon med eleverna om momentets koppling 

till begreppet hälsa men menar att det oftast är en väldigt liten och ytlig genomgång. Linn 

berättar även att de moment som de arbetar mest med begreppet hälsa är i friluftsliv, där 

eleverna till en början får gå en tipsrunda och svara på frågor kring hälsa för att sedan i slutet 
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av momentet skriva en reflektionsuppgift. Anders menar att det ibland kan vara bra att lyfta ut 

hälsobegreppet och köra teoretiska lektioner för att gå igenom fysisk, psykisk och social 

hälsa, samt hur det hänger ihop med varandra. Han förklarar även att han ofta kopplar dessa 

begrepp mot fysiska aktiviteter, droger, kost och beroendeframkallande medel. Micke 

beskriver att allt han går igenom har något med hälsa att göra, han berättar att han kanske inte 

alltid pratar om det i samband med aktiviteten men betonar att rörelsen hos eleverna skapar 

hälsa hos dem. Micke förklarar att det är vid moment som stresshantering och yoga som han 

pratar lite extra om den psykiska hälsan. 

 

Bland de svenska lärarna anser både Anders och Linn att det finns vissa svårigheter med att 

undervisa kring begreppet hälsa. Linn förklarar att begreppet ibland bara trycks in i 

undervisningen utan att det blir någon reflektion. Anders är mer inne på de förväntningar som 

eleverna har samt vilket karaktär som ligger på ämnet. Han beskriver att när eleverna kommer 

in i idrottshallen vill de börja göra och inte sätta sig ner och lyssna en hel lektion. Anders 

förklarar att han tycker att det är bättre att göra det tydligt för eleverna innan lektionen börjar 

att de ska ha en teorilektion i en lektionssal istället för att vara i idrottshallen. 

  

Svårigheterna är alltså att man inte kan väva ihop det, när det är en fysisk lektion med en 

praktisk lektion så att säga. -Anders 

6.4.1 Analys av hälsa i den svenska idrott och hälsoundervisningen 

Thedin Jakobsson (2005) menar att det finns många lärare i ämnet idrott och hälsa som anser 

att hälsa är en teoretisk del av ämnet och att idrotten är en praktisk del men samtidigt framgår 

det att lärarna saknar kunskap om begreppet hälsa. Samtliga lärare i Sverige som vi 

intervjuade menar att de alltid försöker få med hälsan i undervisningen men samtidigt varierar 

det över hur hälsa kommer fram i undervisningen. Enligt lärarna i vår studie får hälsa en liten 

del av undervisningen, begreppet behandlas endast under vissa moment eller genom 

teorilektioner. 

 

Samtliga svenska lärare som vi intervjuade menar att på grund av begreppets luddiga 

framställning i läroplanen skapar det problem med undervisningen kring begreppet hälsa. 

Lärarna har lite olika synpunkter kring vad som skapar svårigheter, från att det endast blir 

ytlig kunskap om hälsa som förmedlas till att hälsa är ett brett begrepp som kan vara svårt att 

konkretisera. Anders menar att eleverna inte förväntar sig teoretiska lektioner i ämnet, vilket 

även kommer fram i Skolinspektionens rapport (2010). Thedin Jakobsson (2012) skriver att 

om hälsa skulle vara ett teoretiskt ämne kan det öka eleverna kunskaper om hälsa och på det 

sättet påverka deras levnadsvanor. 

6.5 Undervisningsinnehåll i hälsokunskap 

Samtliga lärare i Finland lyfter fram att det är antingen bra eller mycket bra med en 

obligatorisk kurs i hälsokunskap för alla elever, det räcker för att dela ut baskunskaperna till 

elever. Aino skulle inte säga att det är en dålig sak heller om det skulle finnas två 
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obligatoriska kurser. Ville och Liisa menar att elever som kommer att skriva hälsokunskap i 

studentexamen läser oftast de fördjupade kurserna också. Det som lyfts fram av samtliga 

lärare är att innehållet i hälsokunskap är alldeles för brett. Teman som behandlas i 

undervisningen ses som viktiga men att det finns för mycket information, speciellt när det 

gäller den obligatoriska kursen. Aino beskriver att hon aldrig har lyckats att gå igenom kursen 

utan större tidspress, fast nästan allt innehåll är bekant för elever från högstadiet känns det att 

man bara matar framåt hela tiden och hon känner sig andfådd efter kursen. Hon menar att 

beroende på gruppen och elevers tidigare kunskaper och erfarenheter väljer hon vad som ska 

betonas i undervisningen, man hinner dock inte med allt. Liisa beskriver kursen som en 

“huller om buller” och att man har velat ta med allt. Ville beskriver att i den obligatoriska 

kursen har man tagit med omfattande teman även från biologi och psykologi som skapar 

svårigheter till undervisningen och tvingas att göra val kring undervisningsinnehållet.   

 

Man skulle kunna städa ut lite. - Ville 

  

Liisa menar att för de fördjupade kurserna 2 och 3 i hälsokunskap finns det oftast gott om tid 

att gå igenom innehåll och skapa diskussioner. Aino menar också att man har mer tid för de 

fördjupade kurserna och att eftersom grupperna oftast är lite mindre och då eleverna känner 

varandra bättre blir det mer tillämpning och diskussioner framförallt avseende den mentala 

hälsan. 

 

Samtliga lärare i Finland nämner det omfattande ämnesinnehållet som en utmaning med 

undervisningen i hälsokunskap. Både Aino och Ville menar att det är svårt att hänga med 

eftersom information ändras konstant. De håller med om att det svåraste att undervisa om är 

kost där det kommer nya undersökningar hela tiden som även kan säga emot varandra och 

man vet inte vad man ska utgå ifrån. Liisa förklarar att på grund av det omfattande innehållet 

skapas det utmaningar om hur man ska hinna med allt. Hon nämner även miljöområdet som 

svårt att undervisa om, eftersom området finns med i många andra ämnen och har många 

dimensioner. Därför krävs det fördjupade kunskaper för att förstå miljöns hälsofrämjande 

effekter till människan. 

 

Oerhört många områden, man ska kunna vara på med om all förändrande information, 

jämförd med matte, där samma teorier har varit samma i århundraden. -Ville 

6.5.1 Analys av undervisning i hälsokunskap 

Samtliga lärare i Finland som är med i denna studie menar att det är bra med en obligatorisk 

kurs i hälsokunskap men anser att innehållet är för brett och det finns för lite tid för att hinna 

med allt. När det gäller fördjupningskurserna menar lärarna att det inte blir samma tidspress. 

Precis som lärarna i vår studie menar även lärarna i studien av Kannas et al. (2009) att 

innehållet för den obligatoriska kursen är för brett och att det är svårt välja vilket innehåll som 

läraren ska fokusera på. Förutom tidspressen anser lärarna i vår studie att kost är något som 

kan vara svårt att behandla i undervisningen i hälsokunskap, då det antingen kan finnas 

forskning som säger emot varandra eller som ständigt förändras. Detta kan kopplas till den 
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humanistiska synen på hälsa där Kannas (2005) beskriver att en spekulerande och 

diskuterande miljö är något att sträva efter i hälsoundervisningen och att elever får utveckla 

deras förmåga att förstå hälsa. 

6.6 Hälsa undervisas som inkluderade i ämnet idrott 

Bland de svenska lärarna förklarar Linn att eleverna kanske inte utvecklar god hälsa genom 

endast att röra sig under idrott och hälsa lektionerna utan att de förhoppningsvis skapar ett 

intresse för det och vet hur de ska hantera deras hälsa i framtiden. Precis som Linn berättar 

Anders att själva idrott- och hälsalektionerna inte skapar en god hälsa hos eleverna och 

förklarar att han brukar berätta för hans elever att de lektioner som han har med dem en till 

två gånger i veckan inte kommer att förbättra deras hälsa. 

  

Bland lärare i Sverige anser både Linn och Anders att det finns både för- och nackdelar med 

att hälsa är inkluderande i ämnet idrott och hälsa. Micke kan bara komma på fördelar med att 

begreppet är inkluderat i undervisningen och att det går att prata om hälsa hela tiden. Linn 

berättar att fördelen är att ämnet får en större legitimitet, men anser att det kanske inte spelar 

någon roll om man som lärare inte får in det i undervisningen. Anders menar, precis som Linn 

att när ämnet heter just idrott och hälsa får ämnet en högre status, och att det skickar ut 

signaler till både eleverna och föräldrar att det inte bara är hopp och lek utan att eleverna även 

får lära sig om hur man ska göra för att må bra. 

 

Nackdelarna med att hälsa är inkluderat i ämnet är enligt Linn att hon vill göra något bra av 

det och inte bara tala om det ytligt. Om man går på djupet anser hon att man tappar det 

praktiska i ämnet. Linn menar att det är svårt att hitta en bra balansgång. 

  

För mig blir det ju oftast bara ytliga reflektioner kring begreppet i samband med 

aktiviteter eller kost eller sömn. -Linn 

  

Anders förklarar att det största problemet med att hälsobegreppet ingår i ämnet är att det får 

för lite plats. Han menar att det är ett viktigt begrepp och lärare måste jobba ordentligt med 

det, men det får inte plats om man vill att det ska vara lika mycket teoretiska kunskaper som 

praktiska. Anders utvecklar lite mer och menar att problemet kanske är att lärare i ämnet 

idrott och hälsa inte vet hur stor del av undervisningen de ska lägga på begreppet. 

  

Där kanske skolverket, regering inte vet jag kan kliva in och förtydliga för oss hur 

mycket ska vi faktiskt lägga på begreppet hälsa. -Anders 

 

Bland de finska lärarna menar Liisa att hon tar upp hälsoperspektivet i 

gymnastikundervisningen genom att lyfta fram den mentala hälsoaspekten. Hon ber oftast 

eleverna att reflektera över om det var kul och varför. Eller om någon är trött ber hon att 

eleven reflekterar över hur denne har sovit eller ätit. Aino lyfter fram de sociala 

hälsoaspekterna av hälsa i gymnastiken, hon använder oftast mycket tid åt att bilda lagandan 

inom gruppen och att elever lär sig att ge positiv feedback och vilken påverkan olika 
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träningsformer har för hälsan. I samband med idrottsgrenar med avspänning tar hon upp hur 

viktigt det är att slappna av och lugna ner sig. Ville lyfter istället fram saker som hygien och 

tillsammans med uthållighetsträning pratar han om träningens påverkan till kardiovaskulär 

hälsan, vikten och välbefinnandet. 

  

Ville är kritisk mot de allmänna målen för ämnet gymnastik, han menar att om man vill uppnå 

dessa mål skulle fysiska aktiviteten vara återkommande, inte bara ett “besök” i lektioner och 

bara under vissa årstider som han beskrev. Han hävdar att de obligatoriska gymnastikkurserna 

endast är en kort period där en fysisk aktiv livsstil inte nödvändigtvis syns hos elever. Liisa 

påpekar att hon har undervisat gymnastik på olika nivåer och att det beror på skolan och 

elever vad man ska utgå ifrån. Många elever som hon undervisar har ett stort idrottsintresse 

och då är det mycket fokus på de sociala aspekterna och glädjen som kan uppnås med fysiskt 

aktivitet. Aino menar att de allmänna målen för gymnastik är väldigt viktiga och att man bör 

närma sig hälsa utifrån ett mer psykiskt och socialt perspektiv. 

  

På frågan om hur lärarna i Finland skulle ställa sig till att hälsokunskap och gymnastik skulle 

vara ett gemensamt ämne är samtliga lärare mot den tanken. Liisa säger att det skulle vara 

dumt för att då skulle det vara beroende på läraren hur mycket hälsa undervisningen 

innehåller och att det har man redan sett hur det har gått i Finland, fast man inte får 

generalisera. Hon menar att då skulle det bli svårt att fastställa undervisningen i hälsokunskap 

och nästan omöjligt att inkludera det omfattande innehållet till idrottslektionerna. 

  

Nu när vi har kommit så långt och är banbrytare inom området, skulle det kännas som 

ett steg bakåt. -Liisa 

  

Ville beskriver att elever och lärare har förstått ämnets syfte och om man skulle ta bort ämnet 

skulle det kännas sorglig. Aino menar istället att det skulle kunna kanske fungera men hon 

skulle inte vilja att den ändringen sker. De två ämnen går inte riktigt ihop, en stor del av 

innehållet i hälsokunskap är långt ifrån idrott och hon anser att målen med 

gymnastikundervisningen i sig är viktiga och tidskrävande. 

6.6.1 Analys av hälsa undervisas som inkluderade i ämnet idrott 

Fördelarna med att hälsa inkluderas i ämnet idrott och hälsa enligt de svenska lärarna i denna 

studie är att ämnet får en större legitimitet och högre status i samhället. WHO (1997) menar 

att en god hälsoundervisning bland annat bör innehålla att hälsa behandlas utifrån ett bredare 

perspektiv än bara hälsa som frånvaro av sjukdom samt att det möjliggör att eleverna kan fatta 

hälsosamma beslut. De svenska lärarna i vår studie menar att ämnet idrott och hälsa ger 

verktyg till eleverna för att kunna vara fysiskt aktiva och hälsosamma i framtiden. Enligt 

Skolinspektionens rapport (2010) fokuserar undervisningen till stor del på att eleverna ska 

vara fysiskt aktiva, vilket innebär att de flesta idrottslärare utgår ifrån ett fysiologiskt 

perspektiv. Enligt de svenska lärarna i vår studie är det kroppen som ligger i fokus i 

undervisningen kring begreppet hälsa precis som i den biomedicinska inriktningen på hälsa 

som Medin och Alexandersson (2000) beskriver. 
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De svenska lärarna i vår studie anser att en av utmaningarna är att väva in begreppet i 

undervisningen när hälsa inkluderas i ämnet idrott och hälsa. Majoriteten av lärarna menar att 

hälsa är ett viktigt begrepp men att det får för lite plats i undervisningen. Lärarna anser 

samtidigt att det är svårt att fokusera djupare på begreppet då de inte vill tappa den fysiska 

aktiviteten i ämnet. Quennerstedt (2006) menar att det är de fysiska aktiviteterna som står i 

centrum för undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Författaren skriver att hälsoperspektivet i 

idrottsundervisningen baseras på den fysiska aktivitetens påverkan på kroppen. 

  

De finska lärarna i vår studie anser att hälsoperspektivet kommer fram i ämnet gymnastik. 

Lärarna lyfter fram att de behandlar fysisk, psykisk och social hälsa i 

gymnastikundervisningen, precis som det står i den finska läroplanen. Enligt 

Utbildningsstyrelsen (2016) är syftet även att undervisningen ska skapa en aktiv livsstil hos 

eleverna. Laakso (2007) menar att syftet med idrottspedagogiken är att eleverna ska tillägna 

sig an aktiv livsstil genom fysiska aktiviteter som passar dem. Samtliga finska lärare i vår 

studie anser att ämnet gymnastik främjar elevernas fysiska, sociala och psykiska sida av hälsa, 

framförallt den psykiska och sociala hälsan hos eleverna. Ville menar att eleverna får för lite 

tid till fysisk aktivitet på skolan men anser att de lektioner de får är viktiga eftersom de sitter 

stilla stora delar av dagarna. Laakso et al. (2007) skriver att elevers fysiska aktivitet har också 

en stor betydelse för fysisk aktivitet i vuxenlivet.  

 

De finska lärarna i vår studie är emot tanken att hälsokunskap och gymnastik skulle integreras 

som ett gemensamt ämne eftersom det skulle vara negativt för båda ämnena vad gällande 

innehåll och undervisningstimmar. Kannas et al. (2009) menar att begreppet hälsa har fått en 

högre status i skolan bland andra ämnen sedan det blev ett obligatoriskt ämne. Mot ett globalt 

perspektiv är Finland ett av få länder som har hälsokunskap som ett eget ämne enligt 

European Commission (2013). De finska lärarna i vår studie menar även att som ämnena ser 

ut idag passar de inte riktigt ihop, en integrering mellan ämnena skulle det bli upp till den 

enskilda läraren hur mycket hälsa som kommer att undervisas och det skulle bli svårare att 

veta vilka hälsokunskaper  eleverna har. Precis som Korhonen (2007, april) skriver att innan 

hälsa plockades ut ur ämnet gymnastik var det just den enskilda läraren som kunde bestämma 

hur mycket hälsoundervisning som skulle ingå i ämnet. 

6.7 Hälsa undervisas som ett separat ämne 

Samtliga lärare i Sverige i vår studie är positiva till att begreppet hälsa skulle lyftas ut ur 

ämnet idrott och hälsa och bli ett eget ämne. Anders förklarar att det skulle skapa en större 

tydlighet för både lärare och elever kring begreppet hälsa men även för ämnet idrott. Han 

menar även att det är viktigt att ämnet som skulle fokusera på fysiska aktiviteter får lika stort 

utrymme som ämnet idrott och hälsa får idag. Därför att barn och ungdomar sitter hela dagen i 

skolan och har förövrigt en väldigt stillasittande livsstil. Anders lyfter även fram att om ämnet 

skulle delas upp är det viktigt att det fysiska ämnet inte går tillbaka till som det såg ut innan 

begreppet hälsa kom in i ämnet. Han menar att det ämnet måste få en annan roll, där den 

fysiska aktiviteten och rörelseglädjen står i centrum och inte att det blir en resultatbaserad 

undervisning. Micke förklarar att hälsobegreppet är viktigt och att det inte alls skulle vara en 
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dum idé att dela upp ämnet. Han menar även att idrottslärare skulle hinna med mycket mer i 

det fysiska ämnet. Micke förtydligar och förklarar att om det skulle tas timmar från 

idrottsämnet till ett hälsoämne skulle lärarna aldrig hinna med eller få in allt som är viktigt i 

undervisningen. Micke lyfter även fram tanken om att ett sådant ämne kanske skulle kunna 

finnas som ett valbart ämne för alla elever på gymnasieskolan. 

  

Linn är till en början lite tveksam till den uppdelningen och förklarar att det är viktigt att 

begreppet finns med i idrottsundervisningen. Hon menar att hälsa kanske kunde få vara kvar i 

det fysiska ämnet men att lärarna endast går in på det ytligt och sedan fokuserar mer på olika 

definitioner och går lite djupare i ett rent hälsoämne. Linn berättar att det finns en kurs på 

barn och fritid som heter “hälsopedagogik” och menar att det är många ungdomar som skulle 

må bra av att läsa den kursen. 

  

Gällande vilka vinster lärarna i Finland anser med att hälsokunskap undervisas som ett separat 

ämne håller samtliga lärare med om att ämnet har en viktig roll i samhället. Ville menar att 

hälsokunskap är ett ordlöst meddelande och att det har en egen plats i skolans värld och i 

samhället. Fast samtidigt tycker han att jämfört med andra ämnen i gymnasiet har 

hälsokunskap inte en lika viktig roll, alltså att ämnet inte har hög status bland lärare. Lärare i 

ämnet hälsokunskap har exempelvis inte lika hög lön som lärare i andra ämnen. Liisa ser 

ämnet som viktig eftersom det når alla i grundskolan så kommer det skapa välbefinnande i 

samhället som kommer att synas senare. Hon lyfter även fram att ämnet har innehåll som 

berör alla, exempelvis sexualitet har alla och den har lyckligtvis blivit mer vidsynt. Aino 

menar att man kan fokusera på just hälsa som innehåll i hälsokunskap och att man har tid till 

det annars. Det är också självklart för alla, speciellt för elever, de behöver inte fundera över 

om det är idrott eller hälsokunskap som undervisningen ska handla om. 

  

Man kan säkerställa jämställdhet för alla. -Aino 

  

På frågan om vilka nackdelar lärarna ser med att hälsokunskap undervisas som ett separat 

ämne håller Aino och Ville med att det finns inga nackdelar. Aino berättar att när hon gick i 

skolan fanns inte ämnet och det var många saker som hon har fått lära sig när hon har blivit 

äldre. Hon kände också lite osäkerhet om vad som är normalt eller var man exempelvis kan 

söka hjälp. Ville påpekar att fast idrott och hälsa går hand i hand, finns det många områden i 

hälsokunskap som inte har något gemensamt med idrott. Människan kan nog leva ett 

hälsosamt liv utan idrott, om man vill tänka på det sättet. Liisa lyfter fram att lärarens syn kan 

komma fram i undervisningen men att läroböckerna försöker vara neutrala i alla fall. Hon 

förklarar att en möjlig nackdel är om läraren lyfter fram sina personliga åsikter för mycket i 

undervisningen.  

6.7.1 Analys av hälsa undervisas som ett separat ämne 

Thedin Jakobsson (2005) kommer fram till att det finns många lärare i ämnet idrott och hälsa 

som anser att undervisningen kring hälsa bör ske teoretiskt. Samtliga lärare i Sverige i vår 

studie är positiva till en uppdelning av ämnet idrott och hälsa där ett ämne skulle bli ett fysiskt 
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ämne och det andra ett mer teoretiskt ämne kring begreppet hälsa. Det som lyfts fram av de 

svenska lärarna är att det skulle blir tydligare för både lärare och elever kring begreppet hälsa, 

det skulle skapas mer tid åt båda ämnena. Samtliga lärare i Finland i vår studie anser att 

fördelarna med att hälsokunskap är ett separat ämne är att det skapar välbefinnande hos 

eleverna och har därför en viktig roll i samhället. De menar att innehållet i ett ämne, som 

endast fokuserar på just hälsa, blir tydligt för eleverna och för att säkerställa jämställdhet för 

alla. Detta är precis som WHO (1997) beskriver det idealiska sättet att organisera 

hälsoundervisningen där den sker som ett eget ämne. De svenska ärarna som vi intervjuade 

menar även att det är viktigt att begreppet hälsa inte försvinner helt från idrottsämnet. 

Samtliga finska lärare som vi intervjuade anser att det inte finns några nackdelar med att 

hälsokunskap är ett separat ämne.  
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7. Diskussion 

Vi vill redan här i början poängtera att ämnet idrott och hälsa i Sverige och hälsokunskap i 

Finland är två helt olika ämnen. Syftet med denna studie är inte att jämföra dessa två ämnena 

mot varandra utan att undersöka hur lärarna i dessa ämnen tolkar och undervisar kring 

begreppet hälsa för att kunna belysa hur hälsoundervisningen kan genomföras. I och med att 

hälsa är inkluderat i ämnet idrott och hälsa i Sverige har vi även valt att undersöka hur 

begreppet hälsa lyfts fram i ämnet gymnastik i Finland. 

7.1 Hälsoperspektiv i den svenska och finska 

undervisningen 

Både de finska och de svenska lärarna i studien menar att begreppet hälsa fyller en viktig 

funktion i undervisningen och för samhället i stort. I båda länderna har begreppets betydelse 

tagit hänsyn till i skolan. I Sverige gjorde man det genom att lägga till hälsa i ämnet idrott och 

i Finland skapades det ett eget ämne hälsokunskap. Enligt de finska lärarna är hälsokunskap 

viktigt för samhällets hälsa, främjar finländarnas hälsomedvetenhet och att ungdomar gör 

bättre hälsobeslut. 

 

De svenska lärarna menar att hälsa är ett brett begrepp som ska tas hänsyn till i 

undervisningen. De menar att de alltid försöker att väva in hälsa i undervisningen men det 

framkommer att det rent praktiskt endast blir en liten del av innehållet på lektionerna. En av 

lärarna anser att hälsa framkommer i allt som eleverna gör, men kan inte direkt beskriva hur 

den kommer fram. Vi anser att de svenska lärarna har ett ganska brett perspektiv på hälsa i 

undervisningen då det framkommer att de undervisar om fysisk, psykisk och social hälsa och 

menar att begreppet ska ta hänsyn till ett individ- och samhällsperspektiv. Vi anser att de 

svenska lärarna har svårt att gå in djupare på begreppet hälsa eftersom det oftast blir en liten 

del av innehållet. Lärarna har svårt att beskriva hur hälsa framkommer i undervisningen samt 

att lärarna inte vill tappa det praktiska i ämnet. Genom fysiska aktiviteter anser lärarna att 

eleverna får förutsättningar för att i framtiden kunna leva hälsosamt. Det är viktigt att komma 

ihåg att det finns olika definitioner på begreppet hälsa. WHO säger bland annat att hälsa ses 

som en resurs för vardagslivet, inte som ett mål i sig för livet. I WHO:s definition av hälsa 

betonas personliga och sociala förutsättningar och den försöker ta reda på vilka faktorer som 

kan bidra till positiv hälsoutveckling. Vi anser att eftersom hälsa är inkluderat i ämnet idrott 

och hälsa framkommer det naturligt att hälsa oftast kopplas till fysiska aktiviteter. Enligt oss 

blir det ett ytligt perspektiv på hälsa om det endast behandlas i relation till fysiska aktiviteter. 

 

De finska lärarna menar att hälsobegreppet innehåller flera andra dimensioner än bara 

idrottsdimensionen. Enligt Kannas (2005) kan den finska hälsoundervisningen utgå från olika 

pedagogiska ansatser i ämnet hälsokunskap: den medicinska, humanistiska och rationella 

modellen samt en resurscentrerad (salutogenetiska) ansats. Vi anser att när hälsokunskap finns 

som ett eget ämne i Finland finns det även mer tid att undervisa om hälsa och att det finns 

möjlighet för eleverna att fördjupa sina kunskaper om hälsa. Vi anser även att när eleverna får 
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möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hälsa stärker det deras känsla av sammanhang 

(KASAM). Utifrån de två komponenterna i KASAM: begriplighet och meningsfullhet får 

eleverna uppleva undervisningen i hälsokunskap utifrån något som handlar om deras liv och 

något som de kommer att ha nytta av. I den finska modellen står det tydligt vilka olika 

dimensioner av hälsa som eleverna ska få kunskaper om. Vi anser att eftersom hälsa 

undervisas som ett separat ämne i Finland har lärarna bättre förutsättningar att ta hänsyn till 

de olika dimensionerna av hälsa och i ett djupare perspektiv. Det i sin tur kan leda till bättre 

förståelse kring begreppet samt bättre hälsa hos eleverna. 

7.2 Hälsa i undervisningen 

Det framkommer i vår studie att de svenska lärarna anser att begreppet hälsa är luddigt och 

svårtolkat i läroplanen vilket är en motsats till de uppfattningar de finska 

hälsokunskapslärarna har kring målen för ämnet. På grund av detta menar de svenska lärarna 

att det är svårt att veta hur begreppet hälsa ska konkretiseras i undervisningen. Enligt 

Skolinspektionens rapport (2010) saknas undervisning om hälsa i den svenska idrott och 

hälsoundervisningen och Thedin Jakobsson (2012) menar att läroplanen inte ger några tydliga 

riktlinjer över hur undervisningen om hälsa ska se ut. Vi ser den här kopplingen mellan hur 

hälsa framställs i läroplanen och dess frånvaro i undervisningen som ett centralt problem när 

det gäller hälsoundervisningen i Sverige. I och med att de svenska lärarna har svårt att tolka 

begreppet i undervisningen anser vi att det inte är så konstigt att det saknas i undervisningen. 

Vi anser att det borde framgå tydligare i läroplanen hur hälsa ska behandlas i den svenska 

idrott och hälsoundervisningen. Om lärarna skulle få mer konkreta verktyg kring hur de ska 

behandla begreppet tror vi att de skulle få större utrymme men det skulle även bli tydligare för 

eleverna vad de ska få för kunskaper om hälsa.  I och med att hälsa behandlas i ett eget ämne i 

Finland anser vi att det blir en självklarhet att de finska lärarna har lättare att förstå vad som 

ska behandlas kring begreppet hälsa i undervisningen, då det blir en tydligare framställning av 

begreppet i läroplanen för hälsokunskap. 

 

En av de svenska lärarna förklarar att det krävs goda förkunskaper om hälsa för att på ett bra 

sätt kunna knyta det till undervisningen. Lärarens förkunskaper är också något som vi anser 

vara en central del i varför hälsa är något som saknas i den svenska idrott och hälsa 

undervisningen. Samtliga svenska lärare i vår studie menar att det är den fysiska, psykiska 

och sociala hälsan som kommer fram i ämnet, men poängterar att det endast sker ytliga 

förklaringar eller diskussioner i undervisningen kring psykiska och sociala definitioner av 

hälsa. Vi anser att de svenska lärarna som vi intervjuade inte nödvändigtvis saknar kunskaper 

kring begreppet hälsa utifrån vad som krävs för det som står i den svenska läroplanen idag. 

Om lärarna skulle besitta en bredare kunskap om begreppet hälsa anser vi att lärarna kanske 

skulle kunna gå in lite djupare på begreppet i undervisningen. I och med att hälsokunskap är 

ett eget ämne i Finland, ser också utbildningen annorlunda ut än i Sverige, det krävs ungefär 

ett års ämnesstudier kring hälsa vi ämneslärarutbildningen för att få lärarlegitimation i ämnet 

hälsokunskap. Då kan vi anta att lärare i Finland besitter djupare kunskaper om hälsa. Att de 

finska lärarna besitter en bredare kunskap om hälsa är inte så konstigt då det är det som krävs 

för att kunna undervisa ett ämne som endast handlar om hälsa. Så som hälsa framställs i den 
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svenska läroplanen kan det vara svårt att veta vilka kunskaper om hälsa de svenska lärarna 

behöver för att kunna undervisa om det. 

 

Tidsaspekten har även kommit fram i vår studie som en viktig faktor över hur stort utrymme 

begreppet hälsa får i idrott och hälsa undervisningen. Några av de svenska lärarna menar att 

det är mycket annat som också ska få plats i undervisningen vilket gör att hälsa inte alltid 

ryms. De finska lärarna menar att när hälsa plockades ut ur ämnet gymnastik blev 

tidfördelningen mellan de fysiska aktiviteterna och undervisning om hälsa mycket tydligare. 

Tidsaspekten kommer även fram bland de finska lärarna, men av en helt annan anledning. De 

finska lärarna i studien menar att innehållet i hälsokunskap är för brett och därför finns det 

tidsbrist, speciellt under den obligatoriska kursen har man inte tillräcklig med tid att gå 

igenom allt under lektionerna. 

 

Det visar sig i vår studie att det är mycket innehåll som ska finnas med i ämnet idrott och 

hälsa men vi anser att hälsa, som framställs som en viktig del i ämnet av lärarna men även är 

en del av namnet på ämnet borde kunna prioriteras mer av de enskilda lärarna. En av de 

svenska lärarna menar att eleverna inte förväntar sig teoretiska lektioner när de kommer in i 

idrottshallen vilket även skolinspektionens rapport (2010) kommer fram till. Visst är det 

viktigt att försöka leva upp till elevernas förväntningar när det gäller innehållet i ämnet men 

vi anser att om eleverna inte förväntar sig att innehållet kommer att behandla hälsa har man 

som lärare kanske inte varit tillräckligt tydligt med att förklara för eleverna vad ämnet idrott 

och hälsa handlar om. Vi anser att något som kan ligga till grund för att hälsa inte får stort 

utrymme i den svenska idrott och hälsa undervisningen utöver elevernas förväntningar, kan 

även vara lärarnas prioriteringar. En av de finska lärarna i studien anser att när hälsa var 

invävt i ämnet gymnastik blev det upp till den enskilda gymnastikläraren hur stort fokus hälsa 

fick i undervisningen. Detta menar även en av de svenska lärarna. Som det ser ut i Sverige 

idag blir det mycket upp till den enskilda läraren över hur de tolkar läroplanen och vilken 

kunskap de besitter som avgörande för vilken mängd och vilket innehåll kring begreppet hälsa 

som undervisas i idrott och hälsa. 

 

Annerstedt (2005) skriver att ansvaret att förmedla goda kunskaper om hälsa bland ungdomar 

i det svenska samhället delvis ligger på ämnet idrott och hälsa och menar att syftet med 

folkhälsoarbetet i skolan är att barn och ungdomar ska kunna fungera i samhället. Om 

ansvaret kring hälsofrågor nu ligger på ämnet idrott och hälsa men saknas i undervisningen, 

anser vi att det kan få ganska avgörande konsekvenser för elevernas hälsoutveckling i 

framtiden. 

7.3 Hälsa som inkluderad i ämnet idrott eller som ett 

separat ämne? 

Idrott och hälsa får enligt de svenska lärarna en högre status när hälsa finns med. Men 

samtidigt är samtliga lärare i vår studie positiva till en möjlig uppdelning av ämnet till ett 

praktiskt ämne som fokuserar på fysiska aktiviteter och ett mer teoretisk ämne som fördjupar 
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sig inom begreppet hälsa. Thedin Jakobsson (2012) skriver att det finns många idrottslärare 

som menar att hälsa bör vara en teoretisk del i ämnet för att öka elevernas kunskap om hälsa 

och på det sättet påverka deras levnadsvanor. Mot det som framkommer i vår studie och vad 

tidigare forskning visar anser vi att en uppdelning av ämnet skulle skapa en större tydlighet 

för lärare över hur begreppet hälsa ska behandlas i undervisningen. 

 

De svenska lärarna i vår studie påpekar att vid en möjlig uppdelning av ämnet skulle det vara 

viktigt att ämnet med fokus på fysiska aktiviteter fortfarande har någon typ av koppling till 

hälsa, så att utvecklingen av ämnet inte går tillbaka till som det såg ut innan skolreformen 

1994. Vi håller med de svenska lärarna om att det är viktigt att idrottsämnet fortfarande har 

hälsoperspektivet i undervisningen oavsett om det skulle vara två separata ämnen eller inte. 

Om kopplingen mellan hälsa och fysisk aktivitet inte finns i undervisningen tror vi att 

undervisningen tappar den kvalitativa synen på ämnet. De finska lärarna menar att, även fast 

den finska skolan har ett hälsokunskapsämne, finns det fortfarande en stor koppling mellan 

gymnastik och hälsa i ämnet gymnastik samt att den fyller en viktig funktion i ämnet. De 

finska lärarna ser inga fördelar med att baka ihop hälsokunskap och gymnastik med varandra, 

de menar att det skulle vara ett steg tillbaka i utvecklingen av ämnet. Lärarna anser att det 

skulle vara negativt för båda ämnena vad gällande innehåll och undervisningstimmar. Detta 

anser vi beror på att lärare i Finland har olika erfarenheter om undervisningen kring begreppet 

hälsa än vad de svenska lärarna har där idrott och hälsa undervisas i samma ämne. 

7.4 Metoddiskussion 

När man börjar värdera hur en kvalitativ forskningsprocess har lyckats är det viktig att 

uppmärksamma att studien alltid är kopplat till författarna som även Kvale och Brinkmann 

(2014) anser vara viktigt. Än fast att vi författare har försökt att skapa objektiv kunskap är det 

oundvikligt att våra erfarenheter och förståelse syns i studien. Vid intervjuerna försökte vi att 

vara öppna för nya och oväntade företeelser vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser vara 

viktigt vid genomförande av en intervjustudie. Författarna menar att för både intervjuaren och 

intervjupersonen kan en intervju vara en lärprocess. Det är vid interaktionen mellan 

intervjupersonen och den som intervjuar som utbytet av kunskap konstrueras i en 

forskningsintervju enligt Kvale och Brinkmann (2014). Vi båda två författare hade liten 

erfarenhet i att utföra ett kvalitativ forskningsintervju men vi känner att vi har lärt oss mycket 

nytt under hela processen. Precis som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver, intervjuer är 

som hantverk och att genom att utföra intervjuerna blir man bättre på att intervju. 

 

Vi har försökt att vara noggranna under studiens alla stadier och genom att öppet beskriva till 

läsaren hur vi har genomfört olika stadier och vilka utmaningar vi har mött, detta tror vi ökar 

studiens pålitlighet. I studien har fokus legat på att undersöka hälsoundervisningen i Sverige 

och Finland. I bakgrunden har vi valt att utgå från de senaste läroplanerna för ämnena, alltså 

Lgy 11 och Grunderna för gymnasiets läroplan (2016). Vi har haft problem att finna forskning 

som berör just dessa läroplaner och vårt valda forskningsproblem. En orsak till att det inte 

finns forskning kring ämnet hälsokunskap kan vara att läroplanen just har gjort om och att det 

inte har hunnits gjort något större forskning kring det. Det finns ganska mycket forskning 
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kring vårt forskningsproblem när det gäller den äldre läroplanen i Sverige (Lpf 94) men det 

saknas mycket forskning kring Lgy 11. Vi tror att detta beror på att förändringen på ämnet 

blev större i och med skolreformen 1994 än vad den blev när Lgy 11 trädde i kraft. 

 

Eftersom hälften av intervjuerna utfördes på finska anser vi att detta skulle ha kunnat påverka 

studiens resultat och leda till ändringar i små detaljer. I det idealistiska fallet hade alla 

intervjuer genomförd på samma språk men vi tror inte på att detta har påverkat resultat i 

avsevärd. Det som också ha kunnat påverka studien negativt var att vi var två författare och 

då är det ganska sannolikt att det har påverkat studien. Det som vi kommit fram i studien är 

kopplat till endast den här studien och intervjupersonerna i studien och kan inte generaliseras 

att beröra alla lärare i idrott och hälsa i Sverige samt alla lärare i hälsokunskap och gymnastik 

i Finland. Fast vi intervjuade bara sex lärare fick vi ganska många svar som liknar varandra, 

och detta stärker studiens resultat.  

7.5 Slutsats och vidare forskning 

I denna studie kom vi fram till att de svenska lärarna menar att begreppet hälsa är diffust 

framställt i läroplanen och därför svårt att tolkas och vävas in i undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa. De finska lärarna menar att det som framställs kring hälsa i läroplanen för ämnet 

hälsokunskap är tydligt och lätt att tolka. Därför blir det tydligare för de finska lärarna att 

undervisa om begreppet hälsa. Det vi har tagit hänsyn till i denna studie är att hälsokunskap 

och idrott och hälsa är två helt olika ämnen och utan att jämföra dessa två system mot 

varandra har vi försökt att få kunskap om hur den svenska hälsoundervisningen skulle kunna 

utvecklas mot en bättre hälsokunskap hos eleverna. Fördelarna med att hälsa integreras i 

idrottsämnet är enligt denna studie att ämnet får en större legitimitet, men som en nackdel blir 

det att begreppet hälsa till stor del endast kopplas mot fysisk aktivitet. De fördelarna som vi 

kommer fram till i denna studie med att hälsa undervisas som ett eget ämne är att det skapas 

mer tid till undervisningen kring begreppet samt att det skapar en möjlighet till att fokusera på 

hälsans olika perspektiv och definitioner. 

 

Det finns inte mycket uppdaterad forskning som berör detta ämne när det gäller Lgy11 och 

ämnet hälsokunskap i Finland. I vår studie fokuserade vi på lärares uppfattningar, vi anser att 

det även skulle vara intressant att undersöka kring begreppet hälsa ur elevers perspektiv. Det 

skulle vara intressant att undersöka elevers uppfattningar av hälsoundervisningen i både 

Sverige och Finland. Vi anser att begreppet hälsa är viktigt men samtidigt ett brett begrepp, 

det skulle även finnas utrymme att undersöka hur hälsa framställs i andra skolämnen. Hälsa 

skulle kunna kopplas till fler ämnen än bara idrott. Genom att undersöka hur mycket utrymme 

begreppet hälsa får i olika ämnen samt på vilket sätt hälsa kopplas till undervisningen i andra 

skolämnen, skulle ge kunskap om vilka dimensioner av hälsa som framkommer i den svenska 

skolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervju i Sverige 

En intervjuguide 

 

Inleder med att förklara för intervjudeltagarna om de etiska krav som vi har använt oss av. 

Deltagarna kommer att informeras om syfte med studien, de kommer att vara helt anonyma, 

de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill samt att de data som samlas in under 

intervjuerna endast kommer att användas för denna studie. 

 

1. Bakgrundsfrågor 

 

Har du en lärarlegitimation? I vilka ämnen? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du undervisat i idrott och hälsa? 

  

2. Lärares tankar och erfarenheter kring ämnet idrott  och hälsa 

  

Vad är det övergripande syftet för idrott och hälsa enligt dig? 

Vilket syfte har hälsa-delen i ämnet enligt dig för elevers hälsa? 

Vilket syfte har ämnet för hälsofrämjande arbete i samhället? 

 

3. Begreppet hälsa i relation till läroplanen   

 

I ämnets syfte för idrott och hälsa står det även att undervisningen ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla hälso- och miljömedvetenhet och skapa ett intresse för att arbeta med hälsofrågor 

i arbetslivet och i samhället. 

 

Vilka tankar har du kring de allmänna syftet som behandlar hälsa för ämnet idrott och hälsa? 

 

I läroplanen för idrott och hälsa 1, står det i det centrala innehållet att undervisningen ska 

behandla bland annat “Den fysiska aktiviteten och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga 

och hälsa” och “Kosthållning, droger och dopningspreparat betydelse för hälsa och 

prestation” 

 

Hur tolkar du begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa enligt läroplanen? 

 

På vilken sätt anser du att begreppet hälsa framställs i läroplanen, fysisk hälsa, psykisk hälsa 

eller social hälsa? 

Är innehållet i läroplanen som handlar om hälsa tydligt formulerat? Motivera. 

 

I kunskapskrav för idrott och hälsa 1, betyget E står det: 
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“Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomför en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.” 

 

Hur arbetar du med de kunskapskrav som behandlar hälsa för ämnet? 

Hur bedömer du elevernas kunskaper om livsstilens betydelse och hälsa? 

 

4. Hälsa i undervisningen 

  

Eleverna som läser idrott och hälsa 1 ska ha 100 undervisningstimmar i ämnet, hur många av 

timmar skulle du uppskatta ägnas åt hälsoundervisning? 

  

Hur arbetar du med hälsa i din undervisning? 

Hur kopplar du undervisningen om hälsa mot läroplanen? 

- Under några speciella moment? 

- Brukar du ha teoretiska lektioner som behandlar hälsa? 

 

Om  ja, vad behandlas då på dessa lektioner om?   

Om nej, skulle du se att det finns något att vinna på att ha teoretiska hälso-lektioner? 

 

Vad ser du för svårigheter med att undervisning om hälsa? 

Anser du att hälsa bör vara en teoretisk del i ämnet? Varför eller varför inte? 

 

- Anser du att idrott och fysisk aktivitet leder till hälsa? 

 

5. För- och nackdelar med att hälsa undervisas som inkluderade i ämnet idrott och hälsa 

 

Anser du att hälsa-delen får tillräckligt stor utrymma i din undervisning? 

Vad ser du för svårigheter med hälsa-delen i undervisningen? 

 

Beskriv vad du har för tankar kring att ämnet idrott och hälsa har så stort ansvar i skolan med 

att undervisa om hälsa. 

- Vilket/vilka andra ämnen skulle du kunna samarbeta med i undervisningen om hälsa? 

 

Vilka vinster anser du att det finns för att hälsa undervisas som inkluderande i ämnet idrott 

och hälsa i dag i Sverige? 

 

- Vilka problem anser du att det finns med att hälsoundervisningen är inkluderande i ämnet 

idrott och hälsa? 

- Hur anser du att ämnet idrott och hälsa främjar (där hälso-delen är inkluderande) elevers 

hälsoutveckling? 

  

Hur skulle du ställa dig till att hälsa blev ett eget ämne? 
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-Vilka för och nackdelar skulle du se med hälsa som ett separat ämne? 

 

6. Lärares behov av vidareutbildning 

 

-Hur skulle du beskriva dina kunskaper i ämnet, när det handlar om hälsa? 

-I vilka områden känner du att du har behov för fortbildning och varför? 

-Känner att du har motivation till vidareutbildning? 

  

7. Till slut 

 

Har du något mer att säga om? 

Hur kändes intervjun? 

Har du feedback för intervjuaren? 

Det finns möjlighet att fyll i intervjun via mail johanhaeglund90@gmail.com 
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Bilaga 2 - Intervju i Finland 

Inleder med att förklara för intervjudeltagarna om de etiska krav som vi har använt oss av. 

Deltagarna kommer att informeras om syfte med studien, de kommer att vara helt anonyma, 

de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill samt att den data som samlas in under 

intervjuerna endast kommer att användas för denna studie. 

  

1. Bakgrundsfrågor: 

Har du en lärarlegitiomation? I vilka ämnen? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du undervisat i hälsokunskap 

  

2. Lärares tankar och erfarenheter kring ämnet hälsokunskap 

Hur förhåller du dig till ämnet generellt? 

Vilket syfte ämnet har enligt dig för studenternas hälsa? 

Vilket syfte ämnet har för hälsofrämjande arbete i samhället? 

 

3. Uppfattningar om målen för hälsokunskap 

Vilka tankar har du kring de allmänna målen för ämnet hälsokunskap? 

-Vilka är viktiga, lätta att uppnå, lätta att bedöma? Motivera. 

-Vilka är inte viktiga, svåra att uppnå, svåra att bedöma? Motivera. 

 

Vilka tankar har du kring de allmänna målen för ämnet gymnastik utifrån ett 

hälsoperspektivt? 

-Hur målen upplevs att uppnå och bedöma av dig? 

-På vilket sätt ämnet gymnastik främjar elevers hälsoutveckling? 

 

4.  Lärares erfarenheter i undervisning i hälsokunskap i praktik 

 

Vad tänker kring undervisningstimmar som är lagt för hälsokunskap? 

- obligatoriska/fördjupade kurser? 

Vad har du för tankar kring innehåll för den obligatoriska kursen samt de fördjupade kurser i 

hälsokunskap? 

Vilken typ av pedagogik/undervisningsmetoder använder du? 

Vad anser du skapar svårigheter i undervisningen i hälsokunskap? 

Vad har du för tankar kring läromedel och material för hälsokunskap? 

 

Hur kopplar du Temaområden till din undervisning i hälsokunskap? 

Vilka tankar har du kring Studentexamen i hälsokunskap 

 

5. För- och nackdelar med att hälsa undervisas som ett separat ämne. 

Vilka vinster anser du att det finns för att hälsokunskap finns som ett eget ämne idag i 

Finland? 
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Vilka nackdelar anser du att det finns för att hälsokunskap finns som ett eget ämne idag i 

Finland? 

 

Inkludering hälsa och idrott 

Det står i läroplanen för hälsokunskap att ämnet ska samarbeta med undervisningen i övriga 

läroämnen. (Utbildningsstyrelsen s.209). 

-På vilket sätt sker det här i din undervisning? 

-Vilken typ av samarbete har du gjord med andra lärare/ämnen? 

-Vilka möjligheter finns det att samarbeta med andra ämnen i framtiden? 

-Hur arbetar du med hälsokunskap i din undervisning i gymnastik? 

 

Det står i läroplanen för gymnastik att i samarbete med hälsokunskapen ska genomföras 

innehållet som handlar om funktionsförmåga. (Utbildningsstyrelsen s.213). 

På vilket sätt sker det här i din undervisning? 

-Hur arbetar du med gymnastik i hälsokunskapen? 

 

Hur skulle du ställa dig till att idrott och hälsokunskap skulle vara ett gemensamt ämne? 

 

6. Lärares behov av vidareutbildning 

Hur skulle du beskriva dina kunskaper i ämnet? 

I vilka områden känner du att du har behov för fortbildning och varför? 

Känner du att du har motivation/vilja för fortbildning? 

 

7. Till slut 

Har du något mer att säga om? 

Hur kändes intervjun? 

Har du feedback för intervjuaren? 

Det finns möjlighet att fyll i intervjun via mail kaisa.ranki@gmail.com 

  

mailto:kaisa.ranki@gmail.com
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Bilaga 3 - Ett exempel på analys metod 

Här kommer ett exempel på hur vi har arbetat med analysmetoden: “De finska lärarna var 

generellt positiva mot ämnet hälsokunskap och såg ämnet som viktigt och nyttigt. När det 

frågades om ämnets påverkan till samhällets hälsa menade Aino att på grund av ämnet tar 

ungdomar bättre hälsobeslut än vad tidigare generationer har gjort och som statistiken också 

visar där hon hävdar till minskning av rökning bland ungdomar. Liisa menade att ämnet har 

en stor betydelse för samhällets hälsa och hon påpekade att de finns en stor generation som 

inte mår bra och som inte har fått hälsoundervisning i skolan då det var inkluderade i ämnet 

gymnastik.” 

 

I analysen har vi skrivit följande utifrån ovanstående resultat: 

 

“De finska lärarna var generellt positiva mot ämnet hälsokunskap och såg ämnet som viktigt 

och nyttigt.” 


