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Sammanfattning 

Forskning synliggör kritik mot hälsoundervisningen i idrott och hälsa i grundskolan, men i dagsläget finns 

ingen forskning som ger en övergripande bild av ämnets hälsoundervisning i gymnasieskolan. Forskare lyfter 

fram att ett en hälsoundervisning med utgångspunkt ur ett salutogent perspektiv på hälsa är viktigt för ämnet 

idrott och hälsas framtid. Syftet med denna studie är därför att studera vilken syn på hälsa som främst 

kommer till uttryck genom hälsoundervisningen i gymnasieämnet idrott och hälsa. Metoden för studien är 

utformad som en forskningsöversikt där andra lärarstudenters examensarbeten har analyserats med ett 

egenutvecklat analysverktyg som utgår ifrån ett patogent och ett salutogent perspektiv på hälsa. 

 

Studien visar att det salutogena perspektivet totalt sett dominerar i hälsoundervisningen. Detta tyder på att 

undervisningen är på väg åt rätt håll, även om det finns utmaningar att jobba vidare med inom vissa områden. 

Ett av dessa områden är att anlägga Exempelvis aspekter gällande ett kritiskt perspektiv på 

hälsoundervisningen i idrott och hälsa. 
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1 Inledning 

Vid läroplansreformen 1994 ändrades idrottsämnets namn till idrott och hälsa. Ämnesplanen tillskrevs då ett 

vidgat hälsoperspektiv med en ökad betoning på de psykiska och sociala aspekterna av hälsa samt en 

ambition om att utveckla mer teoretiska kunskaper om hälsa som komplement till de fysiska 

idrottsaktiviteterna som ämnets fokus kretsat kring sedan 1980 (Annerstedt, 2001). År 2010 publicerade 

Skolinspektionen en granskning av undervisning i ämnet idrott och hälsa på slumpmässigt utvalda 

grundskolor. Rapporten visade att innehåll, som Skolinspektionen kopplade till hälsa, var lågt prioriterat 

jämfört med fysiska idrottsaktiviteter som exempelvis bollspel, något som i skolinspektionens rapport 

kommenterades som anmärkningsvärt med tanke på det ökade innehållet kopplat till hälsa i ämnesplanen för 

idrott och hälsa Lpo 94 (Skolinspektionen 2010). Att bollaktiviteter och fysisk aktivering dominerar och 

hälsoundervisning är bristfällig synliggörs även i forskning av Ekberg (2009) samt av Quennerstedt (2006). 

 

Enligt Skolinspektionens senaste granskningen av ämnet idrott och hälsa är lärare i ämnet idag bättre på att 

följa kursplanen jämfört med granskningen från 2010 (Skolinspektionen, 2018). Skolinspektionen rapporterar 

att innehåll kopplat till hälsa har ökat, men att renodlat innehåll som behandlar kunskapsområdet hälsa och 

livsstil är sällsynta (Skolinspektionen, 2018). Skolinspektionens granskningar ger en inblick i 

hälsoundervisningen som dock är begränsad till att endast omfatta grundskolan. 

 

Quennerstedt (2006) betonar att kvaliteten och typen av hälsoundervisning är av stor betydelse för dess 

resultat. En undervisning som ger uttryck för ett patogent synsätt på hälsa resulterar i en begränsad 

hälsoundervisning som lär eleverna att det på förhand är givet vad som ger hälsa (Quennerstedt, 2006). 

Quennerstedt (2006) förespråkar istället att hälsoundervisningen bör utgå ifrån ett salutogent perspektiv som 

bland annat skulle ge eleverna ett mer nyanserat sätt att diskutera och förstå hälsa, och som möjliggör för ett 

individperspektiv i hälsoundervisningen där vad som ger hälsa inte är givet på förhand. Larsson (2016) menar 

att något som han kallar för ett konstruktionistiskt perspektiv på undervisning påminner om det salutogena 

perspektivet på hälsa eftersom bägge perspektiven utgår ifrån att vad som är den rätta vägen till hälsa 

respektive kunskap skiljer sig från individ till individ. Det konstruktionistiska perspektivet på undervisning 

ska enligt Larsson ge eleverna en stor möjlighet att, under handledning, påverka och anpassa sin 

undervisning. Larsson (2016) poängterar att ett salutogent samt konstruktionistiskt perspektiv på 

undervisningen i idrott och hälsa är viktigt för ämnet och dess framtid.  

 

Frågan är då till vilken utsträckning som gymnasieämnet idrott och hälsa har nått Larssons (2016) samt 

Quennerstedts (2006) önskan om framtiden gällande hälsoundervisningen? Det finns många mindre studier 

vars syfte bland annat har varit att undersöka hälsoundervisningen på gymnasieskolor efter införandet av 

gy11, exempelvis Rannaes (2015) och Nymarks (2013) studier. Däremot har det inte gjorts en större studie 
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med ambitionen att kartlägga hälsoundervisningen med en större mängd data. Därför är det relevant att 

studera ett större antal av liknande mindre omfattande studier för att se om hälsoundervisningen på 

gymnasieskolorna i nuläget, det vill säga från och med 2011 fram till idag, domineras av ett patogent eller ett 

salutogent synsätt på hälsa. Är det så att undervisningen även på gymnasieskolorna, i större utsträckning än 

vad som i nuläget realiseras, bör utgå ifrån ett salutogent sätt att se på hälsa? Detta är vad jag i denna studie 

ämnar undersöka. 

 

2 Syfte 

Syftet med studien är att studera examensarbeten skrivna efter 2011 som synligör gymnasieämnet idrott och 

hälsas hälsoundervisning för att se vilken syn på hälsa som främst kommer till uttryck i hälsoundervisningen. 

  

2.1 Forskningsfrågor 

 

1. Vilka synsätt på hälsa synliggörs i hälsoundervisningen och är det något synsätt som dominerar? 

 

2. Vilka aspekter av det patogena respektive det salutogena perspektivet på hälsa framträder mest i 

hälsoundervisningen?  

 

3 Bakgrund 

Rapportens bakgrundsavsnitt inleds med att begreppet hälsa problematiseras. Efter det introduceras några 

hälsoteorier som även kommer att utgöra studiens teoretiska perspektiv vid analys. Detta följs av en kort 

historisk genomgång om innehåll i skolämnet idrott och hälsa som kan relateras till hälsa vilket följs av ett 

avsnitt som lyfter fram vad som  står om hälsa i den rådande ämnesplanen för gymnasieämnet idrott och 

hälsa. Bakgrundsavsnittet avslutas med ett avsnitt om det aktuella forskningsläget om hälsoundervisningen i 

ämnet idrott och hälsa. 

 

3.1 Vad är hälsa? 

Quennerstedt (2006) menar att det inte på något sätt är självklart vad som kan ses som hälsa och att det alltid 

varit problematiskt att skriva fram en tillfredställande definition för begreppet. Brolin (2017) beskriver på 

liknande sätt svårigheten med att precisera begreppet hälsa och konstaterar att det inte finns någon entydig 

definition om vad hälsa är för något (Brolin 2017). Brolin utvecklar med att betydelsen av begreppet hälsa 

har förändrats historiskt och påverkas av de för tiden rådande samhällsnormerna. Normer som historiskt har 

påverkat hälsobegreppet härstammar exempelvis från religion och dess uppmaningar till renlevnad, eller till 

ett mer tidsnära exempel som medier och reklambudskap som påverkar synen på vad som är det 
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eftersträvansvärda idealet gällande hälsa (Brolin, 2017). 

 

År 1948 beskrev världshälsoorganisationen(WHO) hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och inte endast ett tillstånd där sjukdom och svaghet är frånvarande. I beskrivningen 

framgick även att åtnjutande av hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheterna som varje 

människa ska ha rätt till oavsett åtskillnad till religion, politisk åskådning, ras, ekonomiska eller sociala 

förhållanden. (WHO, 1948). Enligt Quennerstedt (2006) var WHOs beskrivning av begreppet hälsa väldigt 

innovativ för sin tid på grund av de holistiska inslagen om att fysiska, psykiska och sociala faktorer anses ha 

betydelse för hälsan. Även om definitionen verkade vara grundad i ett holistiskt perspektiv på hälsa fick det 

ändå kritik för att förespråka ett hälsotillstånd som i princip var omöjligt att uppnå (Ewles & Simnett, 2003). 

 

År 1986 presenterade WHO en beskrivning av begreppet hälsofrämjande som enligt Seedhouse (1997) inte 

ska ses som en utveckling av begreppet hälsa, utan endast som en beskrivning av begreppet hälsofrämjande 

som står för sig själv. Begreppet beskrevs som processen av möjliggörandet för människor att öka kontrollen 

över, och förbättra sin hälsa. För att nå tillståndet av total fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, måste 

individer eller grupper av människor ha möjlighet att identifiera sina strävanden, uppfylla sina behov, och 

påverka eller hantera miljön. Hälsa ses därför som en resurs för det dagliga livet, inte målet med livet. Hälsa 

är ett positivt koncept som betonar sociala och personliga resurser likaväl som fysiska kapaciteter. Därför ses 

hälsofrämjande inte bara som ett ansvar för hälsosektorer, utan går även bortom hälsosamma livsstilar till 

välbefinnande. (WHO 1986). 

 

3.2 Problematiskt med olika tolkningar av hälsobegreppet 

Brolin(2017) beskriver att det finns en problematik med begreppet hälsa, detta eftersom att användningen av 

begreppet får olika betydelse beroende på hur man tolkar begreppet samt vilken hälsosyn man har och 

förmedlar. Brolin menar att människor som t.ex arbetar med hälsa och hälsofrågor får helt skilda 

utgångspunkter och resultat, beroende på om man exempelvis utgår från ett ensidigt naturvetenskapligt 

biomedicinskt perspektiv, till skillnad från ett bredare sätt att förstå hälsa på med mer humanistiska 

utgångspunkter (Brolin, 2017).  Dessa två olika synsätt på hälsa beskrivs av Quennerstedt (2006) som ett 

patogent synsätt och ett salutogent synsätt på hälsa. En mer omfattande redogörelse av dessa två begrepp 

presenteras nedan som studiens teoretiska utgångspunkt. 

 

3.3 Teoretisk utgångspunkt  

För att förstå bakgrundens avsnitt gällande den aktuella forskningen för ämnet idrott och hälsa är det viktigt 

att förstå begreppen och teorierna om patogent respektive salutogent synsätt på hälsa. Dessa beskrivs av 

Antonovsky (1991), Quennerstedt (2006), Larsson (2016) samt Brolin (2017) i en redogörelse som 
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presenteras nedan. Analysen av de studier som ingår i denna översikt kommer att göras med utgångspunkt i 

de två olika synsätt på hälsa som är studiens teoretiska perspektiv. 

    

3.3.1 Patogent synsätt på hälsa 

Det patogena synsättet på hälsa är kopplat till biomedicinen och naturvetenskapen. Det som i detta synsätt 

avgör om en människa är sjuk eller har hälsa kan exempelvis vara biomedicinskt mätbara faktorer som t.ex 

kroppstemperatur och avvikelser från det normala (Quennerstedt, 2006). Det som är centralt för detta 

perspektiv är att man utgår ifrån att det hälsoproblem som man vill åtgärda är en sjukdom, skada eller något 

annat hälsorelaterat som avviker ifrån det normala, precis som en maskin som kan lagas om den är trasig 

(Quennerstedt, 2006). Med det synsättet ses hälsa och sjukdom som en dikotomi, vilket gör det omöjligt att 

inneha hälsa när man är sjuk. Quennerstedt menar att de som har det patogena synsättet på hälsa, ser hälsa 

som något statiskt, likt ett mål som man kan uppnå genom att undvika skador och sjukdomar.  En risk med ett 

hälsoarbete som endast grundar sig i ett patogent synsätt som innebär att man bara jobbar med att bota och 

rätta till ohälsa istället för att jobba med det som främjar hälsa, är att man kan missa mycket i hälsoarbetet 

(Quennerstedt, 2006). En annan betydande aspekt av det patogena synsättet att se på hälsa har att göra med 

hälsa som skönhetsideal. Detta är kopplat till tanken om att det är ohälsosamt att avvika från normen och 

specifikt för vad som normativt anses vara en hälsosam kropp, vilket i Quennerstedts (2006) exempel enligt 

ett patogent perspektiv anses vara en smal och vacker kropp. 

 

3.3.2 Salutogent synsätt på hälsa 

I det salutogena perspektivet utgår man ifrån ett bredare synsätt på hälsa som inbegriper en helhet av fysiska, 

psykiska och sociala faktorer som alla påverkar varandra. Quennerstedt (2006) menar att det salutogena 

perspektivet på hälsa är mer holistiskt, det vill säga att det alltid är hela hälsan som påverkas vid exempelvis 

olika hälsofrämjande aktiviteter. Man kan därmed inte bara påverka en individs fysiska hälsa utan att den 

psykiska och sociala delen av hälsan påverkas samtidigt (Quennerstedt, 2006). När Brolin (2017) beskriver 

det salutogena synsättet av hälsa menar han att det inte helt står i kontrast till det patogena synsättet. Det 

patogena synsättet är istället inkluderat i det salutogena. Detta förklaras av Brolin (2017) genom att faktorer i 

form av skador, sjukdom och andra medicinska avvikelser från det som i det patogena perspektivet avviker 

från det normalt friska, självklart är faktorer som påverkar hälsan hos en människa. Däremot beskrivs hälsa 

och sjukdom inte som en dikotomi i det salutogena perspektivet, det vill säga att det utifrån ett salutogent 

synsätt är möjligt att vara sjuk men ändå anses ha hälsa (Brolin, 2017). Brolin menar dock att det finns en del 

inom de två olika synsätten på hälsa som står i kontrast till varandra. Det handlar om att de som utgår från ett 

patogent synsätt på hälsa ser hälsa som ett statiskt tillstånd, medan de som utgår från det salutogena synsättet 

ser hälsa som en ständigt pågående process (Brolin, 2017). I Quennerstedts beskrivning av det salutogena 

synsättet på hälsa redogör han för att främjandet av hälsa är det som är det centrala. Ett salutogent perspektiv 
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på hälsa utgår ifrån att det alltid finns något som kan främja hälsa hos en människa. Detta oavsett om 

människan är sjuk eller har några hälsomässiga avvikelser från det normala eller inte (Quennerstedt, 2006). 

 

Quennerstedt (2006) ser, som nämnt ovan, det salutogena perspektivet på hälsa som holistiskt och ger 

exempel på faktorer som är kopplade till humanismen som ur ett salutogent perspektiv anses ge hälsa. Ett 

sådant exempel är Antonovskys teori om sambandet mellan hälsa och människors känsla av sammanhang 

(Quennerstedt, 2006). Teorin kallas förkortat för KASAM och är utvecklad av Antonovsky (1991). Teorin 

innebär att en av de avgörande faktorerna som påverkar människors hälsa, i dagens västerländska samhälle, 

är människors förmåga att hantera det som händer dem i livet(Antonovsky, 1991). KASAM är det som gör 

världen begriplig, hanterbar och meningsfull och som möjliggör ordning i tillvaron (Antonovsky, 1991). 

 

Det som i teorin avser begripligheten har att göra med händelser som i livet upplevs som gripbara, ordnade 

och strukturerade i kontrast till att händelserna är slumpmässiga och oförklarliga. Begripligheten anses enligt 

Antonovsky (1991) formas av att erfarenheter av människan upplevs som strukturerade och 

sammanhängande. Gällande det som i KASAM avser hanterbarheten beskrivs av Antonovsky som 

människans olika typer av resurser som den besitter för att hantera olika livssituationer och lösa de problem 

som uppkommer under livet. Dessa resurser kan exempelvis vara kroppsliga, ekonomiska, sociala, eller 

intellektuella. Hanterbarhet skapas av de tidigare erfarenheter av situationer där krav har ställts på individen 

som fått sina resurser prövade mot kraven. Enligt Antonovsky (1991) är den viktigaste delen av KASAM 

meningsfullheten som kortfattat innebär att livet känns meningsfullt. Vidare beskrivs meningsfullheten som 

att livet och dess utmaningar är värda engagemanget de kräver, att man har en positiv förväntan på livet samt 

att det känns utmanande (Antonovsky, 1991). Meningsfullhet i KASAM inbegriper även erfarenheter 

kopplade till det inflytande människan känner över sitt liv och de olika situationer som den möter i livet 

(Antonovsky, 1991).  

 

Med utgångspunkt ur det salutogena synsättet på hälsa uppmärksammar Quennerstedt (2006) lärande och 

demokrati som hälsoresurser som stärker KASAM och som enligt honom är särskilt kopplade till skolans 

verksamhet. Quennerstedt lyfter frågor kopplade till lärande som han benämner som salutogena. Exempelvis, 

vilka diskurser är det eleverna förväntas hantera i skolämnet idrott och hälsas innehåll, och vad i dessa 

diskurser möjliggör för meningsskapande i termer av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? 

(Quennerstedt, 2006). De frågor kopplade till demokrati som Quenerstedt anser är viktiga att ställa i samband 

med undervisning i idrott och hälsa är, på vilka sätt förväntas eleverna ha inflytande över arbetssätt, 

undervisningsinnehåll och arbetsformer i skolämnet idrott och hälsa? 
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En viktig skillnad mellan det patogena synsättet på hälsa och det salutogena är enligt Brolin (2017) att enligt 

det salutogena synsättet är det inte givet på för hand vad som ger hälsa. Enligt det patogena synsättet ger 

fysisk aktivitet hälsa eftersom att det exempelvis leder till en bättre kondition. Men enligt ett salutogent 

perspektiv tar man hänsyn till och gör skillnad på individer innan man klargör om en fysisk aktivitet ger hälsa 

eller inte (Brolin, 2017). Detta med tanke på att individen exempelvis kanske har övertränats eller med tanke 

på att vissa fysiska aktiviteter inte upplevs som hanterbara eller meningsfulla för alla individer (Brolin, 

2017). 

 

3.3.3 Konstruktionistisk syn på undervisning 

Larsson (2016) argumenterar för att undervisningen i idrott och hälsa i större utsträckning bör utgå ifrån 

något som han benämner som ett konstruktionistiskt perspektiv på undervisning. Perspektivet innebär att man 

ger elever nycklar att själva påverka sin kunskapsutveckling och att de rätta svaren eller lösningarna på 

uppgifterna inte är givna på förhand. Larsson argumenterar för att det är viktigt att eleverna får arbeta och 

kunskapa med uppgifter som är meningsfulla och relevanta för dem samt att vad som är meningsfullt skiljer 

sig från individ till individ. Han menar även att det konstruktionistiska perspektivet på undervisning 

påminner om det salutogena perspektivet på hälsa eftersom bägge perspektiven innebär att utgångspunkter 

görs ur individer samt att vad som är den rätta vägen till hälsa respektive kunskap skiljer sig från individ till 

individ. Larsson förespråkar en hälsoundervisning ur ett salutogent samt konstruktionistiskt perspektiv men 

menar även att det konstruktionistiska perspektivet bör vara utgångspunkten i hela undervisningen för ämnet 

idrott och hälsa och inte bara i de delar av undervisningen som är relaterat till hälsa (Larsson, 2016). I sin 

tolkning av ämnets rådande styrdokument menar Larsson att styrdokumenten lyfter fram många 

konstruktionistiska inslag (Larsson, 2016). 

 

3.4 Från gymnastik till idrott som sedan blev idrott och hälsa 

Från och med att skolämnet, som nu heter idrott och hälsa, föddes genom att Per Henrik Ling initierade 

gymnastikundervisning i svenska skolan har ämnet haft en koppling till hälsa (Ljunggren, 1999). Ling 

instiftade 1813 det Gymnastiska Centralinstitutet, det som idag är känt som Gymnastik- och idrottshögskolan 

GIH. Därefter menar Ljunggren kortfattat att Lings läror spreds till resten av landet och la grunden för 

skolämnet gymnastik, som blev obligatoriskt i den svenska skolan 1820. Enligt Ljunggren såg Ling 

gymnastiken som ett pedagogiskt redskap för att motverka en rad samhällsproblem som exempelvis en 

växande ohälsa hos befolkningen kopplad till dåtidens begynnande industrialisering, samt problemet med 

Sveriges bristfälliga framgångar i krig. Motiven till gymnastiken var på ett sätt hälsomässiga, men det 

huvudsakliga syftet var att utveckla ett starkt kollektiv för att gynna ett militärt syfte (Ljunggren, 1999). Den 

hälsomässiga ambitionen med Lings gymnastikmodell var att ge eleverna en stark och balanserad kropp med 
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en god hållning (Ljunggren, 1999). Utöver det hade undervisningen även religiösa motiv då Ling ansåg att 

kroppen och dess hållning var central i både kroppslig och själslig bemärkelse (Ljunggren, 1999).  

 

Gymnastiken hade en stark position inom ämnet ända fram till slutet av 1800-talet. Då utmanades 

gymnastiken av idrotten som dock kritiserades av förespråkare för linggymnastiken samt av 

gymnastikdirektörerna för att vara för tävlingsinriktad (Linderroth, 1993). Kritikerna menade att idrotten 

skulle leda till individualisering av eleverna vilket enligt kritikerna var dåligt ur ett fostrans och 

hälsoperspektiv (Linderoth, 1993). Att idrotten successivt fick en starkare position mot gymnastiken berodde 

dels på att idrottsaktiviteterna tros ha varit mer uppskattade av eleverna och dels på att forskare inom 

fysiologi förespråkade idrottsaktiviteter för att uppnå fysiologisk träningseffekt (Linderoth, 1993).  

 

Vallberg poängterar att under 1900-talets första hälft ersätter vetenskap och rationalitet successivt inslagen av 

tro och tradition inom ämnet (Vallberg- Roth, 2002).  Fysiologins påverkan på undervisningen i ämnet kom 

att bli större och större från och med början till och med mitten av 1900-talet (Lundquist-Wanneberg, 2004). 

Hälsofokuseringen har gått från Lings hållningsideal, där hälsa ses som god hållning genom kollektiva 

rörelser, till att hälsa snarast likställs med god kondition (Lundquist-Wanneberg, 2004). Annerstedt (1991) 

beskriver tiden efter 50-talet som den fysiologiska fasen där fysiologisk forskning utgjorde ämnets 

vetenskapliga bas. Lektioner ska ha haft ett innehåll där lek, idrott och musik fick stort utrymme och 

konditionsfrämjande övningar dominerade. Under denna period inleddes ett successivt skifte från hårt styrda, 

kollektiva samt disciplinerande gymnastikövningar till ett innehåll av friare lek och idrott med möjligheter 

för eleverna att utveckla individuellt utformad rörelseglädje (Annerstedt, 1991).  

 

Nästa period i ämnets historia kallar Annerstedt (2001) för ämnets osäkerhetsfas. Denna pågick enligt 

Annerstedt (2001) mellan 1970 och 1994 och ska ha inbegripit en splittring och osäkerhet bland lärarna kring 

ämnets målsättning och innehåll. Under perioden fick idrottsrörelsen större inflytande över ämnets innehåll, 

material samt undervisningsmetoder (Annerstedt, 2001). 

 

Vid läroplansreformen 1980 bytte ämnet också namn från gymnastik till idrott (Annerstedt, 2001). 

Annerstedt beskriver även att ämnets målsättning vidgades och skulle bidra till elevernas fysiska, psykiska, 

sociala samt estetiska utveckling. Ämnesinnehållet skulle bland annat bestå av utvecklandet av färdigheter i 

olika idrotter men även undervisning om ekologiska samband (Annerstedt, 2001).  Under perioden infördes 

också som huvudprincip att könen skulle undervisas tillsammans. Det motiverades med att man ville uppnå 

en ökad jämlikhet mellan könen (Annerstedt, 2001).  

 

Läroplansreformen 1994 innebar ännu ett namnbyte för ämnet samt många stora förändringar, i synnerhet 
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gällande ämnets hälsoundervisning (Annerstedt, 2001). Ämnet byter namn från Idrott till Idrott och hälsa 

(Annerstedt, 2001). Historikern Sandahl (2005) beskriver reformen, som bland annat resulterade i 1994 års 

kursplan, som ett paradigmskifte, såväl vad gäller ämnets innehåll som hur man betraktar ämnets roll i skolan 

som helhet. Idrottsgrenar betraktas vidare enligt Sandahl som reducerade till ett delmoment i ämnesplanen 

för Lpo 94 och ett brett perspektiv på hälsa tydliggörs. Sandahl menar att det skulle innebära att den 

fysiologiska diskursen tappade i styrka i ämnet. Ämnet beskrivs, i styrdokumenten Lpo 94, enligt Sandahl 

ifrån idrottsrörelsen och de traditionella idrottsgrenarna mot ett brett hälsobegrepp där hälsa och elevernas 

utveckling står i fokus för ämnet. Undervisningen skulle bland annat syfta till att utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Sandahl, 

2005). Föga förvånande kallar Annerstedt den period som utgår från idrott och hälsas läroplan Lpo94 för 

ämnets hälsofas då han ansåg att ämnet hade bytt karaktär, från ett färdighetsämne till ett hälsoämne 

(Annerstedt, 2001). Quennerstedt (2006) kommenterar en revidering av kursplanen Lpo 94 som genomfördes 

år 2000 som att skolverket med revideringen vill lyfta fram den nära kopplingen mellan begreppen idrott och 

hälsa och dessutom förstärka betoningen av ämnets hälsoperspektiv.  Vid Quennestedts (2006) tolkning av 

styrdokumenten Lpo 94 betonar han att ämnet idrott och hälsa ska utveckla hälsa och hälsofrämjande hos 

eleverna ur ett brett hälsoperspektiv. Vidare menar Quennerstedt (2006) att hälsa i ämnet, till skillnad från 

tidigare i ämnets historia, inte längre skulle utgå ifrån individuella faktorer utan även ska ses utifrån ett 

relationellt samt ett samhällsperspektiv. 

3.5 Hälsa i dagens rådande ämnesplan för idrott och hälsa på gymnasiet 
Det övergripande syftet med undervisningen i gymnasieämnet idrott och hälsa beskrivs i ämnesplanen Gy 11 

som att eleverna i ämnet ska utveckla sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och 

värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan (Skolverket, 2011b). Vidare 

beskrivs att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika 

rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande (Skolverket, 2011b). Det står även i 

ämnesplanens övergripande syfte att undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla förmåga att planera fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och 

hälsa. Dessutom ska undervisningen ge elever förutsättningar att utveckla kunskaper om betydelsen av 

fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa. Vad som även framstår som centralt 

i syftesbeskrivningen är att undervisningen ska göra att elever utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar i arbete, om livsstilens betydelse samt om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet 

(Skolverket, 2011b). Vidare beskrivs att undervisningen ska ge elever möjligheter att utveckla kunskaper i att 

hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter (Skolverket, 2011b). Undervisningen ska även 

bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med 

hälsofrågor i arbetsliv och samhälle (Skolverket, 2011b). 
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Det framgår i ämnesplanens syfte att undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla 

kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar, samt att undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål (Skolverket, 2011b). I 

undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier samt medvetandegöra 

och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt, där konsekvenserna av 

olika kroppsideal även uppmärksammas. Slutligen ska undervisningen enligt ämnesplanens syfte behandla 

andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande (Skolverket, 2011b). 

 

3.5.1 Ämnets förhållande till hälsa enligt Skolverkets kommentarmaterial för ämnet 

idrott och hälsa  

I kommentarmaterialet till kursplanen synliggörs skillnader mellan den rådande samt den föregående 

ämnesplanen för gymnasieämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2011a). I kommentarmaterialet innehåller även 

fler beskrivningar om ämnets syfte och tänkta innehåll. I materialet beskrivs att hälsa liksom kroppslig 

förmåga, i ämnesplanen ses som ett resultat av elevens aktiviteter samt att den fysiska aspekten av hälsa ska 

betonas för att synliggöra ämnets särskilda bidrag till hela skolans hälsouppdrag. Vidare beskrivs att 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika 

rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande (Skolverket, 2011a). I 

kommentarmaterialet anges att skolan har ett gemensamt ansvar för hälso-och livsstilsfrågor och för att göra 

ämnets särskilda bidrag till skolans ”hälsouppdrag” extra tydligt, lägger den nya kursplanen starkare betoning 

på elevernas fysiska förmåga och den fysiska aspekten på hälsa. De psykiska och sociala aspekterna på hälsa 

uppges fortfarande finnas kvar i ämnet som delar i ett helhetsperspektiv på hälsa (Skolverket, 2011a).  

 

I kommentarmaterialet utvecklat för grundskolan betonas ämnets kunskapsuppdrag som viktigt i ämnets syfte 

(Skolverket, 2011a). Detta utvecklas med att skolan inte i första hand ska få eleverna till att bli mer fysiskt 

aktiva, utan framför allt erbjuda dem kunskaper om hur man bäst utvecklar sin kroppsliga förmåga. I 

kommentarmaterialet betonas även den avgörande skillnaden mellan att aktivera barn och unga i olika fysiska 

aktiviteter och att utbilda barn och unga i, om och genom fysisk aktivitet (Skolverket, 2011a). 

 

3.6 Aktuella forskningsläget om hälsoundervisningen 

Nedan redogörs för det aktuella forskningsläget angående hälsoundervisningen för idrott och hälsa uppdelat i 

tre olika avsnitt. Ett avsnitt handlar om bristen av hälsoundervisningen samt idrottsaktiviteternas dominans. 

Det andra avsnittet behandlar gapet mellan kursplanen och verkligheten och i det sista avsnittet redogörs för 

konsekvenser av ett patogent samt okritiskt förhållningssätt till hälsa i undervisningen för ämnet idrott och 

hälsa. 
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3.6.1 Kritiken mot bristen av hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa 

År 2010 genomförde Skolinspektionen en flygande inspektion av ca 300 slumpmässigt utvalda lektioner av 

ämnet idrott och hälsa på grundskolan (Skolinspektionen, 2010). Inspektörerna gjorde i undersökningen ca 

800 noteringar om lektionernas innehåll och endast 12 av dessa var, enligt skolinspektionens rapportering, 

kopplade till hälsa. Aktiviteter kopplade till hälsa rapporterades vara lågt prioriterat jämfört med fysiska 

idrottsaktiviteter som exempelvis bollspel, något som i skolinspektionens rapport kommenterades som 

anmärkningsvärt med tanke på det ökade innehållet kopplat till hälsa i ämnesplanen för idrott och hälsa som 

introducerats år 1994 (Skolinspektionen 2010). I Skolinspektionens rapport ges några hypotetiska 

förklaringar av de resultat gällande hälsans undanskymda roll i undervisningen, bland förklaringarna tas i 

rapporten upp att många lärare upplever att kursplanen för ämnet idrott och hälsa är otydlig och svårtolkad. 

En annan förklaring handlar om att traditioner av hur ämnet tidigare har sett ut samt elevernas egna 

förväntningar på vad ämnet ska innehålla kan ha påverkat innehållet i undervisningen (Skolinspektionen, 

2010). 

 

År 2018 publicerades en ny granskning av lektioner i idrott och hälsa på grundskolan (Skolinspektionen, 

2018). Enligt skolinspektionens senaste granskningen av ämnet idrott och hälsa är lärare i ämnet idag bättre 

på att följa kursplanen jämfört med granskningen från 2010 (Skolinspektionen, 2018). Skolinspektionen 

rapporterar att innehåll kopplat till bollaktiviteter fortfarande dominerar samt att innehåll kopplat till hälsa 

har ökat, men att renodlat innehåll som behandlar kunskapsområdet hälsa och livsstil är sällsynta. 

Lektionsinnehåll med koppling till hälsa behandlas oftast under lektioner som även innehåller fysiska 

aktiviteter. Under dessa lektioner uppges den teoretiska hälsoundervisningen, enligt Skolinspektionen (2018) 

sällan vara integrerad med det praktiska. 

 

Även i Quennerstedts (2006) forskning bestående av undersökningar av grundskollärares planeringar 

synliggörs, som i linje med skolinspektionens granskning (Skolinspektionen, 2010) att hälsoundervisningen i 

ämnet domineras av bollspel, fysisk aktivering och även undervisning om kost. Quennerstedt konstaterar att 

en aktivitetsdiskurs dominerar hälsoundervisningen och förklarar det med att majoriteten av lärarna som 

bidraget med planeringar till studien har haft ett patogent perspektiv på hälsa där fysisk aktivitet har använts 

som medel för att undvika ohälsa (Quennerstedt, 2006). Data, i form av lektionsobservationer av ämnet idrott 

och hälsa från Ekbergs (2009 forskning synliggör också att ämnet tycks domineras av en aktivitetsdiskurs. 

Att bollspel dominerar undervisningen i idrott och hälsa syns även internationellt och synliggörs av Kirk 

(2010) som beskriver att mycket av undervisningen för ämnet idrott och hälsa i England ämnar öva eleverna i 

sportstekniker och rörelser som kan knytas till specifika idrotter. Enligt Kirk är detta ett problem eftersom att 

ämnet i så fall lika gärna skulle kunna ledas av idrottscoacher vilket i sin tur, om det inte sker en förändring i 
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undervisningen, kan leda till att ämnet idrott och hälsa kan tappa sin status som skolämne och i framtiden 

riskeras att bli nerlagt (Kirk, 2010). 

 

3.6.2 Gapet mellan vad som formulerats i styrdokument och det som realiseras på 

fältet 

Enligt Brolin (2017) skrivs hälsa i dagens kursplaner för ämnet idrott och hälsa fram med en utgångspunkt ur 

det salutogena perspektivet på hälsa då många olika aspekter av hälsa betonas. Däremot menar Brolin(2017), 

att det i praktiken fortfarande är en övervägande patogen hälsoundervisning i skolorna och att det därför finns 

ett gap mellan vad som står i styrdokumenten och med vad undervisningen på fältet består av (Brolin, 2017).  

Lundvall och Meckbach (2008) uppmärksammar också detta problem med att det finns ett gap mellan hur 

ämnet och dess innehåll beskrivs i styrdokumenten och den praktiska undervisningen på fältet. En förklaring 

till denna skillnad mellan formulerade styrdokument och den realiserade undervisningen i praktiken går att 

finna i Ekbergs (2009) avhandling om hur innehållet i undervisningen för ämnet idrott och hälsa konstrueras 

och påverkas på olika arenor. Ekberg (2009) utgår i den analysen från läroplansteori och refererar till Lindes 

(2012) redogörelse för teorier om olika arenor som påverkar innehållet i undervisningen. Linde redogör för 

hur utbildning påverkas av förhållanden på tre olika utbildningsarenor, formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Formuleringsarenan beskrivs som de processer som sker vid 

formuleringen av utbildningens mål och uppdrag som i slutändan resulterar i skolans styrdokument. 

Läroplaner formas bland annat under inflytande från pedagogiska och skolpolitiska idéer. Vad som diskuteras 

på formuleringsarenan kan exempelvis vara om skolan ska resultera i klassisk bildning, medborgarbildning 

eller utbildning inom specifika yrken (Linde, 2012). Den andra utbildningsarenan benämns som 

transformeringsarenan där skolpolitiker, skolledare, lärare och andra verksamma inom skolan tolkar 

styrdokumenten. Här innefattas normer, exempelvis från det mediala klimatet, som påverkar hur skolans 

uppdrag tolkas (Linde, 2012). Den sista utbildningsarenan kallas realiseringsarenan vilken omfattar att 

direktiven i läroplanen realiseras och kommer till uttryck som innehåll i den praktiska undervisningen på 

fältet (Linde, 2012). 

 

3.6.3 Konsekvenserna med ett okritiskt patogent synsätt på hälsa 

En risk med att bedriva en hälsoundervisning med fokus på aktivering i form av idrottsaktiviteter och med 

utgångspunkten av ett patogent synsätt på hälsa är Enligt Brolin(2017) att de elever som inte passar in i 

normen och inte vill delta i idrottsaktiviteter riskerar att aktivt undvika undervisningen och gå miste om båda 

förbättrad fysik samt lärdomar från ämnet. Brolin menar att ett bredare sätt att se på hälsa, likt det salutogena 

synsättet med mer individanpassningar och andra typer av aktiviteter har bättre förutsättningar att erbjuda 

elever undervisning, som för eleverna känns relevant att delta i. Dessutom ges bättre möjligheter att utveckla 

elevers hälsa i form av KASAM( Antonovsky, 1991) då fler känner sig inkluderade i undervisningen (Brolin, 
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2017).   

 

Quennerstedt (2006) diskuterar resultaten av sin studie och refererar till internationella studier (Gard 

&Wright, 2001) och konstaterar att det finns likheter angående den dominanta patogena synen på hälsa. En 

risk med en  för hälsoundervisning fortsatt utgångspunkt i det patogena perspektivet på hälsa är att ämnet 

idrott och hälsa riskerar att reproducera en okritisk hälsism, vilket skulle innebära en för eleverna potentiellt 

skadlig vetenskapligt normativ hälsosyn där alla grader av övervikt och avvikelser från idealet ses som 

ohälsosamt och dåligt (Quennerstedt, 2006). I samband med den reflektionen lyfter Quennerstedt (2006) 

Gards och Wrights (2001) resonemang om moraliska aspekter av hälsa i en normativt vetenskaplig hälsosyn 

och menar att elever riskerar att klassificera sig själva och varandra som normala eller onormala, bra eller 

dåliga samt att de får lära sig att träning och fysisk aktivitet är ett moraliskt åtagande (Quennerstedt, 2006 En 

annan fara med att okritiskt reproducera en medicinskt normativ hälsosyn likt den patogena synen på hälsa är 

enligt Wright och Gard (2005) att eleverna riskerar att tappa intresset för hälsa. 

 

I en publikation från 2008 uttryckte Quennerstedt (2008) att hälsan i idrott och hälsa då stod inför en tvådelad 

väg. Den ena vägen innebar en hälsoundervisning med utgångspunkt ifrån det patogena synsättet på hälsa 

som skulle leda till att undervisningens resultat blev att eleverna aktiveras maximalt för att förbättra deras 

kondition och fysiska hälsa samt att lärandet av kunskaper i ämnet blir en eventuell sideffekt (Quennerstedt, 

2008). Den patogena vägen skulle även innebära att ämnet får ett instrumentellt värde exempelvis i kampen 

mot samhällsproblem relaterade till övervikt. Den andra vägen som hälsa i ämnet idrott och hälsa då stod 

inför, skulle leda till att kunskaper i ett brett perspektiv skulle hamna i fokus och där träning av kondition 

istället blir en positiv sidoeffekt av lärandet (Quennerstedt, 2008). 

 

I en tidsmässigt närmare publicerad akademisk text diskuterar Håkan Larsson (2016) problemet med en 

okritisk hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa och konstaterar att det fortfarande är relevant i relation 

till ämnets framtida utveckling. Larsson (2016) menar att idrottslärare är experter på att leda 

rörelseaktiviteter, experter på fysiologi, kost, och träningslära, men att den kritiska dimensionen i 

hälsoundervisningen endast märks i begränsad utsträckning. Det idrottslärare bland annat behöver utveckla är 

enligt Larsson (2016) förmågan att ge elever nycklar till att kunna förhålla sig kritiskt till olika hälsobudskap 

samt till alla de varor och tjänster som i vårt moderna samhälle marknadsförs som hälsofrämjande. Risken 

med ett fortsatt patogent fokus på hälsoundervisningen där lärare undviker eller missar att undervisa om ett 

kritiskt förhållningssätt till hälsa är att eleverna går miste om ett förhållningssätt som de är i stort behov av 

(Larsson, 2016). Larsson menar på att en hälsoundervisning som utgår från en salutogen syn på hälsa mycket 

väl kan bli en del av en konstruktionistisk hälsoundervisning då hälsoundervisningen inte blir lika 

normaliserande och där ett individperspektiv samt ett kritiskt förhållningssätt till hälsa inkluderas (Larsson, 
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2016). I Larssons blickar mot framtiden uttrycker han generellt om hela undervisningen för ämnet idrott och 

hälsa att vi i första hand inte behöver mer idrott och hälsa i skolan, utan istället bättre idrott och hälsa med 

utgångspunkt utifrån ett konstruktionistiskt samt salutogent perspektiv (Larsson, 2016). 

 

3.7 Studentuppsatser av hälsoundervisning i gymnasieämnet idrott och hälsa 

Stora övergripande studier om hälsoundervisnignen för ämnet idrott och hälsa har som nämt genomförts med 

utgångspunkt i grundskolan (Skolinspektionen, 2010 & Skolinspektionen, 2018). Det finns studier med 

liknande syfte, men som utgår ifrån gymnasieskolans hälsoundervisning, och som  dock inte har ambitionen 

att ge en omfattande bild av hälsoundervisnignen (Nymark, 2013 & Rannaes, 2015). Nymark har studerat 

fyra gymnasielärares arbete med hälsoundervisningen i idrott och hälsa och studien visar att 

hälsoundervisningen ser olika ut från lärare till lärare (Nymark,2013). Enligt Nymark(2013) är anledningen 

till att lärarnas undervisning skiljer sig från varandra  kopplat till hur lärarna tolkar och förstår begreppet 

hälsa. Tre av de intervjuade lärarna i studien uttrycker att vad som är viktigast för en persons hälsa skiljer sig 

från individ till individ och den fjärde läraren menar att det absolut viktigaste för alla elever är att vara fysiskt 

aktiva. En annan forskare som undersökt hälsoundervisningen är Rannaes (2015) vars resultat visar att 

hälsoundervisningen skiljer sig mellan lärarna som ingick i studien. Rannaesforskning visar att några av 

lärarna ser hälsa som en process som påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer, vilket Rannaes 

menar liknar ett salutogent synsätt på hälsa. I studien identifierar Rannaes (2015) även lärare med ett 

patogent synsätt på hälsa vars hälsoundervisning handlar om att undvika sjukdom genom fysisk aktivering. 

 

Att det finns studier som Nymarks (2013) och Ranneas (2015) som synliggör gymnasieämnets 

hälsoundervisningen med utgågnspunkt i de rådande styrdokumenten indikerar att det bör vara möjligt att 

kartlägga hälsoundervisningen på svenska gymnasieskolor för att kunna se om något av perspektiven på 

hälsa, salutogent eller patogent, dominerar dagens hälsoundervisning. Den aktuella forskningen om ämnet, 

exempelvis (Larsson, 2016) lyfter betydelsen av det perspektiv på hälsa som hälsoundervisningen utgår ifrån 

vilket bör bidra till ett intresse av  kartläggning en kartläggning av gymnasieämnets hälsoundervisning.  

 

4 Metod  

I detta kapitel beskrivs studiens genomförande och resonemang gällande vilka metoder för datainsamling 

som har användts, vilken typ av data som har sökts, samt processen av analysering av data. 

 

4.1 Kvalitativ data 

 Backman (2016) menar att man med det kvalitativa synsättet frågar sig hur en individ formar och tolkar sin 

egen verklighet, i kontrast till att mer objektivt beskriva hur verkligheten ser ut. Därför bör kvalitativ data 
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passa väl till denna studie då de studier som kommer att undersökas ska innehålla data som visar på 

beskrivningar av hälsoundervisningens innehåll och målsättningar. Även om data för denna studie ska vara 

av kvalitativ karaktär och bestå av lärares och elevers beskrivningar av hälsoundervisningen kan studien, 

enligt Åsberg (2001), även presentera insamlad data både kvalitativt i form av ord och kvantitativt i form av 

siffror om behovet infinner sig. Ett argument som Åsberg framför är att både ord och siffror behövs för att vi 

ska förstå världen. Åsberg (2001) menar att undersökningens metod inte begränsar insamlandet av data till 

antingen kvantitativ eller kvalitativ och menar på att de flesta metoder kan användas till att samla in båda 

typerna av data. Metoden som jag valt för datainsamling presenteras nedan. 

 

4.2 Forskningsöversikt som metod 

Forskningsöversikten har på senare tid vuxit till en egen forskningsdisciplin Backman (2016). Som förklaring 

till det menar Backman att ett starkt behov av forskningsöversikter har infunnit sig på grund av den ständigt 

samt mycket snabbt växande kunskapsmassan i olika forskningsområden. Enligt Backman (2016) är vanliga 

orsaker till att det finns ett behov av en forskningsöversikt bland annat om man saknar överblick över ett 

forskningsområde, om forskningsområdet har expanderat med ny kunskap sedan den senaste översikten, eller 

om översikten avser att ge vetenskapligt stöd för någon praktik.  

 

Backman redogör för att det i forskningssammanhang finns tre olika typer av översikter, litteraturgranskning, 

forskningsöversikt och meta-analys. Dessa tre typer av översikter är enligt Backman lika i sin huvudsakliga 

innebörd då alla tre innebär att forskaren gör en sammanställning av det som finns publicerat om det 

relevanta forskningsområdet. Det som skiljer de tre olika översikterna åt är översikternas huvudgripande 

målsättningar (Backman, 2016). Målsättningen med en litteraturgranskning är att, genom att sammanställa 

det som finns skrivet inom ett forskningsområde eller relaterat till en forskningsfråga, ges genom 

litteraturgranskningen en introduktion till det problem som forskaren ämnar studera (Backman, 2016). 

Målsättningen med en forskningsöversikt är att göra generaliseringar, utveckla teorier eller söka praktiska 

tillämpningar utifrån de empiriska studier som man studerat och sammanställt (Backman, 2016). Meta-

analysen är snarlik forskningsöversikten, dock så är meta-analysen begränsad till att omfatta studier vars 

huvudsakliga data är kvantitativ. Målsättningen med meta-analyser är således att göra en statistisk analys av 

statistiska kvantitativa resultat som exempelvis medelvärden, standardavvikelser och f-kvoter, från enskilda 

studier och integrera dessa i en översikt (2016).   

 

Eftersom att syftet med denna studie är att ta fram en översikt av examensarbeten om hälsoundervisningen 

för gymnasieämnet idrott och hälsa bör det vara lämpligt att, likt det Backman (2016) beskriver som en 

forskningsöversikt, undersöka och jämföra sekundärkällor i form av mindre studier och uppsatser om 

idrottsämnets hälsoundervisning. Då denna studie ämnar undersöka examensarbeten innehållande specifik 
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kvalitativ data relaterad till hälsoundervisningens innehåll och målsättningar bör forskningsöversikten som 

metod passa enligt Backmans beskrivning av metoden. Backman (2016) beskriver att forskningsöversikt som 

metod passar om man har som syfte att sammanfatta och integrera empirisk forskning. Det matchar syftet 

med denna studie då den ämnar sammanfatta forskningsläget gällande de specifika frågorna om 

hälsoundervisningen samt integrerar dem i ett sammanhang kopplat till problemet med den didaktiskt 

praktiska frågan om hälsoundervisningen tenderar att vara grundad i ett salutogent eller ett patogent 

perspektiv på hälsa (Quennerstedt, 2006). Detta för att, likt en av Backmans (2016) motiveringar till 

användandet av forskningsöversikter, utreda eventuel användning för praktiska beslutssituationer, vilket i 

fallet med denna studie gäller huruvida fler lärare i idrott och hälsa bör planera sin hälsoundervisning utifrån 

ett salutogent perspektiv på hälsa eller inte. 

 

4.3 Avgränsning och urval 

Enligt Backman (2016) benämns en forskningsöversikt som selektiv om man på något sätt gör en 

begränsning i urvalet. I fallet med denna studie är forskningsöversikten selektiv då den forskning som har 

undersökts om gymnasieämnet idrott och hälsas hälsoundervisning är begränsad till att endast inkludera de 

examensarbeten som behandlar hälsoundervisningens innehåll och målsättningar samt lärares syn på hälsa.  

 

All undervisning i ämnet idrott och hälsa skulle kunna ses som hälsoundervisning, beroende på hur man 

definierar begreppet hälsoundervisning. I denna uppsats har jag dock begränsat mitt urval till studier som 

specifikt indikerar att de undersöker hälsoundervisningen, eller hur gymnasielärare eller gymnasieelever 

beskriver arbetet med hälsa inom ämnet idrott och hälsa. Det är alltså studier med kvalitativ data som är 

relevant för studien. Studier som exempelvis bara rabblar upp aktiviteter är inte intressanta att analysera då 

jag måste ha kvalitativa beskrivningar av undervisningen för att kunna analysera. Därför exkluderar jag 

kvantitativa studier. Detta urval görs med tanke på att studien då bör ha större möjligheter att inkludera 

studier vars ambition är att synliggöra en helhetsbild av hälsoundervisningen i ämnet, i kontrast till att 

exempelvis inkludera studier som endast undersöker kostdelen av hälsoundervisningen. Därav bör 

begränsningen i urvalet göra urvalet mer relevant för studien. Ett annat argument till att jag i mitt urval håller 

mig till studier som specifikt undersöker hälsoundervisningen i sin helhet är att det annars hade blivit för 

många studier för mig som ensam forskare att analysera. Det hade inte varit hanterbart. Denna selektiva 

forskningsöversikt begränsas även till att bara inkludera forskning vars data, i form av intervjuade 

idrottslärare eller elever, utgår ifrån den rådande ämnesplanen Gy11. Detta för att säkerställa att denna 

studies resultat kan ge en översikt om hälsoundervisningen som är så tidsnära och relevant som möjligt.  

 

Från början var det meningen att översikten skulle bestå av en mängd olika typer av studier, exempelvis 

doktorsavhandlingar eller licensiatuppsatser. Men då det inte gick att hitta några studier av den typen som 
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passade in i mina urvalskriterier bestämdes att översikten bara skulle innehålla studier i form av 

examensarbeten. 

 

 För att hitta studier som passar in i urvalet har jag gjort sökningar i databasen Diva-portal med en inställning 

för avancerad sökning så att endast studier publicerade mellan 2011 och 2018 visades. Sök ord och meningar 

som använts vid sökningen är, hälsoundervisning idrott och hälsa, mål idrott och hälsa, 

bedömning idrott och hälsa, idrott och hälsa undervisning, synsätt på hälsa idrott och hälsa, Perspektiv på 

hälsa idrott och hälsa samt patogen salutogen idrott och hälsa. 

 

När en studie vars titel indikerat att den handlar om hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa hittats, 

laddades studien ner. Sedan skummlästes studien igenom för att se om den kunde passa in i urvalet. Om den 

passade enligt alla urvalskriterier sparades studien i en mapp på datorn. Detta repeterades till dess att alla 

träffar hade undersökts. Av alla träffar som dök upp efter den beskrivna genomsökningen var det 17 studier 

som passade in i urvalet. Tolv av dessa studier innehöll data i form av lärares beskrivningar av deras egen 

hälsoundervisning och fem av studierna innehöll data bestående av elevers beskrivningar av den 

hälsoundervisning som de fått ta del av. 

 

4.4 Analysmetod 

I detta avsnitt beskrivs analysen av den data som jag hittat och inkluderat i mitt urval. I avsnittet redogör jag 

för ett egenutvecklat analysverktyg som grundar sig i den salutogena samt den patogena synen på hälsa. 

Detta följs av en redogörelse för hur jag har använt mig av verktyget och genomfört analyserna. 

4.4.1 Matris för kategorisering av hälsosyn 

Enligt Reinecker och Jørgensen (2014) kan det i många forskningssammanhang vara fördelaktigt att rita en 

egen modell som underlättar användandet av en teori som analysverktyg. Författarna beskriver att arbetet 

med att göra en teori till analysmetod kan bestå av att bryta ner den löpande text som teorin beskrivs i, plocka 

ut teorins centrala dimensioner som sedan avbildas i en modell som visar upp teorins huvudelement 

(Reinecker & Jørgensen, 2014). För att på ett enklare och mer systematiskt sätt kunna analysera studierna har 

jag skapat en matris med olika aspekter som är karaktäristiska för det patogena respektive det salutogena 

synsättet på hälsa. Dessa olika aspekter kan ses uppradade som en punktlista i matrisen för respektive synsätt. 

Dessa två matriser visas i stycket nedanför i två tabeller. Tabell 1a visar olika aspekter inom det patogena 

synsättet på hälsa och tabell 1b visar de olika aspekterna inom det salutogena synsättet på hälsa. När jag har 

tagit fram dessa aspekter inom de båda synsätten på hälsa har jag utgått ifrån det som står om respektive 

synsätt i litteratur av Antonovsky (1991), Quennerstedt (2006), Larsson (2016) samt Brolin (2017). En 
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redogörelse för vad respektive författare skriver om synsätten på hälsa finns i avsnittet kallat teoretisk 

utgångspunkt som ingår i bakgrundsavsnittet. 

 

Tabell 1a. Matris med punkter av olika aspekter kopplade till det patogena synsättet på hälsa  

Patogent synsätt 

• Att hälsomässigt avvika från det normala anses som sjukdom. 

 

• All fysisk aktivitet ses som hälsoundervisning. Lärandemål är underordnade fysisk träning. 

 

• Utesluter de psykiska samt sociala aspekterna av hälsa och värderar hälsan utifrån fysiska/biomedicinska faktorer. 

 

• Okritiskt förhållningsätt till hälsa. Det anses givet på förhand vad som ger hälsa, utan hänsyn tagen till individuella 

behov. Uppmaning mot hälsonormalisering genom upplysning om att ohälsa förhindras genom ”rätt” vanor kopplade 

till biomedicinska faktorer. Detta utan hänsyn till vad som är begripligt, hanterbart eller meningsfullt för individuella 

elever. 

 

• Uppdelning av fysisk, psykisk och social hälsa. Anser att de inte påverkar varandra. 

 

• Hälsa ses som ett statiskt tillstånd som man antingen har eller inte har. 
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Tabell 1b. Matris med punkter av olika aspekter kopplade till det salutogena synsättet på hälsa 

Salutogent synsätt 

• Avvikelser från vad som från ett patogent perspektiv menas som det hälsomässigt normala ses som normen. Man kan 

vara sjuk men ändå ha hälsa. 

 

• Likt det patogena synsättet på hälsa ses biomedicinska och fysiska faktorer som viktiga för hälsan, men sociala samt 

psykiska faktorer ses som lika viktiga. 

 

• Konstruktionistiskt - det är inte på förhand givet vad som skapar hälsa hos alla individer, kritiskt förhållningssätt till 

hälsa. 

 

• Psykisk, fysisk och social hälsa hänger ihop och påverkar varandra. 

 

• KASAM - begriplighet, undervisningen görs begriplig för eleverna eller undervisningen gör att eleverna får en utökad 

förståelse för hälsa. 

 

• KASAM - hanterbarhet, undervisningen görs hanterbar för eleverna eller ger eleverna nycklar till att hantera sin egen 

hälsoutveckling. 

 

• KASAM – meningsfullhet, undervisningen blir meningsfull för eleverna eller bidrar till elevernas motivation i sitt eget 

hälsoarbete. 

 

• Undervisningen syftar till att ge eleverna nycklar till att utveckla hälsoresurser. Lärande ses som en hälsoresurs som 

utvecklar KASAM. 

 

• Demokrati och inflytande ses som en hälsoresurs som utvecklar KASAM. 

 

• Hälsoutveckling ses som en ständigt pågående process som aldrig blir färdig. 

 

4.4.2 Genomförande av analys 

Studierna analyserades en och en. Analysprocessen började med att jag noggrant läste igenom de delar av 

studiernas resultat som var relevant för mina forskningsfrågor och markerade text som jag tyckte var relevant 

och som bestod av kvalitativa beskrivningar av hälsoundervisningens mål, innehåll eller lärares syn på hälsa. 

De relevanta styckena fanns oftast i studiernas resultatavsnitt men kunde även finnas i ett analysavsnitt eller i 

ett diskussionsavsnitt. 

 

När jag hade läst igenom studierna och markerat de delar av texten som jag tyckte var relevanta läste jag 

igenom de relevanta avsnitten igen och kopierade text till ett dokument innehållande en tabell för varje 

studie. I dessa tabeller kopplade jag ihop relevant data med en eller flera av de salutogena eller de patogena 
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aspekterna från min matriserna tabell 1a samt tabell 1b. 

 

Analystabellerna såg olika ut beroende på om data bestod av beskrivningar från intervjuade lärare eller om de 

bestod av beskrivningar från intervjuade elever. För de 12 analystabellerna som innehåller beskrivningar av 

intervjuade lärare görs en analys av varje enskild lärares beskrivningar. I de 5 analystabeller som innehåller 

beskrivningar från elever gjordes ingen analys för varje enskild respondent. Istället gjordes en analys av 

studien i sin helhet och samtliga beskrivningar från enskilda elever samt sammanfattande beskrivningarna av 

studiens författare gällande elevernas beskrivningar av hälsoundervisningen sågs som relevant data. 

Anledningen till att jag valde att analysera elevstudierna på detta sätt var att det egentligen är lärares eller 

skolors hälsoundervisning som är intressant för denna studie. De elever som intervjuats i studierna tillhör ofta 

samma klass eller går på samma skola, därför anses de tillsammans kunna ge en bild av en lärares eller en 

skolas hälsoundervisning. Vad enskilda elever kan berätta om hälsoundervisningen är inte det intressanta i 

denna studie och därför har jag inte gjort en analys av eleverna var för sig som jag har gjort med intervjuade 

lärare från andra studier. Genom att se sammanfattningar av flera elevers beskrivningar om 

hälsoundervisningen som bedrivs av en lärare eller en skola tror jag att det blir en mer rättvis bild av det som 

jag faktiskt vill undersöka. Nedan återfinns ett exempel på en analystabell med kopplingar till matris och 

synsätt på hälsa. Samtliga tabeller med samtliga analyser finns i Bilaga 1.  

 

I tabell 2, som presenteras under detta stycke, illustreras ett exempel på hur jag har analyserat en studie vars 

data består av beskrivningar från sex olika gymnasielärare i idrott och hälsa. Studien som analyserats i 

tabellen heter Idrott (och hälsa?) och är skriven av Patrik Raanaes år 2014. Tabellen är ett utdrag ur bilaga 1 

och visar analysen av en av studiens sex intervjuade lärare. 
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Tabell 2. Exempel på analys av två olika lärares hälsoundervisning 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från läraren Författarens 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn och koppling till matris Min redogörelse för 

koppling till hälsosyn 

Mathias ”Självklart finns det 

ett samband idrotten 

ger eller främjar ju 

hälsan på ett positivt 

sätt… man får bättre 

kondition och lägger 

inte på sig och så” 

 

”För mig är det ett 

praktiskt ämne.. vist 

pratar vi om hälsa 

och hur det hänger 

ihop med att röra på 

sig men jag har inga 

speciella uppgifter 

som behandlar enbart 

hälsa.” 

”Han menar att på så 

sätt kan läraren stärka 

elevernas hälsa genom 

att de får bättre 

självförtroende och 

självkänsla när de 

lyckas med något som 

är jobbigt. Liknande 

tankar framkommer 

från Mathias som 

också menar att det är 

viktigt att eleverna 

inte ger upp när det 

blir jobbigt.” 

 

Övervägande patogen 

 

• All fysisk aktivitet ses som 

hälsoundervisning. 

Lärandemål är 

underordnade fysisk 

träning. 

 

• Utesluter de psykiska samt 

sociala aspekterna av hälsa 

och värderar hälsan utifrån 

fysiska/biomedicinska 

faktorer 

 

• Okritiskt förhållningsätt till 

hälsa. Det anses givet på 

förhand vad som ger hälsa, 

utan hänsyn tagen till 

individuella behov. 

Uppmaning mot 

hälsonormalisering genom 

upplysning om att ohälsa 

förhindras genom ”rätt” 

vanor kopplade till 

biomedicinska faktorer. 

Detta utan hänsyn till vad 

som är begripligt, hanterbart 

eller meningsfullt för 

individuella elever. 

 

• KASAM - hanterbarhet, 

undervisningen görs 

hanterbar för eleverna eller 

ger eleverna nycklar till att 

hantera sin egen 

hälsoutveckling 

 

Att syftet är att stärka 

elevers självförtroende 

måste ses som kopplat 

till utvecklande av 

KASAM och 

hanterbarhet. Det står 

dock ingenting om hur 

undervisningen påverkar 

de som inte mår bra av 

att bli pushade. 

 

Läraren beskriver 

idrottens samband med 

hälsa utan att beröra 

individperspektivet och 

tar för givet att idrott är 

hälsosamt för alla 

individer. Därför kopplar 

jag det till den patogena 

punkten om att ta för 

givet på förhand vad som 

ger hälsa. 

 

Läraren beskriver att han 

inte har några teoretiska 

uppgifter och beskriver 

inte något lärande på 

annat sätt. Därför tolkar 

jag det som att fysiska 

aktiviteter är 

överordnade lärandemål.  



 

 

21 
 

4.4.3 Hur aspekter från matrisen kopplats till data i tabellerna 

I huvudsak genomförs analysen av att jag kopplar data som överensstämmer med en av aspekterna som 

sammanfattats i matrisens punktlista, antingen en salutogen aspekt eller en patogen aspekt. Detta gjordes i en 

analystabell. Ett exempel från en analystabell visas i tabell 2 ovan. Kopplingen synliggörs i kolumnerna som 

jag kallar ”Citat från lärare” samt i ”Citat från studiens författare”. Den förstnämnda kolumnen innehåller, 

som namnet indikerar, citat från den intervjuade läraren som sedan presenterats i studien. Den andra 

kolumnen innehåller författarens redogörelser gällande en lärare som författaren har intervjuat. I dessa 

kolumner klistrade jag in citat från studierna som jag kunde koppla till matrisen och ett synsätt på hälsa. Som 

visas i exempeltabellerna har jag markerat de delar av citaten som är relevant för en koppling med en färg. 

Rött om kopplingen görs till en patogen aspekt samt grönt om kopplingen görs till en salutogen aspekt.  

 

Punkterna kopplades till data ibland på lite olika sätt beroende på om kopplingen syftar till att gälla hur den 

beskrivna undervisningssituationen påverkar elevers hälsa eller om kopplingen syftar till hur målet med 

undervisningen kan leda till hälsa på längre sikt. Exempelvis kunde en lärare beskriva att den gjorde 

pedagogiska anpassningar i undervisningen för att undervisningssituationen skulle bli mer hanterbar för 

individuella elever vilket sannolikt bidragit till att undervisningssituationen blev mer hälsosam för dem enligt 

teorin om KASAM (Antonovsky, 1991). Den salutogena aspekten gällande hanterbarhet kunde även kopplas 

till innehåll som syftade till att ge eleverna erfarenheter med syftet att i framtiden ge eleverna en större 

förmåga att hantera situationer i livet, vilket även det kan påverka elevers hälsa.  

 

Ibland blev det så att det gick att koppla data som representerar en lärare eller en studie till aspekter från både 

den salutogena matrisen och av den patogena matrisen som kan anses säga emot varandra. Detta hände 

exempelvis då dessa nedanstående aspekter inom synsätten på hälsa gick att koppla till data från samma 

lärare.  

 

• Utesluter de psykiska samt sociala aspekterna av hälsa och värderar hälsan utifrån 

fysiska/biomedicinska faktorer. (Patogent synsätt) 

• Likt det patogena synsättet på hälsa ses biomedicinska och fysiska faktorer som viktiga för hälsan, 

men sociala samt psykiska faktorer ses som lika viktiga. (Salutogent synsätt) 

 

Anledningen till att båda dessa aspekter kunde kopplas till samma lärare var oftast eftersom läraren först hade 

fått frågan om att beskriva sin syn på hälsa och sedan, kopplat till en annan fråga, har läraren beskrivit sin 

hälsoundervisning. Då kunde det var så att läraren beskrivit sin hälsosyn som visade på ett holistiskt 

salutogent perspektiv samtidigt som beskrivningen av hälsoundervisningen visade att psykiska och sociala 

faktorer inte behandlades, vilket går att koppla till ett patogent perspektiv. Vid dessa tillfällen, samt vid 
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liknande tillfällen då motsägande aspekter kunde kopplas till samma lärare eller samma studie valde jag att 

räkna med båda båda aspekterna som kopplade till data.  

 

Under analysen upplevde jag att vissa kopplingar mellan data och olika aspekter i matriserna kunde vara 

svåra att förstå. Vid de tillfällena skrev jag en liten redogörelse för kopplingen i en kolumn i analystabellen 

som jag kallar för ”Min redogörelse för analys av hälsosyn”. Ett exempel på när denna kolumn blev 

användbar är när ett och samma citat innehöll flera kopplingar till punkter kopplade till matrisens båda 

synsätt på hälsa. Då var det bra att kunna redogöra för vilken del av citatet som kopplas till vilken aspekt från 

matriserna. 

 

4.4.4 Summering av resultaten i form av både kvalitativa och kvantitativa data 

Jag upplevde att jag på ett tydligare sätt kunde presentera resultaten av analyserna om jag presenterade 

resultaten i form av både kvalitativa och kvantitativa data, likt Åsberg (2001) som menar att både siffor och 

ord behövs för att förstå världen. En ambition, som kopplas till studiens första forskningsfråga, var att se 

vilket perspektiv på hälsa som dominerar bland de studier som bygger på lärares samt elevers beskrivningar 

av hälsoundervisningen. För denna ambition togs ett kvantitativt resultat fram med hjälp av en metod som 

presenteras nedanför detta stycke i tabell 3. Tabellen användes olika beroende på om studien som 

analyserades synliggjorde beskrivningar av enskilda lärares hälsoundervisning eller om studien synliggjorde 

redogörelser av hälsoundervisningen från ett antal elever. Gällande analys av studier där enskilda lärares 

hälsoundervisning synliggjordes placerade jag in den enskilde läraren i en av de sex kategorierna som visas i 

tabell 3. Gällande studier där elevers beskrivningar av hälsoundervisningen synliggjordes placerade jag hela 

studien i en av de 6 kategorierna.  
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Tabell 3. Kategori av synsätt på hälsa baserat på antalet punkter från respektive synsätt på hälsa från 

matrisen 

Kategori för synsätt på hälsa Krav för att passa i kategori 

Patogent Samtliga kopplingar mellan data och matrisen görs 

till patogena aspekter. 

 

Övervägande patogent 

 

Majoriteten av kopplingar mellan data och matrisen 

görs till patogena aspekter. 

 

Salutogent 

 

Samtliga kopplingar mellan data och matrisen görs 

till salutogena aspekter. 

 

Övervägande salutogent 

 

Majoriteten av kopplingar mellan data och matrisen 

görs till salutogena aspekter. 

 

Likvärdigt salutogen som patogen hälsosyn, splittrad Data kopplas till ett likvärdigt antal av matrisens 

salutogena och patogena aspekter. Inget synsätt och 

hälsa dominerar. 

 

Hälsosyn går ej att identifiera. Data kan inte kopplas till någon av aspekterna i 

matriserna, varken salutogena eller patogena. 

 

Genom kvantifiering synliggörs hur ofta olika aspekter av det patogena och det salutogena perspektivet på 

hälsa kopplas till data. En andra ambition kopplad till min andra forskningsfråga var att undersöka om någon 

speciell aspekt av det salutogena eller det patogena perspektivet förekommer mer eller mindre bland de 

beskrivningar av hälsoundervisningen som jag har analyserat. Detta gjordes genom att räkna hur många 

gånger en aspekt från matrisen kunde kopplas till data ur mitt urval. Detta illustreras i rapportens resultat del i 

tabell 5 och tabell 6 för lärare samt i tabell 8 och tabell 9 för elevstudier. 

 

4.5 Validitet 

Den metod som väljs för insamling av data samt den metod som väljs för att analysera insamlad data måste 

enligt Bell (2006) granskas för att avgöra hur giltigt och tillförlitligt resultatet av studien egentligen är. Om 

resultatet av studien ska anses som giltigt ska den enligt Bell (2006) ha en hög validitet. Validitet är ett 

komplicerat begrepp som sammanfattat kan ses som ett begrepp om mått på om en studie eller undersökning 

mäter eller beskriver det den avser mäta eller beskriva (Bell, 2006). Syftet med denna studie är att få en 

överblick över hälsoundervisningen som bedrivs inom gymnasieämnet idrott och hälsa. Således måste 

studiens insamlingsmetod och analysmetod passa detta syfte för att enligt Bell(2006) säkerställa en hög 

validitet. Med validiteen i åtanke har forskningsöversikten därför valts som insamlingsmetod.  
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. 

Med validiteten i åtanke inkluderas endast studier som inte har några nämnda begränsningar om vad som ska 

ses som undervisning om hälsa i urvalet. Detta eftersom att de studier som analyseras då innehåller 

beskrivningar om lärares egna åsikter om vad som de anser är hälsoundervisning. Förhoppningen är att 

validiteten blir högre än om jag skulle ha inkluderat studier som exempelvis enbart syftar till att undersöka 

lärares kostundervisning.  

 

4.6 Reliabilitet 

Studiens tillförlitlighet är också kallat studiens reliabilitet. Enligt Bell (2006) avser graden av studiens 

reliabilitet ett mått på i vilken utsträckning som studiens metod och tillvägagångsätt skulle ge samma resultat 

vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Med andra ord avser reliabiliteten studiens 

förutsättningar att upprepa samma resultat. För att säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt beskrivs 

metod och analys så detaljerat som möjligt (Bell, 2006). Förhoppningen är att möjligheten till att läsa bilaga 

1 innehållande analyserna i sin helhet även ska bidra till studiens reliabilitet.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska ansvarig forskare inför varje vetenskaplig undersökning göra en vägning 

av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare samt eventuellt för tredje person. Det framkommer av 

vetenskapsrådet att såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser ska beaktas. Därför har vetenskapsrådet 

tagit fram ett antal forskningsetiska principer som kan fungera som vägledning för forskare. Dessa principer 

består i huvudsak av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Då 

inget av dessa krav beskriver hur man utför en litteraturstudie eller forskningsöversiktsstudie enligt 

principerna så antar jag att jag i fallet med min studie inte behöver förhålla mig till de forskningsetiska 

principerna eftersom att studien består av offentligt publicerade sekundärkällor och inte involverar några 

respondenter. Däremot framkommer det av Vetenskapsrådet att det kan anses som närmast oetiskt att avstå 

från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att, exempelvis, förbättra människors hälsa och 

livsvillkor, undanröja fördomar eller öka människors medvetenhet om hur de på ett bättre sätt kan utnyttja 

sina egna resurser (Vetenskapsrådet, 2002). Så länge författarna till de studier som jag använder mig av har 

förhållit sig till forskningsetiska principer och använt sig av fiktiva namn till respondenter borde min studie 

anses som etiskt godtagbar. 

 

5 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av min studie. För tydlighetens och överblickbarhetens skull 
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presenteras resultateten först kvantitativt i tabeller i form av siffror representerande antalet kopplingar till 

matrisen. Sedan presenteras data kvalitativt då resultaten i tabellerna kommenteras med sammanfattande 

redogörelser. Dessa sammanfattande redogörelser är först indelade i tre olika stycken där resultat av aspekter 

inom de båda perspektiven på hälsa som anses kontrastera varandra kommenteras. Avslutningsvis redogörs 

för ett stycke om data kopplat till de salutogena aspekterna om KASAM. 

 

5.1 Resultat av lärares hälsosyn 

För att få en överblick över hur salutogen eller patogen hälsosyn som förekommer bland de lärare som 

synliggjorts i de studier som ingår i mitt urval har jag gjort en sammanställning nedan i tabell 4. Under 

analysen analyserades totalt 61 lärare. Det som framgår av tabellen nedan är att den salutogena synen på 

hälsa tycks dominera och synliggörs mest bland lärarna. 

 

Tabell 4. Lärares synsätt på hälsa 

Klassificering av synsätt på hälsa Antal lärare i kategorin 

Patogent synsätt 9 

Övervägande patogent synsätt 

 

8 

Salutogent synsätt 

 

22 

Övervägande salutogent synsätt 

 

10 

Likvärdigt salutogen som patogen hälsosyn, splittrad 10 

Hälsosyn går ej att identifiera. 2 

 

5.1.1 Totalt antal punkter kopplade till matrisen med data från lärare 

Det salutogena perspektivet visade sig dominera bland studier med lärares beskrivningar av 

hälsoundervisningen. Resultatet av hur många gånger data från lärares beskrivningar totalt kopplades till en 

salutogen aspekt från matrisen var 98 gånger. Det totala antalet gånger som data kopplades till en patogen 

aspekt var 52. 

 

5.1.2 Resultat av antalet gånger en aspekt från matrisen kunde kopplas till data 

från lärare 

I tabell 5 och tabell 6 som visas nedan, synliggörs antalet gånger som salutogena och patogena aspekter från 

matriserna har kunnat kopplas till lärares beskrivningar. Detta illustraras för att kunna ge en bild av vilka 

aspekter inom de olika perspektiven på hälsa som mest frekvent kan kopplas till data i studiens urval, vilket 

är kopplat till studiens tredje frågeställning. 
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Tabell 5. Antalet kopplingar mellan data av lärares beskrivningar av hälsoundervisningen till 

patogena aspekter från matrisen 

Patogena aspekter från matrisen Antal kopplingar 

till data 

• Att hälsomässigt avvika från det normala anses som sjukdom. 

 

1 

• All fysisk aktivitet ses som hälsoundervisning. Lärandemål är underordnade fysisk träning. 

 

15 

• Utesluter de psykiska samt sociala aspekterna av hälsa och värderar hälsan utifrån 

fysiska/biomedicinska faktorer. 

 

15 

• Uppdelning av fysisk, psykisk och social hälsa. Anser att de inte påverkar varandra. 

 

1 

• Hälsa ses som ett statiskt tillstånd som man antingen har eller inte har. 

 

1 

• Okritiskt förhållningsätt till hälsa. Det anses givet på förhand vad som ger hälsa, utan hänsyn 

tagen till individuella behov. Uppmaning mot hälsonormalisering genom upplysning om att 

ohälsa förhindras genom ”rätt” vanor kopplade till biomedicinska faktorer. Detta utan hänsyn till 

vad som är begripligt, hanterbart eller meningsfullt för individuella elever. 

 

19  
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Tabell 6. Antalet kopplingar mellan data av lärares beskrivningar av hälsoundervisningen till olika 

aspekter inom det salutogena synsättet från matrisen 

Salutogen punkter Antal kopplingar 

till data 

• Avvikelser från vad som från ett patogent perspektiv menas som det hälsomässigt normala ses 

som normen. Man kan vara sjuk men ändå ha hälsa. 

 

2 

• Undervisningen syftar till att ge eleverna nycklar till att utveckla hälsoresurser. Lärande ses som 

en hälsoresurs som utvecklar KASAM. 

 

27 

• Likt det patogena synsättet på hälsa ses biomedicinska och fysiska faktorer som viktiga för 

hälsan, men sociala samt psykiska faktorer ses som lika viktiga. 

 

15 

• Psykisk, fysisk och social hälsa hänger ihop och påverkar varandra. 

 

8 

• Hälsoutveckling ses som en ständigt pågående process som aldrig blir färdig. 0 

  

• Konstruktionistiskt- Det är inte på förhand givet vad som skapar hälsa hos alla individer, kritiskt 

förhållningssätt till hälsa. 

 

17 

• KASAM - Begriplighet, undervisningen görs begriplig för eleverna eller undervisningen gör att 

eleverna får en utökad förståelse för hälsa. 

 

7 

• KASAM - hanterbarhet, undervisningen görs hanterbar för eleverna eller ger eleverna nycklar till 

att hantera sin egen hälsoutveckling 

 

12 

• KASAM – meningsfullhet, undervisningen blir meningsfull för eleverna eller bidrar till elevernas 

motivation i sitt eget hälsoarbete 

 

3 

• Demokrati och medbestämmande ses som en hälsoresurs som utvecklar KASAM 7 

 

5.2 Resultat från studier med elevintervjuer 

Efter att ha analyserat studier vars data är baserade på elevers beskrivningar om hälsoundervisningen i ämnet 

idrott och hälsa synliggörs en knapp dominans av det patogena perspektivet. Detta synliggörs i tabell 7 

nedanför detta stycke.  
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Tabell 7. Dominerande synsätt på hälsa i studier baserade på elevers beskrivningar av 

hälsoundervisningen 

Klassificering av synsätt på hälsa Antal Studier 

Patogent synsätt 0 

 

Övervägande patogent synsätt 

 

3 

Salutogent synsätt 

 

0 

Övervägande salutogent synsätt 

 

2 

Likvärdigt salutogen som patogen hälsosyn, splittrad 0 

 

Hälsosyn går ej att identifiera. 0 

 

5.2.1 Totalt antal aspekter kopplade till matrisen med data från elever 

Det totala antalet kopplingar till de salutogena och de patogena punkterna i matrisen visade sig vara lika 

många i de studier som bygger på elevers beskrivningar av hälsoundervisningen. Data kopplades till matrisen 

17 gånger vardera till både salutogena och patogena aspekter.  

 

5.2.2 Resultat av antalet gånger en aspekt från matriserna kunde kopplas till data 

från elever 

I tabell 8 och tabell 9 som visas nedan synliggörs antalet gånger som salutogena och patogena aspekter från 

matrisen har kunnat kopplas till författarnas sammanfattande redogörelser för data baserat på elevers 

beskrivningar om hälsoundervisningen.  
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Tabell 8. Antalet kopplingar till olika aspekter inom det patogena synsättet efter analys av elevstudier 

Patogena aspekter Antal kopplingar 

till data 

• Att hälsomässigt avvika från det normala anses som sjukdom. 

 

0 

• All fysisk aktivitet ses som hälsoundervisning. Lärandemål är underordnade fysisk träning. 

 

1 

• Utesluter de psykiska samt sociala aspekterna av hälsa och värderar hälsan utifrån 

fysiska/biomedicinska faktorer. 

 

6 

• Uppdelning av fysisk, psykisk och social hälsa. Anser att de inte påverkar varandra. 

 

0 

• Hälsa ses som ett statiskt tillstånd som man antingen har eller inte har. 

 

0 

• Okritiskt förhållningsätt till hälsa. Det anses givet på förhand vad som ger hälsa, utan hänsyn 

tagen till individuella behov. Uppmaning mot hälsonormalisering genom upplysning om att 

ohälsa förhindras genom ”rätt” vanor kopplade till biomedicinska faktorer. Detta utan hänsyn till 

vad som är begripligt, hanterbart eller meningsfullt för individuella elever. 

 

10 
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Tabell 9. Antalet kopplingar till olika aspekter inom det salutogena synsättet efter analys av 

elevstudier  

Salutogen aspekter Antal kopplingar 

till data 

• Avvikelser från vad som från ett patogent perspektiv menas som det hälsomässigt normala ses 

som normen. Man kan vara sjuk men ändå ha hälsa. 

 

0 

• Undervisningen syftar till att ge eleverna nycklar till att utveckla hälsoresurser. Lärande ses som 

en hälsoresurs som utvecklar KASAM. 

 

7 

• Likt det patogena synsättet på hälsa ses biomedicinska och fysiska faktorer som viktiga för 

hälsan, men sociala samt psykiska faktorer ses som lika viktiga. 

 

2 

• Psykisk, fysisk och social hälsa hänger ihop och påverkar varandra. 

 

0 

• Hälsoutveckling ses som en ständigt pågående process som aldrig blir färdig. 0 

  

• Konstruktionistiskt- Det är inte på förhand givet vad som skapar hälsa hos alla individer, kritiskt 

förhållningssätt till hälsa. 

 

0 

• KASAM - Begriplighet, undervisningen görs begriplig för eleverna eller undervisningen gör att 

eleverna får en utökad förståelse för hälsa. 

 

2 

• KASAM - hanterbarhet, undervisningen görs hanterbar för eleverna eller ger eleverna nycklar till 

att hantera sin egen hälsoutveckling 

 

3 

• KASAM – meningsfullhet, undervisningen blir meningsfull för eleverna eller bidrar till elevernas 

motivation i sitt eget hälsoarbete 

 

2 

• Demokrati och medbestämmande ses som en hälsoresurs som utvecklar KASAM 1 

 

5.3 Flest kopplingar görs till okritisk hälsoundervisning 

De två aspekter i matrisen som handlar om kritisk och okritiskt perspektiv på hälsa kan anses vara 

motsatserna till varandra. Resultatet av min studie visar att antalet gånger som lärares beskrivningar 

kopplades till den patogena aspekten i matrisen som innebär ett okritiskt perspektiv på hälsa förekom något 

oftare än de gånger som beskrivningar gick att koppla till den salutogena aspekten som representerar ett 

kritiskt perspektiv på hälsa. Som visas i tabell 5 kopplas den patogena aspekten som representerar ett 

okritiskt perspektiv på hälsa 19 gånger under analysen till data från intervjuade lärare. Tabell 6 visar att den 

salutogena aspekten under analysen kopplades 17 gånger till data. Tabell 8 och tabell 9 som visar data från 
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studier med intervjuade elever visar att den patogena aspekten kunde kopplas 10 gånger till data medan den 

salutogena inte kunde kopplas alls. Så av att bara titta på resultatet av kopplingar till aspekter som handlar 

om ett kritiskt eller ett okritiskt perspektiv på hälsa visas enligt resultatet att det patogena perspektivet är i 

majoritet. 

 

Nedan visas två utdrag från bilaga 1 som visar ett exempel vardera från en koppling mellan data och 

aspekterna om okritiskt samt kritiskt perspektiv på hälsa. Utdragen är hämtade från analys av studien Hälsa i 

ett långt perspektiv (2013) av forskaren Nymark.    

 

Tabell 10. Exempel på analys av patogena aspekten gällande okritiskt perspektiv på hälsa 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från lärare Författarens 

eventuella 

kommentar 

Hälsosyn & Koppling 

till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Lärare B ”Dels har jag en 

uppgift som jag har 

gjort nu precis i början 

som är kopplad till 

hälsa och kroppsideal 

som dom får börja 

med som en första lite 

chock nästan [...] man 

får försöka koppla så 

mycket det går till den 

fysiska hälsan utan att 

bli alltför tjatig men 

att..det här bör man 

klara av med 

kroppen..mer eller 

mindre..om man är vid 

god hälsa.” 

 

 

 

I stället svarade B 

att det är att må 

bra, och att detta 

kommer sig av 

vara fysiskt aktiv. 

Lärare B betonade 

vikten av fysisk 

aktivitet för att må 

bra men sa också 

att nivån på den 

fysiska aktiviteten 

kan skilja sig 

mycket från person 

till person.  

• Okritiskt 

förhållningsätt 

till hälsa. Det 

anses givet på 

förhand vad 

som ger hälsa. 

Upplysning 

om att ohälsa 

förhindras 

genom ”rätt” 

vanor 

kopplade till 

biomedicinska 

faktorer, detta 

utan hänsyn till 

vad som är 

begripligt, 

hanterbart eller 

meningsfullt 

för 

individuella 

elever. 

 

 

Då läraren 

beskriver att det 

finns den har 

något som kan 

liknas vid 

förutbestämda 

kriterier till vad 

som ska anses 

som god hälsa 

tyder det på en 

okritisk syn på 

hälsa där det anses 

vad som ska anses 

som hälsa är givet 

på förhand.  
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I tabell 11, nedan, visas ett exempel på analys och koppling till den salutogena aspekten gällande ett kritiskt 

och konstruktionistiskt perspektiv på hälsa. 

 

Tabell 11. Exempel på analys och koppling till ett kritiskt perspektiv på hälsa 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från lärare Författarens 

eventuella 

kommentar 

Hälsosyn & Koppling till 

matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Lärare D ”Jag undervisar i 

hälsa..både genom 

att prata om det [...] 

Ingen plan att följa, 

som passar för alla, 

för att nå fysisk och 

mental hälsa..och det 

är mycket det som 

jag pratar om 

genomgående i 

idrott- och 

hälsaundervisningen, 

att det är nånting 

som varje elev måste 

försöka hitta  

[...]” 

 

 

 

Lärare D sa 

det inte rakt 

ut, men 

pratade om 

hur viktigt 

det är att hitta 

någonting att 

trivas med, 

till exempel 

ett jobb, 

vilket jag 

tycker tyder 

på att även 

lärare D 

tänker sig 

något slags 

känsla av 

sammanhang. 

• Konstruktionistiskt- Det 

är inte på för hand givet 

vad som skapar hälsa 

hos alla individer, 

kritiskt förhållningssätt 

till hälsa. 

 

 

 

Lärare D beskriver 

att dess 

undervisning om 

hälsa inte 

involverar en plan 

som passar för alla 

utan hälsa är något 

som varje elev 

måste försöka hitta 

på sitt eget sätt. 

Därför kopplar jag 

det till ett 

konstruktionistiskt 

och kritiskt 

perspektiv på 

hälsa. 

 

5.4 Fler exempel på att hälsoundervisningen kopplas till lärandemål än att den kopplas 

till mål om endast fysisk aktivitet 

Det finns fler exempel på när en aspekt av den patogena matrisen kan anses stå i kontrast till en aspekt i den 

salutogena matrisen. Till exempel den patogena aspekten om att all fysisk aktivitet ses som 

hälsoundervisningen och lärande mål är underprioriterade den fysiska aktiviteten, vilket kan anses stå i 

kontrast till den salutogena aspekten om att undervisningen syftar till att ge eleverna nycklar till att utveckla 

hälsoresurser där lärande ses som en hälsoresurs som utvecklar KASAM. Efter att ha genomfört analyser av 

studier kan jag konstatera att den salutogena aspekten gick att koppla fler gånger till data från urvalet jämfört 

med den patogena kontrasterade aspekten. Att den salutogena aspekten kopplades fler gånger till data gällde 

både för studier som baserats på intervjuade lärare och till studier som baserats på intervjuade elever. I tabell 

5 och tabell 6 som visar resultat av analyserade studier baserade på lärarintervjuer synliggörs att den 
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salutogena aspekten kopplades 27 gånger och den patogena aspekten kopplades 15 gånger. I tabell 8 och 

tabell 9 som visar resultat av data baserat på elevintervjuer kunde den salutogena aspekten kopplas till data 7 

gånger och den patogena aspekten kopplas endast 1 gång. En majoritet för den salutogena aspekten i båda 

tabellerna. 

 

5.5 Holistisk eller begränsad syn på hälsa? 

Fler exempel på aspekter från matriserna 1a och 1b som kan anses kontrastera varandra gäller flera liknande 

aspekter från både det patogena och det salutogena synsättet på hälsa. Fyra patogena aspekter som 

kontrasterar fyra salutogena aspekter. Till skillnad från de två första styckena i resultatavsnittet så handlar 

dessa kontrasterande aspekter från matriserna mer om den allmänna synen på hälsa som synliggjorts av 

respondenter som uttalat sig om hälsoundervisningen och inte om den konkreta hälsoundervisningen i sig. 

 

Den första patogena aspekten som innebär en begränsad syn på hälsa är att man utesluter de psykiska samt 

sociala aspekterna av hälsa och värderar hälsan utifrån fysiska/biomedicinska faktorer. Det kan anses stå i 

kontrast till den salutogena aspekten om att likt det patogena synsättet på hälsa ses biomedicinska och fysiska 

faktorer som viktiga för hälsan, men sociala samt psykiska faktorer ses som lika viktiga. Det resultat som 

visas i tabell 5 och tabell 6 som bygger på data från intervjuade lärare visar att de dessa båda kontrasterande 

aspekter kunde kopplas till data 15 gånger vardera. I tabell 8 och tabell 9 som bygger på data från intervjuade 

elever visas däremot ett resultat där de patogena aspekterna var i majoritet då de kunde kopplas totalt 6 

gånger och de salutogena aspekterna kunde endast kopplas totalt 2 gånger till data. 

 

 En andra patogen aspekt från matrisen som innebär en begränsad syn på hälsa är aspekten om uppdelning av 

fysisk, psykisk och social hälsa samt att det anses att de inte påverkar varandra. Den står i kontrast till den 

salutogena aspekten om att psykisk, fysisk och social hälsa hänger ihop och påverkar varandra. Som visas i 

tabellerna 5 och 6 kunde den patogena aspekten kopplas till lärares redogörelser endast en gång och den 

salutogena aspekten kunde kopplas 8 gånger till data. Tabellerna 8 och 9 som visar resultat från elevstudierna 

visar att den varken den patogena eller den salutogena aspekten gick att koppla till data.  

 

 En tredje patogen aspekt som innebär en begränsad syn på hälsa är att hälsomässigt avvika från det normala 

anses som sjukdom. Den aspekten anses stå i kontrast till den salutogena aspekten om att avvikelser från vad 

som från ett patogent perspektiv menas som det hälsomässigt normala ses som normen. Man kan vara sjuk 

men ändå ha hälsa. Som visas i tabellerna 5 och 6 kunde den patogena aspekten kopplas till lärares 

redogörelser endast en gång och den salutogena aspekten kunde kopplas 2 gånger till data. Tabellerna 8 och 9 

som visar resultat från elevstudierna visar att inte heller dessa aspekter, varken den patogena eller den 

salutogena aspekten gick att koppla till data. 
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Den fjärde patogena aspekten som innebär en begränsad syn på hälsa är att hälsa ses som ett statiskt tillstånd 

som man antingen har eller inte har. Det står i kontrast till den salutogena aspekten om att hälsoutveckling 

ses som en ständigt pågående process som aldrig blir färdig. Som visas i tabellerna 5 och 6 kunde den 

patogena aspekten kopplas till lärares redogörelser endast en gång till data och den salutogena aspekten 

kunde inte kopplas alls. Tabellerna 8 och 9 som visar resultat från elevstudierna visar att inte heller dessa 

aspekter, varken den patogena eller den salutogena aspekten gick att koppla till data. 

 

Vid en sammanslagning av alla gånger som patogena och salutogena aspekter gällande synen på hälsa har 

data kunnat kopplats till patogena aspekter totalt 18 gånger vis analys av lärares redogörelser. Antalet gånger 

som de salutogena aspekterna har kunnat kopplas till lärares redogörelser är 25 gånger totalt. När det gäller 

elevstudierna och totala antalet kopplingar till aspekter om synen på hälsa kunde de patogena aspekterna 

kopplas totalt 6 gånger och de salutogena aspekterna kunde kopplas två gånger. 

 

5.6 Många kopplingar till salutogena aspekter om KASAM  

Många kopplingar mellan data och salutogena aspekter gjordes till aspekter om KASAM. Tabell 6 visar att 

den aspekt om KASAM som vid analys av lärarstudierna kunde kopplas till data flest gånger var den 

gällande hanterbarhet. Den aspekten kunde kopplas 12 gånger till data. Aspekten om begriplighet samt 

aspekten om demokrati och medbestämmande kunde kopplas 7 gånger vardera och minst kopplingar kunde 

göras till aspekten om meningsfullhet. Gällande kopplingar till aspekter om KASAM vid analys av 

elevstudierna visas i tabell 9 att aspekten om hanterbarhet också här är i majoritet med 3 kopplingar till data 

jämfört med aspekterna om begriplighet och meningsfullhet som kunde kopplas 2 gånger. Aspekten om 

demokrati och medbestämmande kunde endast kopplas en gång.  

 

5.7 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar mitt resultat en tydlig dominans av det salutogena perspektivet sett till vilken 

hälsosyn som synliggörs bland de lärare som förekommer i studierna i mitt urval. Det salutogena perspektivet 

kopplades totalt sett betydligt fler gånger till data jämfört med det patogena perspektivet. Däremot 

förekommer en knapp dominans av det patogena perspektivet bland de studier som innehåller elevers 

beskrivningar av hälsoundervisningen även om det totalt sett gick att koppla aspekter från bägge perspektiven 

lika många gånger till data. Resultatet av min studie visar även att bland lärare gick det patogena okritiska 

perspektivet på hälsa att koppla något oftare till data än de gånger som data gick att koppla till den salutogena 

aspekten som representerar det kritiska perspektivet på hälsa. Elevstudierna visade på en tydlig dominans av 

det okritiska perspektivet. Resultatet visar även fler exempel på att lärare kopplar hälsoundervisningen till 

lärandemål än att den kopplas till mål om fysisk aktivitet. Däremot visar resultatet av de studier baserade på 



 

 

35 
 

elevbeskrivningar på det motsatta, att hälsoundervisningen i större utsträckning prioriterar fysisk aktivitet 

framför lärandemål. Resultat gällande en holistisk eller en begränsad hälsosyn visar Den data som utgörs av 

lärares beskrivningar visar på en majoritet för den salutogena mer holistiska hälsosynen. Gällande data som 

bygger på intervjuade elever visas en majoritet av kopplingar till den aspekten gällande den patogena 

begränsade hälsosynen. 

 

6 Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion där jag synliggör styrkor, svagheter, med den forskning 

som jag utfört. Efter det kommer ett avsnitt där resultatet av min studie diskuteras och kopplas till litteratur 

och forskning som presenterats i bakgrundsavsnittet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

En uppenbar fördel med att göra en forskningsöversikt är att jag har kunnat analysera en stor mängd data, 

vilket är en förutsättning för att skaffa sig överblick över ett forskningsområde (Backman, 2016). En nackdel 

med metoden kan dock vara att de studier som jag inkluderat i urvalet har varierat i graden av relevans i 

förhållande till mina forskningsfrågor. Eftersom att jag har analyserat sekundärkällor har jag givetvis inte 

kunnat påverka respondenter genom att exempelvis ställa följdfrågor för att få ut mer relevant data från dem. 

Kanske hade en studie där jag själv samlade in data från respondenter eller primärkällor resulterat i en studie 

med högre validitet då sannolikheten data som genereras är mer relevant för det som studien avser att mäta 

(Bell, 2006). Valet att ändå skriva en forskningsöversikt föll mest på att någon liknande studie inte tycks 

finnas sedan tidigare. Därför kändes det mer meningsfullt att försöka bidra till en överblick över 

hälsoundervisningen i gymnasieskolan istället för att göra en mindre studie som baseras på egeninsamlade 

primärkällor.  

 

En fördel med att jag använt mig av teorin om KASAM (Antonovsky, 1991) samt det patogena och det 

salutogena perspektivet på hälsa (Quennerstedts, (2006) är först och främst att begreppen och teorierna är väl 

etablerade inom forskningen om ämnet idrott och hälsa. I många av de studier som jag analyserat har 

begreppen använts som analysredskap, vilket har underlättat för mig att hitta data som passar in i mitt urval. 

Jag upplever det även som en fördel att inkludera många forskares, Antonvskys (1991), Quennerstedts, 

(2006), Larssons, (2016) och Brolins (2017) beskrivningar av det patogena och det salutogena perspektiven 

på hälsa eftersom att jag tror att det har bidragit till att göra teorin och min egenutvecklade matris mer 

omfattande.  Exempelvis Larssons (2016) tolkning av det salutogena perspektivet och synliggörandet av ett 

samband mellan det konstruktionistiska och det salutogena perspektivet. Det bör i sin tur ha resulterat i större 

möjligheter till att analysera data eftersom att resultatet av studien visar att det konstruktionistiska 
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perspektivet har kunnat kopplas till data ofta. 

 

En kritik som jag har mot mitt eget sätt att analysera data med hjälp av matrisen är att jag kan ha varit för 

generös med att koppla data till matrisen som listar slutogena aspekter. Exempelvis gällande data som 

beskriver att syftet med hälsoundervisningen är att eleverna ska lära sig något. Den typen av data har jag 

kopplat till aspekten om att undervisningen syftar till att ge eleverna nycklar till att utveckla hälsoresurser 

och att lärande ses som en hälsoresurs som utvecklar KASAM. Anledningen till att jag är kritisk mot detta är 

att jag kopplat denna punkt till data trots att datan inte alltid beskriver vad det är som eleverna ska lära sig 

vilket skulle kunna innebära att läraren lär eleverna kunskaper som grundas i ett patogent perspektiv på hälsa, 

exempelvis att alla som lider av psykisk ohälsa automatiskt mår bättre av fysisk aktivitet. Detta kan ha 

påverkat resultatets validitet då resultatet kanske visar att hälsoundervisningen är lite mer salutogen än vad 

den är i realiteten och därför kanske inte helt mäter det som är tänkt att mätas vilket enligt Bell (2006) sänker 

studiers validitet. En annan faktor som kan ha bidragit till det salutogena perspektivets övervägande 

dominans i min data är att det salutogena perspektivet är mer omfattande, och därför går att koppla till mer 

data av den anledningen också. 

 

Eftersom urvalet av studierna samt vad som räknas som data inom studierna i urvalet har beskrivits så 

detaljerat som jag förmått, bör det vara fullt möjligt att upprepa studien, vilket enligt Bell (2006) är viktigaste 

för reliabilitet. Även beskrivningarna av analysverktyg och hur analysen har genomförts bör vara tillräckligt 

detaljerade för att kunna upprepa resultatet av analysen. Dock är jag inte säker på att en annan forskare, även 

om de också utgår ifrån samma matris skapats som analysverktyg för denna studie, skulle tolka matrisens 

punkter och koppla dem till data i studierna på exakt samma sätt. Detta eftersom att det ändå krävs en något 

subjektiv bedömning för att göra det. Den faktorn sänker troligen både validiteten och reliabiliteten (Bell, 

2006) av studien något. 

 

Under analysprocessen upptäckes vissa begränsningar i det salutogena samt det patogena perspektivet på 

hälsa. Ibland tycktes det gåt att finna intressant data om hälsoundervisningen som inte gick att direkt koppla 

till något av perspektiven i studiens matriser. Ett exempel på det är beskrivningar som kan tolkas som en 

motsatts till det salutogena perspektivet men som inte ingår i det patogena. Exempelvis ordagranna 

beskrivningar av att lärare inte ger elever något inflytande i hälsoundervisningen vilket då skulle kunna stå i 

kontrast till den salutogena aspekten i matrisen om att demokrati och medbestämmande ses som en 

hälsoresurs som utvecklar KASAM. Jag upplevde även att det fanns exempel på när lärares beskrivningar av 

hälsoundervisningen kan anses motverka utvecklingen av KASAM relaterat till de andra salutogena 

apsekterna om begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten. I denna typ av data skulle ha varit 

intressant att synliggöra, men på grund av begränsningarna i matriserna kunde jag inte göra det. Därför anser 
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jag att det kan finnas ett behov av ett kompletterande perspektiv till det patogena samt det salutogena 

perspektivet på hälsa. Ett sådant perspektiv skulle man kunna kalla ett antisalutogent perspektiv på hälsa. Det 

antisalutogena perspektivet skulle man då kunna koppla till data som visar på de redan nämnda exemplen då 

lärares undervisning tycks motarbeta utvecklingen av KASAM. I det antisalutogena perspektivet skulle vissa 

delar av det patogena perspektivet kunna inkluderas eftersom att det finns aspekter av det patogena 

perspektivet som står i kontrast till det salutogena. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens resultat som kopplas till relevant litteratur som presenterats i 

bakgrundsavsnittet. Diskussionsavsnittet innehåller även mina egna åsikter och synpunkter relaterat till 

studiens resultat.  

 

6.2.1 På väg mot mer salutogen hälsoundervisning. 

Larsson (2016) och Kirk (2010) uttrycker oro över att ämnet idrott och hälsa kan tappa sin status som 

skolämne om undervisningen i ämnet endast syftar till att få eleverna fysiskt aktiva och lära ut idrottsteknik 

utan att involvera lärande av kunskap om hälsa. Att det totalt gick att koppla betydligt fler aspekter till det 

salutogena perspektivet vid analys av all data ur mitt urval skulle kunna betyda att de salutogena inslagen i 

hälsoundervisningen på gymnasieskolor tycks förekomma oftare än de patogena inslagen. Enligt Larsson 

(2016), som förespråkar ett större inslag av salutogen undervisning, verkar ämnet alltså vara på väg åt rätt 

håll. 

 

Men som jag nämner i metoddiskussionen tycker jag ända att man bör ta i beaktning att det salutogena 

perspektivets dominans i mitt resultat även till viss del skulle kunna bero på att det salutogena perspektivet är 

mer omfattande och därför går att koppla till mer data av den anledningen också. Just därför tycker jag att det 

kan vara viktigt att titta närmare på det resultat som behandlar aspekter från matrisernas båda perspektiv på 

hälsa som kan anses stå i konstrast till varandra. Angående den oro som Larsson (2016) och Kirk (2010) 

uttrycker om ämnets framtid tror jag att det är värt att titta på den del av resultatet som visar att lärare och 

elever mer frekvent beskriver en undervisning där det förekommer lärandemål jämfört med undervisning som 

beskrivs som ett fysiskt görande där lärandemål inte är prioriterade. Under analysen kunde jag koppla data 27 

gånger till den salutogena aspekten gällande att lärandemål går före fysisk aktivitet och 15 gånger kunde jag 

koppla data till den patogena aspekten gällande att fysisk aktivitet premieras före lärandemål. Den delen av 

resultatet kan ses som en indikation på att ämnet, i kontrast till resultaten i Quennerstedts (2006) och Ekbergs 

(2009) studier om idrottslärares undervisning på högstadiet, är på väg mot en hälsoundervisning med mer 

salutogena inslag där lärandemål i större utsträckning prioriteras. 
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6.2.2 Konstruktionistiska och salutogena utmaningar  

I mitt resultat tycker jag att det finns data kopplat till specifika aspekter av det patogena och det salutogena 

perspektiven på hälsa som kan vara intressanta att diskutera enskilt. Jag tyckte att det blev intressant att 

jämföra aspekter från matriserna gällande det okritiska perspektivet på hälsa som innebär att man tar för givet 

vad som är hälsosamt för alla utan att ta hänsyn till individen, vilket står i kontrast till en aspekt av det 

salutogena synsättet som innebär att det inte är givet på förhand vad som främjar hälsa hos alla individer 

(Quennerstedt, 2006). Detta var intressant eftersom att till skillnad mot det övergripande resultatet, så var det 

i detta fall det patogena, det vill säga det okritiska perspektivet, som dominerade med en knapp marginal, 19 

patogena mot 17 salutogena kopplingar. Och av de beskrivningar som synliggjordes i studier baserade på 

elevers beskrivningar visades en klar majoritet av det patogena okritiska perspektivet med 8 patogena mot o 

salutogena kopplingar. Detta tyder på att det fortfarande finns mycket att göra för att förbättra 

hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa på gymnasieskolor. Att hälsoundervisningen får mer inslag av 

kritiska perspektiv till hälsa och att man inte på förhand tar för givet vad som ger hälsa eller kunskap om 

hälsa är något som Larsson (2016) anser är mycket viktigt för ämnets framtid. Larsson vill att hela ämnet, 

inklusive ämnets hälsoundervisning ska bli mer konstruktionistiskt vilket bland annat innebär att man ger 

eleverna chansen att på egen hand få vara med och påverka undervisningens innehåll så att den blir relevant 

och meningsfull för den individuella eleven (Larsson, 2016).  

 

Jag tror att ämnet kan ha mycket att vinna på att, i större utsträckning än idag, göra undervisningen mer 

konstruktionistisk. En förutsättning för att det ska bli verklighet är enligt mig att lärare i idrott och hälsa 

planerar sin undervisning så att den erbjuder eleverna både en större mängd av färdigplanerade alternativ, 

samt möjligheten att eleverna själva får vara med och påverka undervisningen i ett tidigt skede för att öka 

chanserna till att undervisningen blir relevant för dem. En utmaning som jag ser i att göra undervisningen 

mer salutogen och konstruktionistisk är att de högre kraven på flexibilitet och elevinflytande på lärares 

planeringar sannolikt kommer att belasta lärare med en större arbetsbörda. Just att arbetsbelastningen 

sannolikt blir större för lärare som i högre utsträckning arbetar salutogent och konstruktionistiskt tror jag, om 

jag får spekulera, kan vara en av förklaringarna till det som visas i mitt resultat, att det okritiska perspektivet 

på hälsa verkar förekomma i högre utsträckning än det kritiska. Därför tror jag att en annan förutsättning för 

att hälsoundervisningen ska blir mer salutogen och konstruktionistisk är att lärare i ämnet idrott och hälsa 

måste hitta en sund balans mellan att ge eleverna tillräckliga alternativ med ett genuint inflytande samtidigt 

som arbetsbördan för lärarna förblir sund och hållbar. 

 

6.2.3 Ett litet gap mellan den realiserade undervisningen och den undervisning som 

förväntas enligt ämnesplanen 

I ämnesplanen för gymnasieämnet idrott och hälsa står det klart och tydligt att undervisningen i ämnet ska 



 

 

39 
 

bestå av fysisk aktivitet men även att den fysiska aktiviteten ska relateras till relevanta teorier och fakta 

(Skolverket, 2011b). Enligt ämnesplanen ska undervisningen i ämnet idrott och hälsa ge eleverna 

förutsättningar att utveckla förmåga att planera fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig 

förmåga och hälsa, dessutom ska undervisningen ge elever förutsättningar att utveckla kunskaper om 

betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa (Skolverket, 2011b). 

Med andra ord framgår det av styrdokumenten att även om undervisningen huvudsakligen ska bestå av 

fysiska aktiviteter så ska eleverna få möjlighet att reflektera över de erfarenheter som aktiviteterna ger dem 

och relatera till fakta och teorier. Lärande och kunskapsutveckling är centralt enligt styrdokumenten. Att 

resultatet av denna studie ändå visar att det gick att koppla den patogena aspekten om att fysisk aktivitet 

premieras före lärandemål till 15 av 61 lärare som synliggjorts i sekundärkällorna, visar likt Lundvalls och 

Mechbachs forskning (2008), att det verkar finnas ett gap mellan vad som formulerats i styrdokumenten och 

vad som realiseras i praktiken. Även om gapet i detta fall är litet.  

 

Den del av min studies resultat som handlar om ett okritiskt eller ett kritiskt konstruktionistiskt perspektiv på 

hälsa tyder på att det finns ett större gap mellan vad som formuleras i styrdokumenten och vad som realiseras 

i praktiken. Larsson (2016) tolkar och beskriver ämnets styrdokument som konstruktionistiska. Även om 

Larsson (2016) inte nämner explicit vilka delar av ämnes och kursplanerna som han anser innehåller 

konstruktionistiska inslag går det ju att finna sådana på egen hand. I ämnesplanen beskrivs bland annat att 

ämnet ska utgöras av fysiska aktiviteter så att alla kan delta efter sina egna förutsättninger (Skolverket, 

2011b), vilket jag vill hävda tyder på ett konstruktionistiskt perspektiv. Vad som även kan kopplas till det 

konstruktionistiska perspektivet från ämnets syftesbeskrivning är enligt mig beskrivningen om att 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina egna 

behov, syften och mål. Dessutom tycker jag att beskrivningen om att undervisningen ska leda till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete (Skolverket, 2011b) går att relatera till det 

konstruktionistiska perspektivet. Då det konstruktionistiska samt kritiska perspektivet framträder i 

ämnesplanen för ämnet kan det som visas i mitt resultat, även i förhållande till okritisk eller kritik 

hälsoundervisninge, visa på ett gap mellan styrdokument och beskriven praktik. Ett gap som verkar vara 

större jämfört med det som redan beskrivits ovan, om fysisk aktivitet kontra lärandemål som ämnets 

målsättning. 

 

Slutligen kan jag konstatera att min data visar att det finns gap mellan det som Linde (2012) benämner som 

formuleringsarenan och realiseringsarenan gällande ämnets hälsoundervisning på gymnasieskolor. Resultatet 

visar också att storleken på gapet varierar beroende på vilka av de olika aspekterna av det salutogena och det 

patogena perspektivet på hälsa som man mäter och jämför. 
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7 Slutsatser 

Studien visar att resultatet gällande vilket perspektiv på hälsa som dominerar hälsoundervisningen kan skilja 

sig åt något om man bryter ner det salutogena och det patogena perspektivet på hälsa och jämför specifika 

aspekter inom perspektiven. Resultat kopplat till en av dessa specifika aspekter av hälsoperspektiven gällande 

om hälsoundervisningen är kritisk och konstruktionistisk eller om den är okritisk, synliggör vad som enligt 

mitt resultat verkar vara den största utmaningen för framtidens hälsoundervisning i gymnasieämnet idrott och 

hälsa. För att hälsoundervisningen ska motsvara vad som rekommenderas i den aktuella forskningen samt i 

större utsträckning än tidigare följa ämnesplanen, indikerar min studie att hälsoundervisningen framför allt 

bör inkludera ett mer kritiskt förhållningssätt till hälsa där man tar hänsyn till elevers individuella 

förutsättningar, intressen och behov. Dessutom bör man i större utsträckning ge elever inflytande över 

undervisningen. Studien visar att det salutogena perspektivet totalt sett verkar dominera i 

hälsoundervisningen på svenska gymnasieskolor vilket tyder på att undervisningen är på väg åt rätt håll enligt 

forskningen, även om det finns utmaningar att jobba vidare med inom vissa aspekter av perspektiven. 

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

I urvalet gällande vilka studier som jag ansåg relevanta att analysera valde jag att exkludera studier som är 

begränsade till att endast omfatta delar av hälsoundervisningen. Exempelvis studier om kostundervisning 

eller undervisning om kroppsideal. En av anledningarna till att jag exkluderade dessa studier var att jag som 

ensam forskare inte skulle ha hunnit med att analysera dessa studier då antalet studier i urvalet sannolikt 

skulle ha dubblerats. Även om dessa studier bara behandlar delar av hälsoundervisningen så skulle de säkert 

ha bidragit till en ännu klarare bild av undervisningen om vilket hälsoperspektiv som dominerar i 

hälsoundervisningen. Därför föreslår jag att andra forskare skulle kunna utvidga den översikt som jag har lagt 

grund för och på något sätt även inkludera dessa mer begränsade studier gällande hälsoundervisningen av 

gymnasieämnet idrott och hälsa. 
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9 Bilaga 1 

 

Analystabeller för enskilda lärare 

 
Uppsats: Hälsa, något som bedöms? (Andersson & Elmendahl, 2017). 

 

 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från läraren Författarens 

eventuella 

kommentar 

Hälsosyn & koppling 

till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Victor, 63 ”Jag vill ju inte påstå att 

jag bedriver 

undervisningen utifrån 

ämnet hälsa utan att jag 

bedriver den utifrån 

rörelseaktiviteter eller 

vad det nu kan vara, men 

med dessa hälsoglasögon 

mer tycker jag - Victor, 

63” 

 

Vi pratar med varje elev 

om deras livsstil, vi tar upp 

allt som har med det och 

göra, om stress och 

rökning, mat och hur de 

tränar, sömn och sådana 

saker. [...] är de rökare så 

erkänner som det, dricker 

de för mycket alkohol 

erkänner de det och vi 

utsätter dem då inte något 

straff på något vis utan 

erbjuder dem hjälp. 

 

Det är ju ett svårt begrepp 

att bedöma, det här med 

deras sömn och kost, deras 

sociala relationer. Det är 

jättesvåra invägningar att 

examinera i, så det gör jag 

nog inte. Jag ser det mer 

som en helhet och samtalar 

kring det och ifrågasätter 

lite. Men att ha någon 

examination, nej, det har 

jag inte i sig” 

menar istället på 

att hälsa kommer 

på köpet genom 

att eleverna aktivt 

får röra på sig. 

Läraren anser att 

hälsoaspekten 

finns i 

undervisningen 

även om den inte 

rent konkret 

kommer till 

uttryck som en 

uttalad del i 

undervisningen. 

Patogen- 

* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 

 

 

* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 

 

Andreas, 

58 

Jag försöker nog göra så 

mycket praktiskt, men jag 

är praktisk av mig. Jag kör 

sällan, visst det händer 

med inte ofta 

teorilektioner. Det ska ju 

alltid röra på sig, försöker 

att blanda in det i de 

Andreas 58, bedriver 

en blockverksamhet 

kring hälsa och livsstil 

där eleverna själva 

ska analysera, planera, 

utföra samt reflektera 

över en vald del som 

kopplas till hälsa och 

Övervägande 

Patogen? 

 

* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
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övningar vi gör” 

 

”I hälsa ligger hygien och 

sådana bitar, som vi 

kanske tar upp lite för lite 

då jag ser ett problem idag 

med att det är många som 

inte duschar.”  

 

 

som ska förbättras. behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 

* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 

* Demokrati och 
medbestämmande 
ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

Max, 39  

”Så just nu med tvåorna 

har vi en teoretisk period, 

där fokus är på psykisk 

ohälsa, som ena läraren 

kör. Jag har fått reglera 

anspänning och lite mer 

mentala metoder.”  

 

Jag hade någon elev som 

kunde redogöra för allt vad 

kostlära är och allt sånt 

där, samtidigt som han 

kunde göra reflektionen 

över vad som skulle göras 

men inte hade någon 

motivation till att göra det, 

sedan redovisade han ärligt 

hur han åt. Men kunskapen 

finns där, han visste vad 

han skulle göra. Men 

kuggar man honom på att 

han inte gör det så är det 

ingen som kommer vara 

ärlig mot mig. Det är bättre 

att få in en ärlig 

 Salutogent 

 

* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 

* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
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dokumentation och sen få 

en reflektion kring det för 

det kan ju skapa lärande - 

Max, 39 

Jesper, 63 Det var en helt ny tanke 

precis som jag säger, man 

kan titta på innebandy 

t.ex., man kan spela 

innebandy ur ett 

hälsoperspektiv och ur ett 

tävlingsperspektiv. Ja 

menar det är klart att vi 

spelar ur ett 

hälsoperspektiv 

 

”Vi pratar med varje elev 

om deras livsstil, vi tar upp 

allt som har med det och 

göra, om stress och 

rökning, mat och hur de 

tränar, sömn och sådana 

saker. [...] är de rökare så 

erkänner som det, dricker 

de för mycket alkohol 

erkänner de det och vi 

utsätter dem då inte något 

straff på något vis utan 

erbjuder dem hjälp” 

 

 

”tidigare menade han 

på att ämnet hade stort 

tävlingsfokus men att 

han nu fokuserade på 

hälsoaspekter även om 

innehållet är det 

samma som tidigare.” 

 

”Jesper 63, förklarar 

att examinationer 

kring hälsa delas upp 

för E-nivå respektive 

högre betyg, då det för 

ett E räcker med att 

eleverna deltar aktivt i 

undervisningen.” 

Patogen 

 

* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 
 
* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 

 

Robin, 36 ”Mycket handlar om att 

utgå från sig själv. Att 

sträva efter att göra en 

egen förbättring.” 

”Robin 36, trycker på 

att undervisningen 

kring hälsa måste vara 

individbaserad, att 

göra förbättringar och 

utveckla en bättre 

hälsa kan se olika ut 

hos varje individ, 

undervisningen går då 

inte att generalisera.” 

 

”Robin 36, anser att 

i de 

studieförberedande 

programmen kan 

teoretiska uppgifter 

med fördel vävas in 

gentemot de 

praktiska och 

yrkesförberedande 

programmen där 

undervisningen 

Salutogent-  

 

*Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
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präglas av mer 

praktiska kunskaper. 

Beroende på vilken 

elevgrupp läraren 

undervisar anpassas 

undervisningen 

därefter, inklusive 

hälsoundervisningen 

” 

Axel, 41 Där så tittar jag på arbetet 

hur de ställer sig till det 

(sömn, kost och rörelse) 

och hur de kan förbättra 

det ur en hälsoaspekt. Så 

där har jag lagt mycket 

fokus på hälsa. Jag har 

utgått mer från 

kunskapskraven, det står 

någonstans att eleverna ska 

ha kunskaper om sin 

livsstil, det har jag utgått 

ifrån. Det kopplas till vilka 

kunskaper de kan om sin 

livsstil. - Axel, 41 

 

Jag kan ju tycka att 

idrott och hälsa inte 

är idrott och hälsa, 

det är idrott. 

Hälsoaspekten vävs 

in lite grann, i ämnet, 

fast hälsan är inte så 

betydelsefull för 

idrottslärare i 

allmänhet - Axel, 41 

Axel 41, förklarar 

att traditioner på 

hans arbetsplats 

styr hur han 

bedriver sin 

undervisning, det 

finns normer som 

påverkar idrott 

och hälsas status 

på skolan, där 

både eleverna 

och andra lärare 

på skolan där han 

arbetar ser idrott 

och hälsa som 

endast idrott 

vilket gör att 

hälsoperspektivet 

hamnar i 

skuggan. 

Patogent 

 

* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 

* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 

 

 

Hälsa i ett långt perspektiv (Nymark, 2013) 

 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat 

från 

lärare 

Författarens 

eventuella 

kommentar 

Hälsosyn & Koppling 

till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Lärare A Avspänning till exempel 

[...] men sen också 

teoretiska kunskaper 

som vävs in i 

möjligheten för att 

bygga hälsa..och dom 

teoretiska kunskaperna 

tycker jag bör bland 

annat att ta upp till 

exempel kroppsideal 

[...] sen också att man 

pratar om kost- och 

näringslära som är 

jättejätteviktigt när vi 

 Övervägande 
Salutogen- 
 
*Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
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lever i det samhälle som 

vi lever i i Sverige idag 

som är ett utav dom 

länder i Europa som är 

absolut mest 

matnitiska..om man 

tittar liksom på hur 

samhället alla dieter 

som flödas och den 

allmänna kunskapsnivån 

om vad kost är så är det 

viktigt att prata om vad 

som är narturlig kost 

och vad som är viktigt 

för att bygga naturlig 

kost. (A) 

 

 

Jag vill skapa 

atmosfär i 

klassen..dom ska 

våga prova..man ska 

skratta och ha skoj. 

Det får absolut inte 

bli blottande eller 

nedtryckande, det ska 

vara okej att vara 

nybörjare. 

eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser 
 
*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 
hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 

 

 * Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 

Lärare B ”Dels har jag en uppgift 

som jag har gjort nu 

precis i början som är 

kopplad till hälsa och 

kroppsideal som dom 

får börja med som en 

första lite chock nästan 

[...] man får försöka 

koppla så mycket det 

går till den fysiska 

hälsan utan att bli alltför 

tjatig men att..det här 

bör man klara av med 

kroppen..mer eller 

mindre..om man är vid 

god hälsa.” 

 

Lärare B tänker sig 

att  livslångt 

perspektiv handlar 

om att orka göra 

saker i livet. Att 

orka jobba, att 

orka åka på 

I stället 

svarade B att 

det är att må 

bra, och att 

detta kommer 

sig av vara 

fysiskt aktiv. 

Lärare B 

betonade 

vikten av 

fysisk aktivitet 

för att må bra 

men sa också 

att nivån på 

den fysiska 

aktiviteten kan 

skilja sig 

mycket från 

person till 

person.  

Övervägande 

Patogen- 

 

* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa. Upplysning om 
att ohälsa förhindras 
genom ”rätt” vanor 
kopplade till 
biomedicinska 
faktorer, detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
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cykelsemester, att 

gå ut en helkväll, 

att inte få ont i 

knän, rygg eller att 

behöva sätta sig 

ner och vila alltför 

ofta. Att ha ett 

kritiskt 

förhållningssätt till 

bland annat media 

och förstå vad som 

är vettigt för en 

själv 

 

och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer 
 
* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 

Lärare C ”Jag försöker ha ett 

syfte..alltså en röd 

tråd..prata mycket om 

att det är hälsa..försöker 

alltid benämna hälsa 

och så brukar jag prata 

att det är den fysiska, 

psykiska och sociala 

och så försöker jag 

särskilja för eleverna 

[...] så att dom vet 

vilken av dom tre, men 

jag tycker alltid man ska 

i diskussionen kring 

hälsa kunna referera till 

dom tre olika delarna så 

att det inte bara blir 

hälsa. [...] Ja sen jobbar 

vi väl ofta med fysiska 

delar och psykiska och 

sociala 

underaktiviteter..att man 

försöker att beröra 

faktorer i denna 

aktiviteten alltså vad är 

kopplat till vilket. ” 

 

”Ja, då.först gjorde vi en 

pulsövning då vi pratade 

puls och sånt det fysiska 

allt sånt vi pratade om 

gruppdynamik, alltså 

vad vi kunde tänka på 

under spelet och hur 

man ska bete sig emot 

varandra inom laget 

så att den här sociala 

hälsan mår bra..och 

hur mycket det 

påverkar när man har 

en bra social hälsa 

alltså hur man mår 

 Övervägande 

Salutogen 

 

*Uppdelning av 
fysisk, psykisk och 
social hälsa. 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 
*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 
hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

Just det om att 

främja 

gruppdynamiken 

kopplar jag till 

KASAM och 

hanterbarheten. 
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psykiskt..alltså ja det 

var en bra pass kan 

man säga..istället för 

att säga en dålig 

pass..att man är 

negativ motvarandra 

överhuvudtaget..hur 

det påverkar och hur 

man mår..och sen hur 

det påverkar och har 

effekter på att man 

kanske inte vill delta i 

den fysiska 

aktiviteten” [...]. (C) 

 

Att man 

har...framförallt att 

man har ett tankesätt 

att man vill ha bra 

hälsa..men..att man 

kan nyansera det i 

olika riktningar och 

ha dom här verktygen 

för att jobba med 

det..resten av 

livet..och kunskaper 

om hur man kan lära 

sig nya metoder och 

att man, ja, att man 

blir nyfiken för att 

jobba med sin hälsa. 

 

 

Lärare D Jag undervisar i 

hälsa..både genom att 

prata om det [...] Ingen 

plan att följa, som 

passar för alla, för att nå 

fysisk och mental 

hälsa..och det är mycket 

det som jag pratar om 

genomgående i idrott- 

och 

hälsaundervisningen, att 

det är nånting som varje 

elev måste försöka hitta  

[...] 

 

 Hälsabegreppet blir..för 

mig i undervisningen 

blir det nånting som 

finns med hela tiden, det 

är väldigt väldigt sällan 

som jag pratar om..som 

vi har en..en 

lektion.."idag ska vi 

Lärare D sa 

det inte rakt ut, 

men pratade 

om hur viktigt 

det är att hitta 

någonting att 

trivas med, till 

exempel ett 

jobb, vilket jag 

tycker tyder på 

att även lärare 

D tänker sig 

något slags 

känsla av 

sammanhang. 

 

Övervägande 
salutogen- 
 

 

*Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 

 

* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 

Bla bla 
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jobba med hälsa" punkt, 

utan det blir i 

reflektioner i avslutande 

reflektioner på lektioner 

eller i uppstarten 

att..kanske eleverna får 

med sig en fråga men 

kanske ja fundera, 

fundera kring om du 

gillar den här aktiviteten 

som vi gör idag, i början 

på en lektion och sen i 

slutet av lektionen 

gillade du lektionen, 

gillar du det vi gör, ja 

eller nej, och vad får det 

för konsekvenser för dig 

efter den här kursen, är 

det nåt du kan använda 

dig av?  

 

”då vill jag försöka ge 

dom nån form av 

verktyg för att må 

bra, och kanske visar 

dom verktyg som 

dom inte vet om.” 

 

Lärare D å andra 

sidan sa att hälsa 

framför allt 

handlar om att 

hitta en balans 

mellan sömn, 

motion och kost, 

men också att hitta 

någonting att göra 

som man trivs 

med, till exempel 

ett jobb. 

 

Lärare D tror att bilden 

av hälsa alltid är i 

förändring hos alla 

människor, att vi 

själva väljer om vi vill 

må bra eller inte och 

lärare D tycker att 

eleverna i skolan ska få 

med 

sig kunskaper som gör 

att de kan välja nya 

saker när de märker att 

det som fungerade för 

dem 

förut inte längre passar. 

 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser 
 

*KASAM – 
meningsfullhet, 
undervisningen blir 
meningsfull för 
eleverna eller bidrar 
till elevernas 
motivation i sitt eget 
hälsoarbete 
 
* Hälsoutveckling ses 
som en ständigt 
pågående process. 
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Uppsats: Fernros, David (2015). Hälsobegreppet i idrott och hälsa 

 

 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från 

läraren 

Författarens 

eventuella 

kommentar 

Hälsosyn och 

koppling till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Lärare C ”Det här att man 

har ett väl 

fungerande 

familjeförhållande 

och fritid och 

friluftsliv och allt 

vad det innebär det 

behöver ju inte bara 

vara att man tränar, 

tränar och tränar 

för att må bra utan 

det ska också vara, 

ja stressfritt gärna 

och bra mat och bra 

fritid och bra 

kompisar och allt 

de runt omkring” 

(Lärare C) 

 

Lärare (C, D) 

som är 

verksamma på 

gymnasiet anser 

även att eleverna 

ska kunna 

reflektera över 

sitt eget 

välbefinnande. 

Salutogen hälsosyn 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 
*KASAM - 
Begriplighet, 
undervisningen görs 
begriplig för eleverna 
eller undervisningen 
gör att eleverna får 
en utökad förståelse 
för hälsa. 
 

KASAM och 

Begriplighet 

kopplar jag till 

att lärarna 

menar att 

eleverna ska 

kunna reflektera 

över sitt eget 

välbefinnande.  

Lärare D ”Jag pratar ganska 

mycket om hälsa i 

undervisningen att 

man måste ha 

kondition för 

att orka 

överhuvudtaget. Man 

måste ha styrka för 

att klara av det jobbet 

man ska ha i 

framtiden. Det är 

ingen annan som 

kommer och 

bekymrar sig om min 

hälsa. Jag 

försöker få eleverna 

att medvetande göra 

Lärare (C, D) 

som är 

verksamma på 

gymnasiet anser 

även att eleverna 

ska kunna 

reflektera över 

sitt eget 

välbefinnande. 

Splittrad hälsosyn 
 
*Upplysning om att 
ohälsa förhindras 
genom rätt vanor 
kopplade till 
biomedicinska 
faktorer, detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 

KASAM och 

Begriplighet 

kopplar jag till 

att lärarna 

menar att 

eleverna ska 

kunna reflektera 

över sitt eget 

välbefinnande.  
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sig själva och vi har 

alltid diskussioner 

varje lektion. Vad har 

vi gjort idag? Hur 

kändes det här? Vad 

har vi tränat på för 

någonting? Varför är 

det här bra att kunna i 

framtiden och nu? Så 

jobbar jag!(Lärare 

D)” 
 

 
”De ska veta vilka 

faktorer de är som 

styr vårt 

välbefinnande hur 

sömnen påverkar oss 

de ska veta vad 

kosten har för 

betydelse för att vi 

ska må bra de ska 

veta vad rörelse och 

motion har för 

betydelse och 

återhämtning (Lärare 

D)” 

 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 
 
*KASAM - 
Begriplighet, 
undervisningen görs 
begriplig för eleverna 
eller undervisningen 
gör att eleverna får 
en utökad förståelse 
för hälsa. 
 

 

 

Uppsats: Ranki & Hägglund, (2018), Hälsoundervisning i Sverige och Finland 

 

 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från 

läraren 

Författarens 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn och 

koppling till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Micke  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. 

Splittrad syn på 
hälsa 
 
* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade 
fysisk träning. 
 

*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 

 

Anders  När det gäller det Övervägande Även om det låter 
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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 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. 

 

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.” 

 

” Anders förklarar att 

han tycker att det är 

bättre att göra det 

salutogen 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa 
ses biomedicinska 
och fysiska 
faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer 
ses som lika 
viktiga. 
 

* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som 
en hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

* Det anses givet 
på förhand vad 
som ger hälsa, 
utan hänsyn tagen 
till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor 
kopplade till 
biomedicinska 
faktorer. Detta 
utan hänsyn till 
vad som är 
begripligt, 
hanterbart eller 
meningsfullt för 
individuella elever. 
 
KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen 
görs hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 

fel då Linn och 

Anders menar att 

2 lektioner med 

fysisk aktivitet 

inte kommer att 

förbättra elevernas 

hälsa så väljer jag 

att tolka det som 

att de menar att 

det inte är säkert 

att det förbättrar 

alla elevers hälsa. 

Det beror ju på 

individen, därför 

kopplar jag det till 

det 

konstruktionistiska 

i den salutogena 

teorin. 
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tydligt för eleverna 

innan lektionen börjar 

att de ska ha en 

teorilektion i en 

lektionssal istället för 

att vara i 

idrottshallen.” 

 

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. 

 

att hantera sin 
egen 
hälsoutveckling 

Linn För mig blir det 

ju oftast bara 

ytliga 

reflektioner 

kring begreppet 

i samband med 

aktiviteter eller 

kost eller sömn. 

-Linn 

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. 

 

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 

Övervägande 
salutogen 
 
* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade 
fysisk träning. 
 

* Likt det patogena 
synsättet på hälsa 
ses biomedicinska 
och fysiska 
faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer 
ses som lika 
viktiga. 
 

* 
Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos 
alla individer, 

Även om det låter 

fel då Linn och 

Anders menar att 

2 lektioner med 

fysisk aktivitet 

inte kommer att 

förbättra elevernas 

hälsa så väljer jag 

att tolka det som 

att de menar att 

det inte är säkert 

att det förbättrar 

alla elevers hälsa. 

Det beror ju på 

individen, därför 

kopplar jag det till 

det 

konstruktionistiska 

i den salutogena 

teorin.  
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två gånger i veckan 

inte kommer att 

förbättra deras hälsa. 

kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 

     

 

Uppsats: Patrik Raanaes Idrott (och hälsa?) 2014  

 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från läraren Författarens 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn och 

koppling till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Mathias ”Självklart finns 

det ett samband 

idrotten ger eller 

främjar ju hälsan 

på ett positivt 

sätt… man får 

bättre kondition 

och lägger inte på 

sig och så” 

 

”För mig är det ett 

praktiskt ämne.. 

vist pratar vi om 

hälsa och hur det 

hänger ihop med 

att röra på sig 

men jag har inga 

speciella 

uppgifter som 

behandlar enbart 

hälsa 

”Han menar att på 

så sätt kan läraren 

stärka elevernas 

hälsa genom att de 

får bättre 

självförtroende 

och självkänsla 

när de lyckas med 

något som är 

jobbigt. Liknande 

tankar 

framkommer från 

Mathias som 

också menar att 

det är viktigt att 

eleverna inte ger 

upp när det blir 

jobbigt.” 

 

Övervägande 
patogen 
 
* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer 
 
* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 
*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 

Att syftet är att 

stärka elevers 

självförtroende 

måste ses som 

kopplat till 

utvecklande av 

KASAM och 

hanterbarhet. Det 

står dock ingenting 

om hur 

undervisningen 

påverkar de som 

inte mår bra av att 

bli pushade. 

 

Läraren beskriver 

idrottens samband 

med hälsa utan att 

beröra 

individperspektivet 

och tar för givet att 

idrott är hälsosamt 

för alla individer. 

Därför kopplar jag 

det till den 

patogena punkten 

om att ta för givet 

på förhand vad 

som ger hälsa. 

 

Läraren beskriver 

att han inte har 

några teoretiska 

uppgifter och 

beskriver inte 

något lärande på 

annat sätt. Därför 

tolkar jag det som 

att fysiska 

aktiviteter är 

överordnade 
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hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 

lärandemål.  

Erik  ”Hälsa för mig är 

att vara i bra 

form, hel ren och 

frisk skulle man 

kunna säga. Jag 

menar, håller man 

sig i trim blir man 

inte lika stressad i 

det vardagliga 

livet. Allt blir 

bättre.” 

 

”Ett viktigt 

samband är att 

alla kan hitta en 

nyttig hobby som 

kan främja hälsan 

för resten av 

livet.” 

 

Det ska vara 

jobbigt att utföra 

vissa aktiviteter… 

men jag tror att 

det är viktigt att 

hjälpa och pusha 

elever så att de 

efteråt kan känna 

att fan jag klarade 

det.” 

 

Jag ligger efter i 

det teoretiska.. jag 

har inga bra 

uppgifter som är 

kopplade till 

hälsa.. utan det 

blir mest olika 

aktiviteter där 

eleverna får röra 

mycket på sig, 

vilket är hälsa i 

sig.” 

”Erik har en 

liknande 

uppfattning och 

pratar mycket om 

det fysiska, att det 

räcker väldigt 

långt, hälsan 

kommer med på 

köpet om man 

håller sig aktiv 

genom att inte bli 

överviktig eller 

sjuk på annat sätt.  

 

”Han menar att på 

så sätt kan läraren 

stärka elevernas 

hälsa genom att de 

får bättre 

självförtroende 

och självkänsla 

när de lyckas med 

något som är 

jobbigt. Liknande 

tankar 

framkommer från 

Mathias som 

också menar att 

det är viktigt att 

eleverna inte ger 

upp när det blir 

jobbigt.” 

Övervägande 
patogen 
 
* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer 
 
* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 
*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 
hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 

Att syftet är att 

stärka elevers 

självförtroende 

måste ses som 

kopplat till 

utvecklande av 

KASAM och 

hanterbarhet. Det 

står dock ingenting 

om hur 

undervisningen 

påverkar de som 

inte mår bra av att 

bli pushade. 

 

Att läraren nämner 

att hälsa kommer 

på köpet vid de 

fysiska 

aktiviteterna samt 

att han även 

beskriver att han 

inte har några bra 

uppgifter som är 

kopplade till hälsa 

tycker jag gör det 

enkelt att koppla 

till den patogena 

punkten som 

innebär att all 

fysisk aktivitet ses 

som 

hälsoundervisning 

och att lärandemål 

är underordnade 

den fysiska 

aktiviteten.  
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Oskar Ofta blir det att vi 

har ett 

hälsoprojekt där 

eleverna får 

reflektera över sin 

hälsa under en 

kortare period.” 

Oskar säger att 

läraren måste ge 

eleverna verktyg 

eller kunskaper 

som möjliggör att 

eleverna kan se 

sambandet mellan 

idrott och hälsa. 

Han menar att det 

är just sambandet 

och kunskapen 

som skiljer ämnet 

från 

föreningsidrotten.” 

 

Gemensamt för 

Oskar och Malin 

är att de försöker 

hitta vägar att 

beröra hälsa på 

lektionerna, men 

att de inte funnit 

någon bra lösning. 

En anledning till 

att lärarna 

upplever 

undervisningen 

som mer givande 

vid projektarbeten 

kan vara att 

undervisningen 

blir mer begriplig 

och hanterbar 

vilket även 

förespråkas i 

KASAM.” 

 

”Enligt Oskar 

måste eleverna få 

någon form av 

teori eller ”kött på 

benen” för att 

kunna motivera 

och diskutera.” 

Salutogen 
 
*KASAM - 
Begriplighet, 
undervisningen görs 
begriplig för eleverna 
eller undervisningen 
gör att eleverna får 
en utökad förståelse 
för hälsa. 
 

* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

 

Sussane För mig handlar 

det om att var 

frisk och kry… då 

löser sig knoppen 

automatiskt.  

 
 

 

Båda(Annika 

&Sussane) menar 

att hälsa är enormt 

viktigt och som 

Annika uttrycker 

det”knyta ihop 

säcken”. De menar 

att hälsa befäster 

de praktiska 

Splittrad 
 
* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 

Tar för givet att 

fysiska faktorer 

löser eller 

förebygger 

psykiskohälsa.  
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inslagen och ger 

ämnet ett 

sammanhang och 

djup. Båda säger 

också att det är 

viktigt att ge en 

nyanserad bild av 

hälsa.’, och de 

berör olika 

områden vid olika 

tillfällen.” 

hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 

* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

Annika Hälsa för mig är 

alla faktorer som 

påverkar hur vi 

mår… i 

hälsobegreppet 

ligger då fysisk 

aktivitet, sömn, 

kost, relationer, 

press och stress 

från jobbet eller 

skolan. 

 

”Idrott eller fysisk 

aktivitet som jag 

vill benämna det 

är en del.. men det 

handlar inte bara 

om det… eleverna 

måste förstå 

varför vi gör vissa 

saker.. om 

eleverna bara 

möts av bilden att 

vi ska träna men 

aldrig får en 

bakgrund till 

varför så är det 

många som får 

svårt att se 

sambandet”. 

Båda(Annika 

&Sussane) menar 

att hälsa är enormt 

viktigt och som 

Annika uttrycker 

det”knyta ihop 

säcken”. De menar 

att hälsa befäster 

de praktiska 

inslagen och ger 

ämnet ett 

sammanhang och 

djup. Båda säger 

också att det är 

viktigt att ge en 

nyanserad bild av 

hälsa.’, och de 

berör olika 

områden vid olika 

tillfällen.” 

Salutogen 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga.  
 

 

* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

 



 

 

64 
 

 

Många i 

gymnasieåldern är 

i en brytpunkt… 

där de slutar med 

föreningsidrotten.. 

specielt tjejer.. 

många tränar 

extremt mycket 

själva på gym… 

medan andra inte 

tränar alls--- det 

är ett stort spam.. 

vi vill ge en 

objektiv bild av 

träning och hälsa 

där vi kan vara en 

motpol till de 

båda 

extremsidorna.” 

 

 

 

Malin Det räcker inte 

med att bara 

slänga ut bollen… 

eller att eleverna 

ska springa 3 

kilometer… det 

ger ingen kunskap 

i sig. 

Förutom reflektion 

och analys kring 

de fysiska 

aktiviteterna 

nämner Malin, 

Annika och Oskar 

att eleverna måste 

kunna diskutera 

och motivera hur 

fysisk aktivitet 

kan påverka 

hälsan 

 

Gemensamt för 

Oskar och Malin 

är att de försöker 

hitta vägar att 

berörar hälsa på 

lektionerna, men 

att de inte funnit 

någon bra lösning. 

En anledning till 

att lärarna 

upplever 

undervisningen 

som mer givande 

vid projektarbeten 

kan vara att 

undervisningen 

blir mer begriplig 

och hanterbar 

vilket även 

Salutogen 
 
*KASAM - 
Begriplighet, 
undervisningen görs 
begriplig för eleverna 
eller undervisningen 
gör att eleverna får 
en utökad förståelse 
för hälsa. 
 

* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
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förespråkas i 

KASAM.” 

 

 

 

Uppsats: Lärares undervisning om hälsa och livsstil på gymnasiet, Zettergren & Erkkilä 

2014 
Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från 

läraren 

Författaren 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn och 

koppling till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Lärare 1 ”Alla vi tre som 

jobbar ihop, vi 

skulle känna oss 

nakna om vi 

bara körde att 

pass med 

idrott och inte 

koppla det till 

någonting 

teoretiskt.” 

(Lärare 1). 

 

Att få eleverna 

att långsiktigt 

börja fundera på 

hälsofrämjande 

åtgärder för sig 

själva, 

alltså vägval, 

skapa goda 

vanor, hitta sin 

egen väg mot en 

god hälsa. Hitta 

sin egen 

fysiska aktivitet 

om det så är 

stavgång, 

spinning eller 

spela fotboll, 

vad nu än är. 

Samtidigt som 

de funderar 

kring hur jag 

vill vara som 

medmänniska, 

som social 

hälsa, 

vill jag vara en 

sådan som 

hjälper till?” 

(Lärare 1). 

 

 Salutogen 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
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Lärare 2 ”Skapa 

människor som 

mår fysiskt och 

psykiskt bra, 

Idrott och hälsa 

ska vara ett ’må 

bra- 

ämne’, och det 

är inte en kurs 

som avslutas 

utan det arbetet 

fortsätter hela 

livet. Att 

eleverna får en 

bred bas att stå 

på så de själva 

kan köra vidare 

efter gymnasiet 

på vilket 

sätt som nu 

passar de bäst.” 

 * Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 

* Hälsoutveckling ses 
som en ständigt 
pågående process. 

 

Lärare 3 ”Jag lyssnar nog 

mer på 

elevernas 

önskemål när 

det gäller 

fysiska 

aktiviteter 

snarare än 

när det gäller 

hälsobiten, då är 

vi nog ganska 

bestämda med 

vad vi gör” 

 Patogent 

 

* Det anses givet på 

förhand vad som ger 

hälsa. 

 

*Upplysning om att 

ohälsa förhindras 

genom rätt vanor 

kopplade till 

biomedicinska 

faktorer, detta utan 

hänsyn till vad som är 

begripligt, hanterbart 

eller meningsfullt för 

individuella elever. 

 

Lärare 4 Jag tror man 

kan få det svaret 

från de elever 

som inte idrottar 

så mycket. 

Betydelsen för 

dem tror jag är 

att bara finna 

glädje, man rör 

på sig, man 

svettas, man 

känner att 

hjärtat 

slår lite 

snabbare och 

känslan blir att 

 Patogent 
 
* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa. 
 
*Upplysning om att 
ohälsa förhindras 
genom rätt vanor 
kopplade till 
biomedicinska 
faktorer, detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
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man förknippar 

välmående med 

Idrott och 

hälsa.” 

individuella elever. 

Lärare 5 ”Att eleverna ska 

förstå att det är 

viktigt att vara bra 

tränad. Att de vet 

om fördelarna 

med att ha en god 

hälsa, att de ska 

förstå det. 

Fördelarna med en 

bra kondition, veta 

vad 

de ska äta och så 

vidare för att orka 

med allt och må 

bra. Det är också 

viktigt att få 

eleverna att känna 

positivt inför det. 

Att få eleverna 

positiva till rörelse 

och träning.” 

 Övervägande 
patogent 
 
*Upplysning om att 
ohälsa förhindras 
genom rätt vanor 
kopplade till 
biomedicinska 
faktorer, detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 

* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 

 

Lärare 6 ”Skapa 

förutsättningar för 

att eleverna kan 

finna sin egen väg 

till ett hälsosamt 

levnadssätt. I form 

av, dels att vi får in 

olika delar som 

kost, 

träningsformer, hur 

kroppen påverkas 

av olika saker, men 

att vi hittar nycklar 

till att varje elev får 

någon 

slags aha-

upplevelse. Att 

anpassa 

 Salutogent 
 
*Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 

* Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
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undervisningen så 

att varje elev kan 

vara aktiv och 

kanske då också 

hitta någon 

aktivitetsform som 

de tar med sig även 

efter gymnasiet.” 

Lärare 7 ”Måste vi prata om 

det här igen? De 

förstår inte riktigt 

att det är lika 

viktigt som allt 

annat. Allt ingår, 

men för eleverna 

blir det en liten 

bisats, även fast de 

har koll på det 

och det kan kännas 

lite onödigt tycker 

jag eftersom de vet 

vad de ska göra.” 

(Lärare 7). 

 

”Jag tycker att 

den viktigaste 

uppgiften vi har 

med ämnet är 

att skapa 

förståelse för 

vad 

en god hälsa 

kan vara och 

någonstans 

kanske till och 

med skapa ett 

intresse för att 

skapa 

och bibehålla en 

god hälsa. 

 Övervägande 
salutogent  
 
*Upplysning om att 
ohälsa förhindras 
genom rätt vanor 
kopplade till 
biomedicinska 
faktorer, detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 
 
 
 
* Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 

 

Lärare 8  Lärare 8 talade 

exempelvis om 

tidsoptimering för 

att möjliggöra 

adekvat 

undervisning, 

vilket skulle kunna 

innebära att 

reflektion över 

tidigare 

erfarenheter har ägt 

rum för att nå fram 

till den åsikten. I så 

fall påverkar detta 

det 

Salutogen 
 
*KASAM - 
Begriplighet, 
undervisningen görs 
begriplig för eleverna 
eller undervisningen 
gör att eleverna får 
en utökad förståelse 
för hälsa. 
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meningsskapande 

som sker i 

undervisningen. 

Lärarna 

vill begripliggöra 

hälsaarbetet för 

eleverna och de 

olika 

förutsättningarna 

såsom brist på tid, 

för 

stora elevgrupper 

eller bristande 

ekonomiska 

resurser begränsar 

hur väl hälsa tas 

upp i 

undervisningen. 

 

 

Uppsats: Källman och Östmans (2017) 
 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från 

läraren 

Författaren 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn & 

koppling till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Sven Nu har vi 

egentligen gjort 

det mer på 

träningsprojekt. 

Och det är 

beroende av 

mycket 

anorexia och kost. 

Det blev inte alltid 

lyckat. Det var för 

mycket kost i det. 

Så att.... det 

är väl så. (Sven) 

Han 

menade att några 

av hans elever 

hade problem med 

just anorexia och 

kost vilket ledde 

till att han 

upplevde 

svårigheter i att 

låta eleverna göra 

egna arbeten där 

fokus låg på kost 

och 

hälsologgböcker. 

Därför valde han 

istället att arbeta 

med 

träningsprojekt där 

fokus istället låg 

på att utveckla 

specifika 

färdigheter som 

eleverna själva 

tyckte att de 

behövde utveckla. 

 

Splittrad hälsosyn 
 
*Upplysning om 
att ohälsa 
förhindras genom 
rätt vanor 
kopplade till 
biomedicinska 
faktorer, detta 
utan hänsyn till 
vad som är 
begripligt, 
hanterbart eller 
meningsfullt för 
individuella elever 
 
* Demokrati och 
medbestämmande 
ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 

Att man fokuserar 

på mål som 

involverar aktivitet 

hjälper inte 

nödvändigtvis en 

anorektiker. Ska 

eleven då få 

redogöra för och 

reflektera över de 

gånger de kunde 

motstå frästelsen 

att gå ut och 

springa, trots att 

hen redan sprungit 

den dagen och inte 

ätit något? Eleven 

var troligtvis i 

behov av 

diskussioner kring, 

självkänsla, 

kroppsideal och ett 

kritiskt 

förhållningssätt till 

hälsa 

Kurt Det är ju hälsa 

att du 

rör på dig, att 

du motionerar 

 Övervägande 
Patogen 
 
* All fysisk aktivitet 
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och har en 

tanke med 

motionen. 

(Kurt) 

 
Vad man äter 

varje dag och hur 

det påverkar 

kroppen. Och 

sådana saker det 

är väl ganska 

konkret 

hälsa. (Kurt) 

ses som 
hälsoundervisning 
 
* Det anses givet 
på förhand vad 
som ger hälsa. 
 

* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som 
en hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 

Kristin  Ett dilemma som 

Stefan såg var att 

många av hans 

elever hade 

problem med 

psykisk ohälsa 

och han menade 

att den fysiska 

aktiviteten bidrar 

till att motverka 

just dessa 

problem, något 

som även Joakim 

och Kristin ansåg. 

Splittrad hälsosyn 

 

* Det anses givet 
på förhand vad 
som ger hälsa. 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 

Hälsosynen kunde 

bara kopplas till 

citat från studiens 

författare 

Johanna Jag tror det är 

viktigt att koppla 

det till att det inte 

bara blir den 

teoretiska delen av 

idrott 

som är hälsa utan 

att eleverna ser ett 

samband mellan 

hälsa och det 

fysiska i livet 

också 

eller det praktiska 

arbetet vi gör. 

(Johanna) 

 Salutogen 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som 
en hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 

 

Maja Nu pratar vi ju 

mer om idrott där 

vi utgår från 

individen. Alla 

kan göra en 

benböj men 

alla får göra en 

benböj på sin nivå. 

Alla kan springa 

men alla får 

  Salutogen 
 
Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos 
alla individer, 
kritiskt 
förhållningssätt till 
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springa på sin 

nivå. Jag 

tycker att idrotten 

har blivit. I alla 

fall den idrott vi 

jobbar med nu, är 

mer 

individualiserad 

än tidigare. (Maja) 

hälsa. 

Stefan Den psykiska 

ohälsan är ju 

jättestor och får 

man in den fysiska 

aktiviteten så får 

ju psyket en skjuts 

framåt på 

många sätt och vis 

också. (Stefan) 

Ett dilemma som 

Stefan såg var att 

många av hans 

elever hade 

problem med 

psykisk ohälsa 

och han menade 

att den fysiska 

aktiviteten bidrar 

till att motverka 

just dessa 

problem, något 

som även Joakim 

och Kristin ansåg. 

Splittrad hälsosyn 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
 
* Det anses givet 
på förhand vad 
som ger hälsa. 

Påståendet blir 

delvis patogent då 

läraren tar för 

givet att alla elever 

mår bättre mentalt 

av mer fysisk 

aktivitet. Tänk om 

eleven exempelvis 

redan tränar varje 

dag men ändå mår 

psykiskt dåligt. 

Joakim ”Jag tycker att 

fysisk aktivitet 

ändå är den 

tunga biten och 

det är där jag 

tolkar in att de 

ska jobba med 

hälsa” 

 
fysisk aktivitet 

men även 

förståelse, vad gör 

man, vilka 

effekter får det, 

kunna dra 

slutsatser, alltså 

till den teoridelen. 

(Joakim) 

Ett dilemma som 

Stefan såg var att 

många av hans 

elever hade 

problem med 

psykisk ohälsa 

och han menade 

att den fysiska 

aktiviteten bidrar 

till att motverka 

just dessa 

problem, något 

som även Joakim 

och Kristin ansåg. 

Splittrad hälsosyn 
 
* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning 
 
* Det anses givet 
på förhand vad 
som ger hälsa. 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som 
en hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

 

Kim Och det är klart att 

det måste finnas 

en balans 

där. För det får 

inte bli för mycket 

teoretiska 

Kim, liksom alla 

andra, att 

undervisningen 

skulle vara 

praktiskt lagd. 

Vidare fortsatte 

Splittrad hälsosyn 
 
* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning 

Att de ska röra på 

sig under 

lektionerna tolkar 

jag som att 

rörelseaktiviteterna 
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uppgifter. Vi får 

inte glömma bort 

att de 

ska röra på sig 

också här och lära 

sig någonting 

utifrån det. (Kim) 

han med 

att påstå att 

eleverna hela tiden 

måste lära sig 

någonting i 

undervisningen. 

 

Undervisningen 

får inte ha för stort 

fokus på teoretiska 

uppgifter och att 

det är viktigt att 

inte glömma bort 

att de ska röra på 

sig 

under lektionerna. 

 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som 
en hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

ska utföras med ett 

instrumentellt 

syfte för främja 

den fysiska hälsan 

vilket liknar ett 

patogent synsätt. 

 

Uppsats: Hemberg 2013, Lärares tankar om hälsa 

 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från 

läraren 

Författaren 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn & koppling 

till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Lärare B  Lärare B svarar upp 

på samma sätt men 

med andra ord Det 

innebär att man ger 

eleverna verktyg 

för att kunna sköta 

om sin kropp. 

 

 

Lärare B menar att 

Vi försöker att på 

så sätt att få dem 

motiverade att bli 

sina egna tränare 

och kunna avgöra 

vad som är bra och 

mindre bra träning. 

Även att koppla det 

till sina egna 

aktiviteter och den 

miljö de vistas i, att 

de förstår, att allt 

jag gör påverkar 

min hälsa i 

vardagen. 

Lärare B upplever 

att kursplanen 

Lgy11 är ganska så 

lik tidigare 

kursplan men med 

mer betoning på att 

individen ska sköta 

sin egen kropp. 

 

På gymnasiet 

planerar lärare B 

och de andra 

lärarna tillsammans 

med eleverna fram 

innehållet i början 

av terminen. Då 

utgår de från en 

lärobok som heter 

”Idrott och Hälsa” 

och den ges ut av 

studentlitteratur. 

Här får eleverna 

ibland läxa inför en 

lektion i hälsa, som 

under lektionen 

följs upp av en kort 

föreläsning av 

läraren. 

 

När lärarna gavs 

frågan vad 

tonvikten bör ligga 

på: Fysisk, social 

eller psykisk hälsa?  

Så svarade lärarna 

att de hör ihop! 

Några beskriver att 

Övervägande 
salutogent 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 
 
* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 
* Demokrati och 
medbestämmande 
ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
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de är skolade först 

och främst med den 

fysiska hälsan som 

de behärskar bäst. 

Alla är eniga om att 

det ena inte kan 

vara utan det andra. 

 

Uppsats: Hälsans betydelse Lamberg & Svensson 2017 

 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från 

läraren 

Författaren 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn & koppling 

till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Lärare 1 Då tror jag 

eleverna ser hur 

mycket fysisk 

aktivitet som 

anses behövs 

och det tror jag 

kan göra många 

förvånade 

(Lärare I). 

En annan 

återkommande tanke 

som flera av lärarna 

nämner är att låta 

eleverna använda de 

fysiska 

rekommendationerna 

för ett individuellt 

hälsoprojekt. Det 

menar en lärare kan 

förtydliga för 

eleverna vad som 

inryms inom den 

dagliga dosen av 

fysisk aktivitet: 

Patogent 
 
* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
 

 

 

Lärare2  Fysisk aktivitet 

stärker alla tre 

aspekterna 

eftersom du blir 

fysiskt 

engagerad men 

samtidigt skapar 

sociala kontakter 

och när dessa 

kombineras tror 

jag man kan 

känna sig bra 

psykiskt (Lärare 

II). 

En lärare lyfter 

exempelvis ett 

styrkeområde där 

eleverna växelvis 

använder forskning 

och praktisk 

erfarenhet för att 

möjliggöra djupare 

förståelse av centrala 

hälsoaspekter: 

Salutogent 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
 
* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 

* Undervisningen 
syftar till att ge 

”Tror jag” 

indikerar att 

läraren inte 

nödvändigtvis 

tar för givet att 

mer fysisk 

aktivitet stärker 

den psykiska 

hälsan för alla. 

Jag tolkar det så 

i alla fall.  
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eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

Lärare 3     

Lärare 4 Eleverna kan få i 

uppgift att 

planera ett 

träningsprogram 

som uppfyller 

[…] Det kan 

kanske bli 

negativt tänker 

jag om den 

mentala och 

sociala biten inte 

får någon plats 

och eleverna 

oroar sig för att 

varje dag 

prestera (Lärare 

IV). 

En lärare som vill 

använda ett 

individuellt 

hälsoprojekt anser 

exempelvis att 

eleverna kan få en 

skev syn på hälsa: 

Salutogent 

 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 
* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 

 

Lärare 5 Idrott, eller 

snarare fysisk 

aktivitet, kan 

vara ett verktyg 

för förbättrad 

hälsa och då 

menar jag hälsa i 

ett salutogent 

främjande av 

fysiska, psykiska 

och sociala delar 

eftersom man i 

undervisningen 

får möjlighet att 

vara med i en 

gemenskap och 

utvecklas 

tillsammans 

(Lärare V). 

 

När vi pratar 

hälsa får det inte 

endast bli fysisk 

hälsa för då får 

eleverna en 

Läraren vill 

exempelvis få 

eleverna att 

diskutera samhällets 

version av ett 

uppskattat yttre 

välmående i relation 

till individens inre 

känslor och 

handlingar. 

Salutogent 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
 

* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
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väldigt snäv syn 

som kan göra det 

svårt i det långa 

loppet att vara 

kritisk till 

samhällets krav 

och regler 

(Lärare V). 

 
Man ska inte 

förringa att det 

är ett 

kunskapsämne 

och då måste 

man tycker jag 

integrera teori i 

praktik vilket jag 

vet står i 

styrdokumenten 

[…] Kärnan är 

fysisk aktivitet 

men teoretiska 

inslag ger bättre 

förståelse på 

hälsan (Lärare 

V). 

utvecklar KASAM. 

Lärare 6 Hälsa för mig är 

ett optimalt 

fysiskt 

välmående som 

gör att individen 

klarar fysiska 

situationer i sitt 

vardagsliv 

(Lärare VI). 

 Patogent 
 
* Hälsa ses som ett 
statiskt tillstånd som 
man antingen har 
eller inte har. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 

 

     

 

Uppsats: Lärares syn på hälsa Ståhl 2013 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från 

läraren 

Författaren 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn & koppling 

till matris 

Min 

redogörelse 

för koppling 

till hälsosyn 

Lars Med 

bredare så 

menar jag att 

man idag kan 

säga att det är 

mer åt alltså 

Därför måste man 

enligt Lars se hälsa 

som 

någonting som kan 

bli bättre och bättre 

där det inte finns 

Salutogent 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
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välmående, 

fysiskt, 

psykiskt och 

socialt. Hälsa 

är något som 

kan bli bättre 

och bättre 

skulle jag 

säga.” (Lars) 

 
 
Hälsa i ämnet för 
mig är säkerheten 
i samband med 
idrotten och frågor 
man tar upp 
angående fysisk, 
psykiskt och 
socialt, kost, sömn 
som jag var inne 
på” (Lars)  

 

ett statiskt 

tillstånd. 

 

För att få en bra 

hälsa måste även 

omgivningen 

enligt Lars fungera 

som stöd för 

personen i 

fråga. Han menade 

också på att om 

man inte orkar 

motionera 

tillräckligt mycket 

fungerar man 

oftast inte socialt 

och samma sak så 

orkar man oftast 

inte motionera om 

man inte trivs 

socialt. 

 
På så sätt ser Lars 
även hur detta kan 
påverka samhället 
och vad det kan 
innebära att 
människor är 
sjukskrivna. Detta är 
något som han 
tycker är viktigt och 
som  

 
han hela tiden tar 
upp i samband med 
teoripass. 
 

Lars tycker enligt 

citatet ovan att det 

viktigaste med 

aktiviteterna under 

lektionerna är att 

eleverna får en 

chans att diskutera 

olika aspekter av 

dessa. Genom att 

ha teoripass i 

samband med 

fysiska aktiviteter 

får Lars ut mer av 

sin undervisning 

än att bara låta 

eleverna jobba 

fysiskt hela 

fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga.  
 

 

*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
 
* Hälsoutveckling ses 
som en ständigt 
pågående process. 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
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tiden. 

 

Johny  
”Att man mår 
bra, man är inte 
överviktig och inte 
för smal plus att 
man inte är sjuk 
…” (Johnny)  

 
 
”Det viktiga är 
hur aktiva dom 
är”  

 

Han menade även 

sammanfattningsvis 

på att hälsa handlar 

om att ”Ta hand om 

sig fysiskt helt 

enkelt”. 

 

Sedan ansåg han 

också att hälsa var 

någonting 

individuellt, att 

vad som är 

hälsosamt 

varierar från 

person till person 

där det viktiga var 

att bli motiverad 

till att träna samt 

att äta hyfsat 

bra. 

 

Han 

tyckte att det var 

viktigare att alla 

får röra på sig 

oavsett vad man 

gör och att det är 

viktigare än att 

betona 

hälsoaspekten i 

undervisningen. 

 

De tillfällen han 

har nämnt eller lagt 

in hälsoaspekten i 

undervisningen har 

varit i samband 

med olika moment 

där han förklarar 

om vad som 

händer 

med kroppen när 

eleverna utför 

olika övningar 

 
Under hans 

lektioner har han på 

senare år gått ifrån 

lagsporter så 

mycket som möjligt 

för att istället satsa 

Övervägande 
Patogent 
 
* Att hälsomässigt 
avvika från det 
normala anses som 
sjukdom. 
 
* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 
* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer 
 

* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
eller meningsfullt för 
individuella elever. 
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på mer rörelse som 

innehåller olika 

aktiviteter såsom 

rytmikbanor och 

motorikbanor och 

så vidare för att få 

alla elever att röra 

på sig och hitta 

någonting som de 

gillar och 

förhoppningsvis 

fortsätter med efter 

de slutat skolan. 

 

 

Uppsats: Är hälsa bara att springa och svettas? Fjällner  2012 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från läraren Författaren eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn & 

koppling till matris 

Min 

redogörelse för 

koppling till 

hälsosyn 

Lärare 1 ”Jag menar, en person 

som har diverse 

funktionsnedsättningar 

kan ju fortfarande ha 

hälsa. Jag har ju elever 

som har ganska stora 

fysiska problem men 

som trivs jättebra med 

idrotten och ser alla 

möjliga saker som de 

kan göra 22  

 
och hur de kan jobba 

vidare för att må bra. 

Sedan har man ju 

andra elever som har 

alla förutsättningar, 

fysiska och psykiska, 

men de mår inte alls 

lika bra.” (Lärare I) 

Lärare II talar om att hon 

arbetar mycket med de 

psykiska och sociala 

delarna i sin 

lärarproffession för att 

skapa ett klimat i sina 

klasser där eleverna kan 

känna att de duger som 

de är och att det räcker 

med att de försöker och 

gör så gott de kan på 

lektionerna. 

 

Hennes ambition är att 

det ska vara högt till tak 

och att det ska finnas en 

acceptans hos eleverna 

att det är okej att man 

inte är bäst på allt men 

att man i alla fall 

försöker. 

 

 

De tycker inte att det 

räcker att ha en lektion 

av exempelvis 

ergonomi och sedan 

påstå att man har gått 

igenom det momentet. 

 

Dessa har sedermera 

resulterat i färdiga 

lektionsplaneringar för 

varje 

kunskapsblock/moment. 

Salutogen 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa 
ses biomedicinska 
och fysiska 
faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer 
ses som lika 
viktiga.  
 
* 
Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos 
alla individer, 
kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
 

*KASAM - 
Begriplighet, 
undervisningen 
görs begriplig för 
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På så sätt har alla 

idrottslärare på skolan 

en gemensam bas för 

vad eleverna förväntas 

lära sig under kursen 

 

elevenkät (Se bilaga 4) 

där samtliga elever som 

börjar idrott och hälsa 1 

erbjuds att enskilt 

besvara frågor som 

gäller skador, 

sjukdomar, om de har 

någon rädsla eller oro 

för något i 

idrottsämnet 

exempelvis bollar, 

plintar, att ta i andra. 

Eleverna får i och med 

den en chans att 

förklara hur de tycker 

att idrotten ska vara för 

att de ska uppleva den 

meningsfull och rolig. 

 

I och med att de 

skapar tydligare betygs- 

och kunskaps underlag 

tror de att eleverna 

kommer att förstå att de 

lär sig mer än enbart 

olika idrotter på 

lektionerna. 

 

 

Idrottslärarna 

poängterar att det är 

viktigt att eleverna vet 

när det är tyck 

och tänk tillfälle och 

när diskussionen är ett 

bedömningstillfälle så 

att de kan vara 

förberedda. 

 

Under träningsläran och 

den period då 

eleverna skriver sina 

träningsprogram arbetar 

de självständigt och 

funderar kring vad, hur 

och 

varför. De får analysera, 

eleverna eller 
undervisningen gör 
att eleverna får en 
utökad förståelse 
för hälsa. 
 
*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen 
görs hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin 
egen 
hälsoutveckling 
 
*KASAM – 
meningsfullhet, 
undervisningen blir 
meningsfull för 
eleverna eller 
bidrar till elevernas 
motivation i sitt 
eget hälsoarbete 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som 
en hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 
* Demokrati och 
medbestämmande 
ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
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reflektera och utvärdera 

sina resultat och många 

elever tycker att det 

är motiverande att 

arbeta med sig själva, 

hur de fungerar och hur 

de kan förbättra sin 

hälsa 

berättar lärare II. 

 

Eleverna kommer med 

önskemål kring vad de 

vill göra i kursen under 

GFA och så får de ta de 

hänsyn till de 

ovannämnda 

färdigheterna då de 

tillsammans med sin 

idrottslärare planerar 

blocket med GFA. 

Tanken från 

idrottslärarnas sida är 

att försöka tillfredsställa 

så många 

individuella önskemål 

som möjligt. 

 

På frågan om 

undervisningen vid 

något tillfälle planeras 

för att lära eleverna en 

specifik 

aspekt av hälsa svarade 

idrottslärarna att de inte 

har arbetat med fysisk, 

psykisk och social 

hälsa åtskilt så mycket. 

De är eniga om att de 

har en 

hälsoundervisning som 

involverar 

samtliga aspekter av 

hälsa mer eller mindre 

och förklarar att de inte 

funderat kring att 

undervisa eller lära ut 

hälsans aspekter var för 

sig i undervisningen 

 

 

I värderingsmallen får 

de utvärdera vad de 

tränat och beskriva 



 

 

81 
 

uppvärmning, aktivtet 

samt nedvarning/strech. 

Vidare får de fundera 

över vad de tränat 

utifrån fysiska, psykiska 

och sociala aspekter och 

värdera dessa från en 

skala på ett till fem. 

 

Lärare 2 Lärare II beskriver 

att eleverna 

exempelvis kan 

analysera 

lektionen på 

följande vis 

 

”Jag stog och slog 

badmintion och 

pulsen slog inte 

mer än till 125, 

högst! Jag blev lite 

trött i armen men 

inte så 

mycket annat. Jag 

skrattade hela 

tiden, jag hade 

väldigt roligt, jag 

lyssnade på bra 

musik, jag spelade 

med en 

kompis som jag 

tycker om och vi 

sjöng och jag fick 

in bra danssteg.” 

(Lärare II). 

Lärare II talar om att hon 

arbetar mycket med de 

psykiska och sociala 

delarna i sin 

lärarproffession för att 

skapa ett klimat i sina 

klasser där eleverna kan 

känna att de duger som 

de är och att det räcker 

med att de försöker och 

gör så gott de kan på 

lektionerna. 

 

Hennes ambition är att 

det ska vara högt till tak 

och att det ska finnas en 

acceptans hos eleverna 

att det är okej att man 

inte är bäst på allt men 

att man i alla fall 

försöker. 

 

 

 

För att detta ska lyckas 

menar lärare II att det 

krävs ett socialt 

samarbete och eleverna 

måste vara enskilt 

psykiskt starka för att 

våga. 

 

De tycker inte att det 

räcker att ha en lektion 

av exempelvis 

ergonomi och sedan 

påstå att man har gått 

igenom det momentet. 

 

Dessa har sedermera 

resulterat i färdiga 

lektionsplaneringar för 

varje 

kunskapsblock/moment. 

På så sätt har alla 

Övervägande 
salutogen 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa 
ses biomedicinska 
och fysiska 
faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer 
ses som lika 
viktiga.  
 
* 
Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos 
alla individer, 
kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
 

* Det anses givet 
på förhand vad 
som ger hälsa, 
utan hänsyn tagen 
till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor 

Den patogena 

punkten 

uppkommer då 

lärarens 

beskrivning 

inte klargör vad 

de gör i 

undervisningen 

om elever inte 

är tillräckligt 

psykiskt starka 

för att våga ta 

del av 

undervisningen. 
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idrottslärare på skolan 

en gemensam bas för 

vad eleverna förväntas 

lära sig under kursen 

 

elevenkät (Se bilaga 4) 

där samtliga elever som 

börjar idrott och hälsa 1 

erbjuds att enskilt 

besvara frågor som 

gäller skador, 

sjukdomar, om de har 

någon rädsla eller oro 

för något i 

idrottsämnet 

exempelvis bollar, 

plintar, att ta i andra. 

Eleverna får i och med 

den en chans att 

förklara hur de tycker 

att idrotten ska vara för 

att de ska uppleva den 

meningsfull och rolig. 

 

I och med att de 

skapar tydligare betygs- 

och kunskaps underlag 

tror de att eleverna 

kommer att förstå att de 

lär sig mer än enbart 

olika idrotter på 

lektionerna. 

 

 

Idrottslärarna 

poängterar att det är 

viktigt att eleverna vet 

när det är tyck 

och tänk tillfälle och 

när diskussionen är ett 

bedömningstillfälle så 

att de kan vara 

förberedda. 

 

Under träningsläran och 

den period då 

eleverna skriver sina 

träningsprogram arbetar 

de självständigt och 

funderar kring vad, hur 

och 

varför. De får analysera, 

reflektera och utvärdera 

kopplade till 
biomedicinska 
faktorer. Detta 
utan hänsyn till 
vad som är 
begripligt, 
hanterbart eller 
meningsfullt för 
individuella elever. 
 

*KASAM - 
Begriplighet, 
undervisningen 
görs begriplig för 
eleverna eller 
undervisningen gör 
att eleverna får en 
utökad förståelse 
för hälsa. 
 
*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen 
görs hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin 
egen 
hälsoutveckling 
 
*KASAM – 
meningsfullhet, 
undervisningen blir 
meningsfull för 
eleverna eller 
bidrar till elevernas 
motivation i sitt 
eget hälsoarbete 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som 
en hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 
* Demokrati och 
medbestämmande 
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sina resultat och många 

elever tycker att det 

är motiverande att 

arbeta med sig själva, 

hur de fungerar och hur 

de kan förbättra sin 

hälsa 

berättar lärare II. 

 

Eleverna kommer med 

önskemål kring vad de 

vill göra i kursen under 

GFA och så får de ta de 

hänsyn till de 

ovannämnda 

färdigheterna då de 

tillsammans med sin 

idrottslärare planerar 

blocket med GFA. 

Tanken från 

idrottslärarnas sida är 

att försöka tillfredsställa 

så många 

individuella önskemål 

som möjligt. 

 

På frågan om 

undervisningen vid 

något tillfälle planeras 

för att lära eleverna en 

specifik 

aspekt av hälsa svarade 

idrottslärarna att de inte 

har arbetat med fysisk, 

psykisk och social 

hälsa åtskilt så mycket. 

De är eniga om att de 

har en 

hälsoundervisning som 

involverar 

samtliga aspekter av 

hälsa mer eller mindre 

och förklarar att de inte 

funderat kring att 

undervisa eller lära ut 

hälsans aspekter var för 

sig i undervisningen 

 

 

I värderingsmallen får 

de utvärdera vad de 

tränat och beskriva 

uppvärmning, aktivtet 

ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
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samt nedvarning/strech. 

Vidare får de fundera 

över vad de tränat 

utifrån fysiska, psykiska 

och sociala aspekter och 

värdera dessa från en 

skala på ett till fem. 

 

     

     

     

     

     

 

Uppsats: En studie av lärares hälsoundervisning, Östergren & Lindholm 2012 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från läraren Författarens 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn & koppling 

till matris 

Min redogörelse för 

koppling till 

hälsosyn 

Bosse ”Det viktigaste är 

att de kommer till 

insikt om hur 

viktigt det är att 

vårda sin 

kropp genom att 

röra på sig, vad det 

betyder vad man 

stoppar i sig. Det 

är väl 

det stora målet. Att 

eleverna även ser 

till träningens 

positiva effekter: 

man sover 

bättre, äter bättre. 

Kommer eleverna 

till insikt i det, då 

är jag jättenöjd 

alltså” 

 

slutet av kursen, är 

det betydligt 

lättare att prata om 

tyngre 

ämnen och 

diskutera dem i 

klassen. Det krävs 

att dem känner sig 

mer bekväma med 

varandra, 

därför blir det 

oftast i slutet av 

kursen som vi tar 

uttrycker sin syn 

på hälsa enligt den 

definition WHO 

har, att hälsa 

innefattas av 

fysiskt, 

psykiskt och 

socialt 

välbefinnande. 

 

Målet är att 

eleverna hittar 

något som 

intresserar dem, 

absolut, men att de 

samtidigt förstår 

hur träning 

påverkar kroppen 

och vilka positiva 

effekter den ger. 

Han tycker också 

det är viktigt att 

eleverna känner en 

rörelseglädje i 

undervisningen, 

vilket, tror han, 

resulterar i att 

eleverna vill 

röra sig mer. 

 
I arbetslag 1 

arbetar eleverna 

med projektet 

utanför den 

lärarledda 

Salutogent 
 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 

*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 
hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 
 

 

Även om Bosse 

skriver att det 

viktigaste med 

undervisningen är 

de fysiologiska 

delarna av hälsa och 

vikten av fysisk 

aktivitet så tar han 

upp att han jobbar 

med delar som 

kopplas till psykisk 

ohälsa i ett annat 

uttalande. Därför 

tolkar jag det som 

att 

hälsoundervisningen 

är salutogen. 
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upp den delen av 

hälsan, fortsätter 

han. 

Delarna han syftar 

till är exempelvis 

anorexia och 

bulimi, där det 

handlar mer om 

den 

psykiska hälsan. 

undervisningen, 

projektet 

genomförs på 

elevernas fritid. 

Frida   Du kan vara fysiskt 

frisk, och samtidigt 

ha en god fysisk 

status, men ändå 

må dåligt, menar 

hon. 

 

Arbetsmiljö kan 

skapa en stress 

och därmed 

påverka din hälsa 

negativt. 

 

Hon betonar dock 

förståelsen tydligt, 

och menar på att 

den är viktig för 

eleverna att förstå. 

Det handlar, enligt 

henne, inte enbart 

om att eleverna 

ska må bra av 

fysisk 

aktivitet, vilket 

också är viktigt, 

men också vilka 

faktorer som är 

väsentliga för 

hälsan. 

 
 

 

Hon beskriver 

träningslära, 

styrketräning och 

konditionsträning 

som delar i hennes 

hälsoundervisning. 

Övervägande 
salutogent 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

* Avvikelser från vad 
som från ett patogent 
perspektiv menas 
som det hälsomässigt 
normalt ses som 
normen. Man kan 
vara sjuk men ändå 
ha hälsa. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 

Trots att Frida 

beskriver att sociala 

delar som 

arbetsmiljö påverkar 

hälsan och en 

individs stress så 

framkommer inte de 

sociala eller 

psykiska delarna i 

den undervisning 

som hon beskriver. 

Därför tar jag med 

den patogena 

punkten.  

Anders  I likhet med Bosse 

ser han hälsa som 

något 

Salutogen 
 
* Likt det patogena 
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fysiskt, psykiskt 

och socialt. Hälsa 

handlar, enligt 

honom, att trivas 

med det man gör 

och det umgänge 

man har. Att man 

mår bra och 

känner ett 

välbefinnande. 

Sett till 

idrottsämnet ser 

han en skillnad 

mellan idrott och 

begreppet hälsa. 

25 

 

 
I arbetslag 1 

arbetar eleverna 

med projektet 

utanför den 

lärarledda 

undervisningen, 

projektet 

genomförs på 

elevernas fritid. I 

det andra 

arbetslaget 

genomförs 

projektet under 

lektionstid, dock är 

upplägget lika för 

de båda arbetslagen 

 

 

synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 
men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 

 
 
*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 
hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 
 

Malin Kondition och 

även styrka brukar 

vi prata lite teori 

innan men oftast 

blir det så 

kort om man vill 

hinna något 

praktiskt, då våra 

lektioner är 60 min 

(Malin). 

Hälsa 

är för henne att må 

bra, både fysiskt 

och psykiskt. 

Tillsammans med 

Anders och Bosse 

ser 

hon också den 

sociala biten som 

en del av hälsa. 

 

Hon tar upp kost, 

droger, 

träningslära samt 

stresshantering där 

hon även plockar 

in självkänsla. 

Övervägande 
salutogent. 
 
 
* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 
* Likt det patogena 
synsättet på hälsa ses 
biomedicinska och 
fysiska faktorer som 
viktiga för hälsan, 

Det verkar som att 

hon undervisar om 

hälsa på ett brett och 

salutogent sätt, men 

det verkar ändå som 

att lärandemålen är 

underprioriterade 

den fysiska 

aktiviteten. Detta 

eftersom att jag 

väljer att tolka, 

”hinna med något 

praktiskt” som 

fysisk aktivitet. 
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Malin anser att 

alla dessa bitar är 

viktiga för en 

bättre hälsa. 

 
I arbetslag 1 

arbetar eleverna 

med projektet 

utanför den 

lärarledda 

undervisningen, 

projektet 

genomförs på 

elevernas fritid. I 

det andra 

arbetslaget 

genomförs 

projektet under 

lektionstid, dock är 

upplägget lika för 

de båda arbetslagen 

 

men sociala samt 
psykiska faktorer ses 
som lika viktiga. 
 

*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 
hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 
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Joel ”Man kanske sitter i 

rullstol, men man 

upplever ändå en 

god hälsa” (Joel). 

 

De gör egna 

träningsprogram 

där hälsobegreppet 

är väldigt centralt, 

träningsprogrammet 

kommer i slutet av 

kursen då man gett 

dem lite av 

redskapen. 

Meningen är att de 

ska jobba med 

någonting som de 

själva känner 

kan förbättra deras 

hälsa. Efter 4-5 

veckor ska de göra 

en analys på hur det 

gått 

(Joel). 

Han ser ett 

samspel mellan 

hälsa och ohälsa, 

istället 

för att skilja dem 

åt, att den ena 

inte behöver 

utesluta det 

andra. Man kan 

ha bra hälsa fast 

man inte är helt 

fysiskt friskt. 

 
I arbetslag 1 

arbetar eleverna 

med projektet 

utanför den 

lärarledda 

undervisningen, 

projektet 

genomförs på 

elevernas fritid. I 

det andra 

arbetslaget 

genomförs 

projektet under 

lektionstid, dock 

är upplägget lika 

för de båda 

arbetslagen 

Saltogen 
 
Avvikelser från vad 
som från ett patogent 
perspektiv menas 
som det hälsomässigt 
normalt ses som 
normen. Man kan 
vara sjuk men ändå 
ha hälsa. 
 
*KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 
hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 
 
* Konstruktionistiskt- 
Det är inte på för 
hand givet vad som 
skapar hälsa hos alla 
individer, kritiskt 
förhållningssätt till 
hälsa. 
 

 

 

Lars   
Han säger att hälsa 

ska genomsyra 

undervisningen, 

alltså inte bara de 

teoretiska 

momenten, men 

enligt hans egen 

bild av hälsa är det 

endast den fysiska 

hälsan som tar 

plats i hans 

hälsoundervisning. 

Stress var också 

ett moment, men 

ett ytterst litet 

moment sett till 

kursens 

omfattning. 

Patogent 

 

* All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 

 

Ann  Det tycker hon är 

viktigt, en 

aktivitet de vill 

Splittrad hälsosyn 
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fortsätta med för 

att må bra. Enligt 

henne är 

det ingen idé att 

försöka övertala 

eleverna att göra 

något de inte 

gillar. 

 
 

finns några 

moment Ann vill 

att hennes elever 

ska få utföra. Ett 

konditionstest 

samt simprov, 

som Bosse och 

Lars, men även att 

livrädda – både på 

i vatten och på 

land. Hitta på en 

karta, att lära sig 

orientera, är också 

något Ann tycker 

är viktiga moment. 

De senare två 

instämmer även 

Bosse i. En 

ytterligare 

målsättning hon 

har är att eleverna 

ska försöka röra 

sig till musik. 

* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer 
 
* Demokrati och 
medbestämmande 
ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 

Kaj  Visst har det en 

positiv inverkan på 

hälsan, men frågan 

är 

egentligen hur 

mycket det är, säger 

han om 

idrottsämnet. Vad 

som är viktigt i 

ämnet är ändå 

ge eleverna 

redskapen för en 

bättre hälsa. 

I arbetslag 1 

arbetar eleverna 

med projektet 

utanför den 

lärarledda 

undervisningen, 

projektet 

genomförs på 

elevernas fritid. I 

det andra 

arbetslaget 

genomförs 

projektet under 

lektionstid, dock 

är upplägget lika 

för de båda 

arbetslagen. 

 

Kaj säger att om 

eleverna kommer 

upp med bra 

Salutogen 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

KASAM - 
hanterbarhet, 
undervisningen görs 
hanterbar för 
eleverna eller ger 
eleverna nycklar till 
att hantera sin egen 
hälsoutveckling 
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förslag och 

argument för 

något speciellt så 

arbetar han med 

det. 

 
* Demokrati och 
medbestämmande 
ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 

 

Uppsats: Det undergrävda folkhälsoarbetet Ekblom & Gustavsson 2016. Skulle även kunna analyseras 

generellt.  

 

Fiktivt 

lärarnamn 

Citat från 

läraren 

Författaren 

eventuella 

kommentarer 

Hälsosyn & koppling 

till matris 

Min redogörelse 

för koppling till 

hälsosyn 

Lärare 1     

Lärare 2 Det är ju 

egentligen då att 

man, största 

som vi sa innan 

att de ska vara 

motiverande 

att fortsätta 

idrotta när de 

slutar skolan. 

Det är mitt 

bidrag till 

folkhälsan. Plus 

att 

man skapar den 

här 

gruppkänslan 

liksom att det är 

roligt och att 

jobba och så 

med 

andra då. 

Glädjen då att 

idrotta. Glädjen 

att röra på sig 

framförallt man 

kan inte säga 

idrotta. (Lärare 

2) 

 
Man kan ju 

jämföra, men 

Sverige har ju 

minst idrott i 

skolan. Jag vet 

inget annat sätt att 

nå ut det en att ha 

det i skolan. Och då 

kanske jag tycker 

 * All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 
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att det ska vara ren 

träning ibland helt 

enkelt. Inte bara det 

här med hälsa och 

snack om det här 

och expressiv dans 

utan man ska helt 

enkelt träna dem i 

konditon och 

styrka. (Lärare 2) 

Lärare 3 Spontant, hälsa 

ohälsa, alltså man 

lever sunt, kost, 

träning, fysisk 

aktivitet, hälsa även 

psykiskt å.. 

psykiskt, fysiskt 

och social hälsa 

tänker jag. Det kan 

handla om, social 

kan ju vara kanske 

det här med 

mobbing när det 

gäller ohälsa, 

kränkande 

behandlingar, det är 

väl sånt jag tänker 

spontant kring det. 

(Lärare 3) 

 

 

 salutogent  

Lärare 4 Den psykiska 

hälsan är någon 

gång ibland när 

man berör 

konditionsträning 

eller träning 

överhuvudtaget så 

är ju en, vad har 

man för medicin 

mot depression? Ja 

du har massa piller 

men andra försök 

som man gör är att 

se till att dem får 

fysisk aktivitet 

alltså det minska 

depressionen. Så 

fysisk aktivitet 

hjälper ju även mot 

det. Är du väldigt 

stressad i ditt jobb 

eller i skolan dem 

är ju väldigt 

stressade 

natureleverna då i 

 Splittrad 
 
*Psykisk, fysisk och 
social hälsa hänger 
ihop och påverkar 
varandra. 
 

* Det anses givet på 
förhand vad som ger 
hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella 
behov. Uppmaning 
mot 
hälsonormalisering 
genom upplysning 
om att ohälsa 
förhindras genom 
”rätt” vanor kopplade 
till biomedicinska 
faktorer. Detta utan 
hänsyn till vad som är 
begripligt, hanterbart 
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sitt skolarbete och 

ska hinna och så 

här va och då är vi 

inne på att det är 

ingen vinst att nu 

struntar jag i att 

träna den här 

veckan för jag har 

så mycket och göra 

fram till jul. Det 

blir bara sämre. 

Utan gör det och 

var istället mer 

strukturerad och du 

blir bara mer 

stressad om du 

skippar din 

träning.( Lärare 4) 

eller meningsfullt för 
individuella elever. 

Lärare 5  
kanske snarare då 

att man försöker få 

dem att förstå att 

det kan vara bra för 

ens livsstil, eller 

livs..ja. så den 

kopplingen är väl 

egentligen det som 

allting bygger på 

som idrottslärare 

tycker jag, när man 

har plockat bort 

prestationskraven 

på det viset, jag 

tycker ju, kan man 

få eleverna att 

förstå att det här, 

att någon form av 

motion är bra för 

mig och någon 

träning på nåt sätt 

utifrån mina 

förutsättningar 

skulle hjälpa mig i 

livet, så är mer 

vunnet än att man 

får någon att slå 

personligt rekord i 

längdhopp liksom. 

(Lärare 5) 

 * All fysisk aktivitet 
ses som 
hälsoundervisning. 
Lärandemål är 
underordnade fysisk 
träning. 
 
* Utesluter de 
psykiska samt sociala 
aspekterna av hälsa 
och värderar hälsan 
utifrån 
fysiska/biomedicinska 
faktorer. 
 
* Undervisningen 
syftar till att ge 
eleverna nycklar till 
att utveckla 
hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som 
utvecklar KASAM. 
 
 

 

Lärare 6     

     

 

Elevperspektiv 

 

 



 

 

93 
 

 
Uppsats: Gymnasieelevers syn på hälsa och skolans hälsoarbete Carlberg 2018 

 
Analys: 11 salutogena punkter, 9 patogena Övervägande salutogen 

 

 

Sammanfattande kommentarer av 

författarna 

Hälsosyn som synliggörs Min redogörelse för 

analys av hälsosyn. 

Samtliga intervjuade elever förklarar 

att de har två lektioner i ämnet Idrott 

och hälsa, varav en benämns som 

teoretisk och en som praktisk. 

Lektionerna är schemalagda under 

samma dag. De teoretiska 

lektionerna äger rum i ett klassrum 

medan de praktiska genomförs i en 

gymkedjas lokaler. 

 

* Undervisningen syftar till att 
ge eleverna nycklar till att 
utveckla hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som utvecklar 
KASAM. 

 

Samtliga elever berättar att de under 

de teoretiska 

lektionerna får lära sig via texter, 

skrivuppgifter och föreläsningar för 

att sedan under de 

praktiska lektionerna testa det med 

kroppen. 

*KASAM - Begriplighet, 
undervisningen görs begriplig 
för eleverna eller 
undervisningen gör att 
eleverna får en utökad 
förståelse för hälsa. 
 

 

De praktiska lektionerna innebär 

enligt eleverna att de är fysiskt 

aktiva genom olika aktiviteter, 

såsom styrketräning och 

konditionsträning. Huruvida 

eleverna upplever att de får 

lära sig något under dessa lektioner 

framkommer inte i intervjuerna. De 

förklarar och namnger istället vilka 

aktiviteter de får genomföra vilket 

kan ses som att görandet framhålls 

som mer centralt än, men inte 

uteslutande av, lärandet. 

 

* Utesluter de psykiska samt 
sociala aspekterna av hälsa och 
värderar hälsan utifrån 
fysiska/biomedicinska faktorer. 

 

En elev beskriver dock hur det känns 

obehagligt under de praktiska 

lektionerna då klasskamrater som 

inte är aktiva på lektionerna sitter 

vid sidan av och tittar på. Vidare 

beskrivs att detta medför att eleven 

inte vill ta i och fullfölja övningarna. 

Eleven beskriver också hur det hade 

varit bättre om de praktiska 

lektionerna var uppdelade, killar för 

sig och tjejer för sig, då det på så vis 

förmodligen hade känts mindre 

obekvämt att delta. 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 

 

Samtliga elever beskriver att de * Utesluter de psykiska samt  
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under de teoretiska lektionerna bland 

annat får lära sig om 

kroppen, hur de kan förbättra den 

egna hälsan, vad som är nyttigt och 

onyttigt, hur miljön 

påverkar hälsan, vilka muskler som 

arbetar vid olika rörelser samt 

ergonomi 

sociala aspekterna av hälsa och 
värderar hälsan utifrån 
fysiska/biomedicinska faktorer. 
 

* Undervisningen syftar till att 
ge eleverna nycklar till att 
utveckla hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som utvecklar 
KASAM. 
 

Det verkar som att undervisningen 

främst sker genom föreläsningar och 

skrivuppgifter snarare än att eleverna 

själva får undersöka. Några elever 

upplever att de har nytta av det som 

de lär sig då de kan ta med sig 

kunskapen till andra situationer, 

såsom hur de kan hantera stress. En 

del elever berättar hur de tidigare har 

arbetat med målsättning, via något 

som kallades mini-mål, som har gett 

dem resurser för hur de kan hantera 

och planera sin vardag för att må 

bra. 

* Undervisningen syftar till att 
ge eleverna nycklar till att 
utveckla hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som utvecklar 
KASAM. 

 

Det finns dock två andra elever som 

upplever att ämnet Idrott och hälsa 

inte påverkar deras övriga 

skolarbete, varav en av eleverna 

beskriver att det är för lätt träning 

under de praktiska lektionerna för att 

ens kunna påverka hälsan. Denne 

elev framför också en önskan om att 

få möjlighet till att välja tyngre 

vikter under de praktiska lektionerna 

för att på så vis kunna utmanas mer 

samt få, vad eleven kallar, en 

märkbar effekt på hälsan.  

 

 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 
 
 
 
 

 

Merparten av eleverna upplever att 

de har inflytande på lektionerna i 

ämnet Idrott och hälsa på så vis att 

de har möjlighet att önska 

aktiviteter, såsom dans och bollsport. 

Det uttrycks närmast som en 

självklarhet att de får önska 

aktiviteter. Att de har denna 

möjlighet att önska aktiviteter 

upplever eleverna som bra då de får 

variation, känner sig delaktiga och 

* Demokrati och 
medbestämmande ses som en 
hälsoresurs som utvecklar 
KASAM. 
 
 
*KASAM - hanterbarhet, 
undervisningen görs hanterbar 
för eleverna eller ger eleverna 
nycklar till att hantera sin egen 
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att deras åsikter blir hörda. Andra 

elever berättar att de säkerligen kan 

påverka innehållet men att de låter 

läraren bestämma. En annan elev 

tror inte att denne kan påverka 

innehållet alls men att det ändå 

känns okej då det förmodligen är bra 

för eleven i slutändan. Det 

förekommer dock inga exempel på 

hur de har fått framföra önskemål 

om arbetssätt eller vad de vill lära 

sig. Att de inte nämner huruvida de 

har inflytande på de teoretiska 

lektionerna kan ses som att de ser 

denna del som ett ”klassiskt” 

skolämne där lyssnande och läsande 

premieras snarare än ett aktivt 

deltagande och initiativtagande.  

Kortfattat upplever 

 

”Det känns bra att vi får vara med och 

välja ibland för man blir mer taggad till de 

lektioner där man får påverka! Jag har 

varit en del av det här och då ska jag vara 

med och vara bra på lektionen! – H  

Jag tycker att det är bra att vår 

idrottslärare brukar lyssna på vad vi har att 

säga för då kan alla känna sig 

medverkande i planeringen och våra 

åsikter kan bli hörda. Det är bra att planera 

tillsammans för då känns det också 

bekvämare för alla. – C  

 

hälsoutveckling 
 
 

En tredje elev ser ämnet Idrott och 

hälsa som ett måste. 

Denne elev upplever att de teoretiska 

lektionerna är långtråkiga då 

kunskapen som förmedlas 

är densamma som i årskurs 9. 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 
 

 

Det framkommer även då det talas 

om att för ”lätt” träning inte ger 

märkbar hälsoeffekt. Sålunda verkar 

det finnas normer och föreställningar 

i de praktiska lektionerna om vad 

som är bra för hälsan. Normer och 

föreställningar verkar även prägla de 

teoretiska lektionerna då samtliga 

elever förklarar att de bland annat får 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 

 



 

 

96 
 

lära sig om hur man förbättrar hälsan 

och om vad som är nyttigt och 

onyttigt 

 

faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 
 

I den praktiska delen fick eleverna 

genomföra fysiska tester 

för att sedan i den teoretiska delen gå 

igenom samtalsunderlaget. 

Samtalsunderlaget bestod av 

frågor om deras hälsa och 

levnadsvanor som var indelade i 

olika kategorier, såsom fysisk 

kapacitet, välbefinnande och livet på 

fritiden. 

* Likt det patogena synsättet 
på hälsa ses biomedicinska och 
fysiska faktorer som viktiga för 
hälsan, men sociala samt 
psykiska faktorer ses som lika 
viktiga.  
 

 

De beskriver också att de i resultatet 

kunde se vad de var bra på samt vad 

de behövde förbättra med sig själva. 

Av elevernas svar framkommer inga 

tecken på att frågorna som de fick 

riktades mot hur skolmiljön hade 

kunnat förbättras. Utifrån resultatet 

satte de sedan upp personliga mål 

vilket resulterade i en livstilssplan 

där de fick beskriva hur de skulle 

uppnå sina mål. 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 
 
 

 

Samtliga elever tycker att det var bra 

att de fick arbeta i grupp då de kunde 

ta hjälp och lära sig av varandra. De 

beskriver hur de observerade 

varandra och kunde ge tips om vad 

de behövde förbättra med utförandet, 

så som att vara rak i ryggen. Att det 

dessutom var eleverna själva som 

fick dela in sig i grupper upplevdes 

som positivt då det blev roligt 

samtidigt som de gjorde seriösa 

tester. I dessa beskrivningar 

framträder en underliggande ton om 

att det finns en möjlighet att 

utvecklas i sin omgivning, att 

eleverna kan lära sig av varandra. 

Att dessutom få vara i en grupp i 

vilken de trivs verkar ha en påverkan 

på upplevelsen av testerna. 

 

*KASAM - hanterbarhet, 
undervisningen görs hanterbar 
för eleverna eller ger eleverna 
nycklar till att hantera sin egen 
hälsoutveckling 
 
 

 

Majoriteten berättar också att alla 

delar i de fysiska testerna kändes 

relevanta och meningsfulla att göra 

då varje övning berörde olika delar 

*KASAM – meningsfullhet, 
undervisningen blir meningsfull 
för eleverna eller bidrar till 
elevernas motivation i sitt eget 
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av kroppen samt att det var övningar 

som de hade gjort förut så de visste 

hur de skulle göra. I dessa utsagor 

kan en känsla av sammanhang 

synliggöras, dvs. att testen upplevdes 

som begripliga, meningsfulla och 

hanterbara. Att det var övningar som 

de hade genomfört tidigare medförde 

en känsla av hanterbarhet, att det 

visste hur de skulle genomföras och 

därför kunde ta sig an dem utan 

problem.  

hälsoarbete 

Eleverna berättar att en lärare vid ett 

senare lektionstillfälle har förklarat 

varje fråga samt dess syfte. 

Genomgången av frågorna upplever 

samtliga elever som positivt då de 

fick en bättre förståelse av frågornas 

betydelse. De har även under denna 

genomgång kunnat ändra sina svar 

på hemsidan om det var något de 

missuppfattat, vilket eleverna tycker 

är bra 

 

*KASAM - Begriplighet, 
undervisningen görs begriplig 
för eleverna eller 
undervisningen gör att 
eleverna får en utökad 
förståelse för hälsa. 

 

Den funktion samtalsunderlaget 

verkar ha haft, utifrån elevernas 

utsagor, är att ge dem en samlad bild 

över den egna hälsan. På så vis 

verkar det som att ”hälsa” definieras 

av någonting som är förutbestämt 

snarare än att det är upp till 

individen att skapa och definiera sin 

egna tillvaro. Detta beskrivs också 

genom känslor så som att de blev 

”förvånade” och ”nöjda” över sitt 

resultat. Vidare beskriver de att de 

har fått reda på vad de är bra på samt 

vad de kan och  

inte kan, vilket kan ses som att det 

finns en mall för vad individen ska 

kunna klara av för att ha god hälsa. 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 
 

 

Majoriteten av eleverna upplever att 

de inte har fått ny kunskap om hälsa 

från FMS-arbetet, 

de flesta med förklaringen att de 

sedan tidigare har fått lära sig om 

hälsa i ämnet Idrott och 

hälsa. 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 
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De flesta framhåller hur bra det har 

varit att FMS-arbetet utvecklades 

stegvis och systematiskt för att sedan 

resultera i personliga mål. De 

beskriver också hur det var 

meningsfullt och bra att genomföra 

FMS:s fysiska tester och 

samtalsunderlag eftersom att det gav 

ett resultat där de kunde se vad de 

behövde förbättra och inte förbättra 

med sig själva och sin hälsa 

*KASAM - hanterbarhet, 
undervisningen görs hanterbar 
för eleverna eller ger eleverna 
nycklar till att hantera sin egen 
hälsoutveckling 
 
*KASAM – meningsfullhet, 
undervisningen blir meningsfull 
för eleverna eller bidrar till 
elevernas motivation i sitt eget 
hälsoarbete 

 

   

   

 

Uppsats: Hälsa i ämnet idrott och hälsa Eriksson & Linderholm 2017 
 

 

Analys: Övervägande patogent 
Sammanfattande kommentarer av 

författarna 

Hälsosyn som synliggörs Min redogörelse för 

analys av hälsosyn. 

Resultaten av de svarsalternativen 

som återges på de besökta skolorna 

verkar genomsyra ett mer patogent 

synsätt, men inte helt tydligt kan 

utesluta de mer salutogena synsättet. 

Elevernas svar antyder att de får lära 

sig vilka verktyg de ska använda sig 

av för att bibehålla en god fysisk 

hälsa samt vilka orsaker som kan 

bidra till att de mår dåligt. Fokus är 

på den fysiska kroppen samt hur den 

ska underhållas för att uppnå och 

bibehålla någon form av välmående. 

Detta är det Antonovsky (2005) 

menar är ett tecken på ett patogent 

synsätt. 

* Utesluter de psykiska samt 
sociala aspekterna av hälsa och 
värderar hälsan utifrån 
fysiska/biomedicinska faktorer. 

 

De elevsvaren som visar på hur hälsa 

framställs i undervisningen handlar 

först och främst om hur viktigt det 

är, men också vad det är som är 

viktigt. De viktiga som framkommer 

är att hälsa uppnås genom till 

exempel styrketräning eller 

konditionsträning av kroppen, 

samtidigt som en bra kost och sömn 

blir till verktyg som ytterligare 

gynnar kroppens utveckling mot 

hälsa. Vilket i sin tur går att 

återkoppla till de mer patogena 

synsättet, dock går det inte utifrån de 

svarsalternativen endast påvisa att 

det salutogena synsättet helt utesluts. 

* Utesluter de psykiska samt 
sociala aspekterna av hälsa och 
värderar hälsan utifrån 
fysiska/biomedicinska faktorer 

 

En intressant observation är att alla * Likt det patogena synsättet  
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elever utom en säger att 

stresshantering och mental träning 

varit en del av deras undervisning 

när de får en direkt fråga om det. 

Detta visar ändå på att fler aspekter 

av hälsa ingår i hälsoundervisningen, 

vilket tyder på ett visst salutogent 

synsätt i undervisningen, än endast 

den fysiska kroppen och hur den 

tränas. 

på hälsa ses biomedicinska och 
fysiska faktorer som viktiga för 
hälsan, men sociala samt 
psykiska faktorer ses som lika 
viktiga. 

   

   

   

 

 

 

 

Uppsats: Gustin och Matsson 2015. Teknikelever och BF elever 

Analys: Övervägande salutogen 

Sammanfattande kommentarer av 

författarna 

Hälsosyn som synliggörs Min redogörelse för 

analys av hälsosyn. 

Resultatet i studien visar på att de 

elever som läser teknik i årskurs två 

på gymnasiet upplever att 

hälsoundervisningen visar sig tydligt 

i kursen idrott och hälsa. De var 

överens om att hälsa tar uttryck i 

teorin och inte i praktiken. Hälsa 

behandlas genom föreläsningar och 

Power Points som oftast avslutas 

med ett prov medan eleverna endast 

kan koppla hälsa i den prak-tiska 

delen till att vara fysiskt aktiva. 

* Undervisningen syftar till att 
ge eleverna nycklar till att 
utveckla hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som utvecklar 
KASAM. 

 

I båda fokusgrupperna uttrycker 

majoriteten sig att de månar om sin 

hälsa genom träning, sömn, bra mat 

och att umgås med vänner och familj 

och oavsett vilket av program de 

inter-vjuade eleverna gick, teknik 

eller barn-och fritid, så är svaren 

liknande och eleverna är över-ens 

om att sömn, kost och träning är 

viktiga faktorer för hälsan. Dessa 

faktorer kom också upp på frågan 

vad som undervisas om hälsa i 

ämnet idrott och hälsa, vilket betyder 

att lärarna har gett eleverna 

kunskaper i området. 

* Undervisningen syftar till att 
ge eleverna nycklar till att 
utveckla hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som utvecklar 
KASAM. 

 

   

   

   

 

 

 



 

 

100 
 

Uppsats: Vi kan ju inte testa på stereoider Carlsson 2016. 5 elevers tankar synliggör 

hälsoundervisningen. 

 

Analys: Övervägande patogen 

Sammanfattande kommentarer av 

författarna 

Hälsosyn som synliggörs Min redogörelse för 

analys av hälsosyn. 

Undervisningen som beskrivs av 

eleverna i denna undersökning är 

starkt teoretiskt kopplat. 

Samtliga elever beskriver att 

undervisningen sker i teorisal med 

någon form av presentation 

som sedan leder till ett teoretiskt 

prov. 

* Undervisningen syftar till att 
ge eleverna nycklar till att 
utveckla hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som utvecklar 
KASAM. 

 

Den teoretiska undervisningen som 

speglas i undervisningen ses som 

moraliskt 

normativ, där hälsonormer i 

samhället presenteras, såsom ideal, 

beteende och moral 

Quennerstedt (2006). Denna typ av 

undervisning kan enligt Hansson 

(2011) kopplas till att 

vara patogenes, där arbetet bedrivs 

genom att motverka sjukdom 

istället för att främja hälsa. 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 
 

 

Sammantaget har eleverna en 

teoretisk syn på hälsa, enligt deras 

svar under intervju. 

Elevernas syn på den teoretiska 

undervisningen skall inte bara 

betraktas som negativt, i 

relation till health literacy bygger 

de berörda lärarna upp en stor 

teoretisk bas för eleverna, 

som de kan arbeta vidare med 

under längre tid. Nackdelen är 

kanske att de praktiska 

kunskaperna blir bortglömda och 

att hälsobildningen inte tar fart i 

den riktning som den bör 

enligt gällande styrdokument. 

* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 
 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

Uppsats: Idrott och hälsa med fokus på hälsa, Ferner & Albertsson 2014 
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Analys: Patogen dominans 

 

Sammanfattande kommentarer av 

författarna 

Hälsosyn som synliggörs Min redogörelse för 

analys av hälsosyn. 

Den kunskap om hälsa eleverna har 

fått är om kondition och 

styrketräning, hur 

kroppen påverkas när du springer 

och vilka muskler som tränas i 

styrketräning. Intervjun visar 

att undervisningen kring kost, 

ätstörningar, droger, psykisk hälsa 

inte får stor plats in 

undervisningen. Eleverna menar att 

de lärt sig övergripande att ”det är 

bra att äta” ”rök inte 

för det är inte bra”. 
 

* Utesluter de psykiska samt 
sociala aspekterna av hälsa och 
värderar hälsan utifrån 
fysiska/biomedicinska faktorer. 
 
* Det anses givet på förhand 
vad som ger hälsa, utan hänsyn 
tagen till individuella behov. 
Uppmaning mot 
hälsonormalisering genom 
upplysning om att ohälsa 
förhindras genom ”rätt” vanor 
kopplade till biomedicinska 
faktorer. Detta utan hänsyn till 
vad som är begripligt, 
hanterbart eller meningsfullt 
för individuella elever. 

 

Intervjun visar att hälsa arbetas i 

undervisningen genom att ha en 

genomgång på 10 min innan 

lektionen. Eleverna menar att det är 

för kort tid för att kunna 

skriva ner och ta in kunskapen 

 

 

* All fysisk aktivitet ses som 
hälsoundervisning. Lärandemål 
är underordnade fysisk träning. 

 

I intervjuerna framgår det att det 

mest är fysisk aktivitet, idrott och 

läran 

om olika träningsmetoder som 

berörs och hur de olika 

träningsformerna påverkar hälsan. 

Det 

är en del av vad undervisningen ska 

innehålla men om man kopplar detta 

till kursplanen ska 

även “ goda kost-motionsvanor, hur 

man håller sig frisk och skadefri, 

stresshantering, 

utemiljöns betydelse för 

välbefinnandet, faran med rökning 

och droger, självtillit, sociala 

relationer och positiv framtidstro” 

ingå i undervisningen. Genom våra 

intervjuer kan vi se att 

dessa kunskapskrav inte berörs 

särskilt mycket ur ett elevperspektiv 

 

* Utesluter de psykiska samt 
sociala aspekterna av hälsa och 
värderar hälsan utifrån 
fysiska/biomedicinska faktorer. 
 

* Undervisningen syftar till att 
ge eleverna nycklar till att 
utveckla hälsoresurser. 
Lärande ses som en 
hälsoresurs som utvecklar 
KASAM. 
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