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Sammanfattning 

Hur jobbar man med hälsa i ämnet idrott och hälsa? Frågan tycks inte vara lätt att besvara av 

dagens yrkesverksamma idrottslärare. Den här studien beskriver hur ett utvalt idrottslärarlag i 

en mellanstor stad i Sverige valt att aktivt arbeta med hälsa i sin undervisning, vilka 

didaktiska val de har gjort i sin hälsoundervisning samt vad deras elever lär och uppfattar av 

den undervisningen. Genom åtta kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med idrottslärare och 

deras elever kunde en undersökning av idrottslärarnas sätt att bedriva hälsoundervisning i 

idrott och hälsa 1 uppnås. Resultatet visar att idrottslärarna lyckats fånga elevernas intresse 

och integrera hälsa i undervisningen, utan att enbart hänvisa till aktiviteter och själva görandet 

i ämnet, genom att arbeta med didaktiska hälsofrågor på flera stadier; skolnivå, lektionsnivå 

och individnivå.  

 

Nyckelord: Undervisning, lärande, KASAM, dualistiskt, kropp  
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Inledning 

Under tiden som idrottslärarstudent har många frågor dykt upp kring mitt blivande yrke. En 

fråga jag upplevt som problematisk är hur hälsa faktiskt kommer till uttryck i undervisningen. 

Det har visat sig vara lättare sagt än gjort att integrera hälsa i undervisningen för våra 

yrkesverksamma idrottslärare och det gör mig bekymrad då jag anser att det ligger i vår 

yrkesroll att ge eleverna en annan syn på hälsa än den media ger dem dagligen. Hälsa 

associeras av många till att vara frisk och ha en vältränad kropp och hälsosam tycks man vara 

då man rör på sig och tänker på vad man äter. För mig innebär hälsa att må bra både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Under utbildningen till idrottslärare har jag fått verktyg till hur man kan 

arbeta med dessa aspekter av hälsa i skolan för att frambringa kunskap, mening och 

engagemang hos eleverna. Vi har bland annat fått lära oss att bryta ned begreppet hälsa och 

arbeta med kunskapsblock för att tydliggöra vad det är för typ av hälsokunskaper eleverna ska 

lära sig. 

 

Att arbeta aktivt och medvetet med hälsa tycks vara många idrottlärares dilemma idag. Det 

som utan tvivel dominerar hälsoundervisningen är den fysiska aktiviteten, eleverna ska 

”tränas”, samt att de ska hitta en aktivitet som de tycker om och som de kan fortsätta med 

utanför idrottsundervisningen för att förhindra övervikt och fetma. Jag tror det beror på att 

idrottslärare upplever att de har höga krav på sig att främja folkhälsan med sin undervisning 

så att de av den anledningen känner att de inte kan ”offra” undervisningstid till annat än att 

arbeta med den fysiska delen av hälsa. Dessutom blir det problematiskt för idrottslärarna att 

väva in den teoretiska kunskapen i undervisningen då de upplever en så stor press på att 

eleverna ska vara aktiva på lektionerna. Jag tror också att det kan vara svårt för idrottslärare 

att integrera fler hälsokunskaper än den fysiska i undervisningen i och med de förväntningar 

som finns på att ämnet ska vara roligt och innehålla mycket ”görande”.  

 

Under min sista praktik som idrottslärarstudent blev jag placerad på en gymnasieskola där 

idrottslärarlaget arbetade aktivt och medvetet med hälsa och jag kände direkt att jag ville 

undersöka deras undervisningskoncept då det såg ut som att de hanterade den svårighet andra 

idrottslärare uttrycker inför att undervisa hälsa. Med tanke på de krav som finns i samhället på 

människor i allmänhet, och kanske på ungdomar i synnerhet, att de ska vara perfekta så tror 

jag att det är jätteviktigt att se över hur hälsa behandlas i skolan för att minska stressen för 

perfektion hos våra elever. Jag tror att denna undersökning kan komma att ge läsaren en 

början på frågan hur man kan göra hälsoundervisningen så givande som möjligt för eleverna, 

fylla samhällets förväntningar på ämnet samt höja idrottslärarens profession.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma idrottslärare på en utvald 

gymnasieskola arbetar med hälsa. Vilka didaktiska val har de gjort i sin hälsoundervisning 

samt vad deras elever lär och uppfattar av den undervisningen.  

 

Frågeställningar 

 Hur integrerar idrottslärarna på den utvalda skolan hälsa i ämnet idrott och hälsa?  

 Lär sig eleverna det som undervisningen avsett att de ska lära sig? 
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Bakgrund 

Perspektiv på hälsa 

Vad som är eller vad som kan ses som hälsa är inget självklart och det finns en mängd olika 

perspektiv och definitioner att hänvisa till varav alla har sin egen sanning. För att minska 

omfattningen av studien kommer därmed utvalda definitioner och perspektiv att redogöras för 

att definiera vilka aspekter av hälsa just den här studien kommer att fokusera på. Därefter 

följer en redogörelse för hur det talas om hälsa i samhället och sedan hur hälsa skildras i 

skolan. Vidare presenteras en beskrivning av vilka hälsokunskaper som återfinns i 

ämnesplanen och en redogörelse av didaktiska tillvägagångssätt samt vilken kunskapssyn 

denna studie utgår ifrån.  

 

Brügge (2007) förklarar att hälsobegreppet är vida diskuterat med flera olika definitioner till 

följd. I Friluftslivets pedagogik: För kunskap, känsla och livskvalitet hänvisar Brügge till 

World Health Organization [WHO] beskrivning av hälsa i förkortad och översatt version.  
 

"Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 

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

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

(Brügge, 2007 s.199) 

 

Det är en definition som bildades av Förenta Nationernas fackorgan år 1948. Definitionen 

undertecknades av företrädare från 61 länder och har inte ändrats sedan dess enligt [WHO]:s 

hemsida (http://www.who.int/suggestions/faq/en/index.html). Medin & Alexandersson (2000) 

framhåller att det råder stora oklarheter kring begreppet hälsa och på samma sätt som Brügge 

(2007) menar de att det finns flera definitioner kring vad som egentligen avses med begreppet. 

Medin & Alexandersson (2000) beskriver i sin litteraturstudie att innehållet i begreppet hälsa 

har skiljts åt beroende på olika maktstrukturer i samhället. De gamla grekiska filosoferna 

började vrida och vända på begreppet hälsa redan 400 år f.kr då synen på hälsa och sjukdom 

hade ett helhetstänk och kroppen sågs i samspel med individen. Under antiken fanns det en 

teori om att man bevarade sin hälsa när man levde i symbios med naturen och följde sin natur 

och sitt sinne. Medin & Alexandersson redogör hälsobegreppets historia från Antikens 

Grekland till dagens forskning och de olika teorier och definitioner som finns runt begreppet i 

sin litteraturstudie, dock kommer enbart en del av det att presenteras här.  

 

Relevant för denna studie är Medin & Alexanderssons (2000) presentation av begreppet hälsa 

som ett tillstånd, som en upplevelse, som en resurs samt som en process. När hälsa ses som ett 

tillstånd är individen antingen frisk eller sjuk. Beroende på vart individen befinner sig mellan 

motpolerna hälsa-sjukdom kan hälsotillståndet vara bättre eller sämre. Bedöms hälsa som en 

upplevelse, som inom den teologiska ansatsen samt inom den salutogena ansatsen, innebär det 

att hälsa utgår från individens känsla av välbefinnande eller om individen känner en mening 

med livet. Hälsa som en resurs definieras bland annat av WHO, där hälsa beskrivs som en 

resurs för att kunna förverkliga sina livsmål. Exempelvis arbete, boende, utbildning eller 

inkomst kan vara resurser för att nå de vitala mål individen har i livet. Hälsa som en process 

beskriver hälsa som påverkningsbart och någonting som är i ständig förändring. Hälsa är 

alltså inget statiskt tillstånd då det beskrivs som en process. Medin & Alexandersson (2000) 

hänvisar till WHO som betonar att hälsa helatiden skapas genom en process. Individen tycks 

ha möjlighet att påverka sin hälsa genom att ta egna beslut gällande relationen till andra, sina 

levnadsvanor samt kunna ta vara på sin egen förmåga. Hälsa som en process innebär 

följaktligen att individen uppnår hälsa genom att själv bemästra sin livssituation. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationerna
http://www.who.int/suggestions/faq/en/index.html
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En teori som Medin & Alexandersson (2000) tar upp i sin litteraturstudie från det 

humanistiska området är ”känsla av sammanhang”, KASAM, till vilken Aaron Antonovsky, 

som är grundare för teorin, nämns.  

 

Aaron Antonovsky (2005) är en professor i socialmedicin som intresserat sig för 

hälsobegreppet och utvecklat teorin ”känsla av sammanhang”, KASAM. Med denna teori 

försöker Antonovsky lösa hälsans mysterium utifrån ett salutogenetiskt synsätt där fokus 

ligger på hälsans ursprung. Istället för att ägna sig åt sjukdomar och sjukdomars uppkomst 

(patogenes) har han alltså studerat hälsa och vad som konstituerar hälsa. Antonovsky 

introducerade begreppet salutogenes - läran om hälsans ursprung som ska ses i förhållande till 

begreppet patogenes - läran om sjukdomars uppkomst. Han upplever hälsa som ett kontinuum 

hälsa-ohälsa och inte som frisk-sjuk. Med sin forskning ville han ta reda på vad det är som får 

vissa människor att bli sjuka medan andra, trots att de ställs inför samma eller ännu större 

påfrestningar i livet, förblir friska. Han förklarar inledningsvis att människor ständigt utsätts 

för stressorer som kan vara kroppsliga, psykiska och/ eller sociala. För att bemästra dessa 

stressorer som kan vara upprepande, mer eller mindre påfrestande, kort- eller långvariga har 

människan något som Antonovsky kallar generella motståndsresurser, GMR. Exempel på 

GMR är pengar, jag-styrka, kulturell stabilitet, socialt stöd och liknande. Det gemensamma 

för alla GMR är att de kan ge människan kraft till att bemästra sina stressorer genom att de 

gör dem begripliga, hanterbara och meningsfulla. Dessa är de tre centrala komponenter 

Antonovsky redogör för i sin teori KASAM. Vidare följer en beskrivning av samtliga 

komponenter.  

 

Begriplighet förklarar hur en människa upplever de olika skeenden den får uppleva i livet och 

i vilken utsträckning denna yttre och inre stimuli verkar begriplig för individen. En människa 

med hög känsla av begriplighet upplever de händelser den ställs inför som utmaningar eller 

erfarenheter som den kan handskas med eller uthärda. Människor med en låg känsla av 

begriplighet förstår inte varför de hamnar i en viss situation och upplever sin värld som 

kaotisk och oförklarlig. Beroende på vilken grad av resurser en människa anser sig ha till sitt 

förfogande kan hon hantera sin omvärld och de yttre och inre krav som ställs på olika sätt. 

Med resurser så menas dels de resurser som människan själv besitter och har kontroll över 

men även andra resurser som hon känner att hon kan lita på och räkna med så som sin partner, 

sina vänner, sina arbetskamrater eller sin religion. Med en hög känsla av hanterbarhet 

kommer människan inte att känna sig som ett offer för omständigheterna hon ställs inför eller 

tycka att livet behandlar henne orättvist. Hon kommer inse att olyckliga saker händer men när 

det sker så kommer hon att kunna hantera det och göra det bästa av situationen. Upplevs de 

problem och krav individen ställs inför som meningsfulla och värda att investera energi, 

engagemang och hängivelse i så kommer hon att göra sitt bästa för att klara sig igenom de 

kravfyllda situationerna istället för att se dem som bördor och låta bli att konfrontera dem. 

Vidare skulle man kunna säga att KASAM generellt handlar om individens egen uppfattning 

om det som sker runtomkring. 

 

Thedin Jakobsson (2007) redogör innebörden av begreppet KASAM i praktiken. Hon tycker 

att känsla av sammanhang är viktigt i ämnet idrott och hälsa för att eleverna ska vilja delta 

och tillägna sig kunskapen. Undervisningen bör vara begriplig och med det menar hon att 

eleven ska kunna förstå de situationer den sätts i vilket innebär att uppgiften måste vara 

strukturerad och tydligt förklarad. Hon associerar begripligheten med de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför. Läraren måste alltså ha klart för sig hur undervisningen ska genomföras 

så att det på ett konkret sätt framkommer och blir begripligt för eleverna vad som ska göras 

och varför man har valt just de moment och övningar som presenteras. Undervisningen ska 
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också vara hanterbar för eleven och med det menar Thedin Jakobsson (2007) att eleven ska 

känna tilltro till sig själv och att den klarar av uppgiften. För att eleven ska kunna uppleva 

hanterbarhet krävs det att läraren erbjuder eleverna möjligheter till att klara av de krav och 

utmaningar de ställs inför under lektionen. Det innebär att eleven upplever att den har tillgång 

till resurser som den kan lita på så som; rätt utrustning, redskap, klasskamrater, kunskap samt 

egen förmåga. En balans mellan de krav som ställs och de resurser som eleverna har tillgång 

till formar en hög känsla av hanterbarhet och det kan läraren hjälpa till med genom att fundera 

hur undervisningen utformas så att eleverna känner sig trygga i alla avseenden. Thedin 

Jakobsson (2007) redogör till sist en tredje komponent av undervisningen och det är att den 

bör kännas meningsfull för eleven. Det är en stor pedagogisk utmaning att skapa meningsfulla 

lärprocesser som samtidigt upplevs begripliga och hanterbara för alla elever. Utmaningen är 

att skapa lustfyllda och utmanande situationer i undervinsingen så att eleverna känner 

tillräckligt intresse och engagemang för att försöka genomföra uppgiften.  

Tal om hälsa i samhället 

Söker man på ordet hälsa via Google dyker det direkt upp olika kost-, tränings- och 

näringsråd. Det är allt från hälsosamma livsmedel till skönhetsprodukter, bantningsrecept och 

nyaste träningsformen som förbränner mest kalorier. De flesta människor blir överösta med 

olika hälsotips och hälsobringande metoder i sin vardag framkommer det i Quinnersteds 

(2007) avhandlning om hälsa. Ord som ”bränn fett”, ”platt mage” samt ”drömkropp” fyller 

framsidorna på många tidningar. Vi får råd från flera olika medier om hur man på snabbaste, 

bästa sätt kan bli mer hälsosam. Om detta skriver Per Nilsson (1998) i sin artikel ”Kroppen 

och samtiden – några noteringar kring kropp och identitetsskapande” och kan styrkas i flera 

studier såsom Quennerstedt (2007) samt Larsson (2007).  

 

Nilsson (1998) menar att den unga, vackra och hälsosamma kroppen står i tydligt centrum i 

vår tid och förklarar att detta till stor del är på grund av det överflöd av bilder på slanka, 

vältränade och sexuellt utmanande människokroppar som främst film och reklam exponerar. 

Människor verkar ha fått ett ökat intresse för den egna kroppen vilket Nilsson förklarar kan 

bero på att vi har blivit mer individualiserade. Idag är samhället mer obestämt och det sätter 

individen i fokus. Nilsson menar att förutsättningarna för individens identitetsutveckling har 

förändrats. Människan får inte som förr en förutbestämd identitet kopplad till dess kön, 

familjen status, etnicitet eller härkomst. Idag kan individen kliva ur dessa givna ”fack” och 

bilda ett spektrum av olika identiteter. Detta resulterar i att individen blir ansvarig för 

skapandet av sin identitet och det medför i sin tur att kroppen, utseendet och personligheten 

blir bärare av vilken sorts person man är.  

 

Denna ökade fixering av kroppen drar även Quennerstedt (2007) parareller till då han 

förklarar att medias skönhetsideal idag relateras till att ha hälsa. Vilket betyder att om en 

människa har ett vackert och hälsosamt yttre uppfattas hon som hälsosam. Detta 

överenstämmer med de skillnader Swartling Widerström (2005) har uppgett i sin artikel 

”Kroppen i grundskolans styrdokument” gällande föreställningen om kroppen i 

styrdokumenten. Hon förklarar att det västerländska samhället talar om och ser på människan 

med en dualistisk syn vilket innebär att man ser människan som kroppslig varelse där kropp 

och själ är splittrade. Till skillnad från denna tudelade syn på kroppen, som det västerländska 

samhället visar, menar Swartling Widerström att yrkesutövarna det vill säga idrottslärare och 

lärarutbildare talar om den levda kroppen där hon hänvisar till filosofen Merleau-Pontys 

synsätt på kroppen som en objektiv och subjektiv odelbar enhet. Swartling Widerström (2005) 

beskriver att hon sett detta integrerande perspektiv på kroppen hos yrkesutövarna där de talar 

om att ”vara” kropp istället för att tala om att ”ha” kropp. 
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Håkan Larsson (2007) förklarar i kapitlet ”Kropp och rörelse – kunskap och lärande” dessa 

två sätt att spegla kroppen och menar att då kroppen ses som objekt blir den någonting som 

man har. Man talar om den yttre kroppen med ett utseende och en prestationsförmåga. Utifrån 

ett objektivt synsätt på kroppen ser man alltså den utifrån vetenskaplig fakta, vad den är och 

vad den kan göra. Det kan liknas med Swartling Widerströms (2005) uttryck att ”ha” kropp. 

Larsson (2007) refererar även han till Merleau-Pontys resonemang om den levda kroppen då 

han beskriver kroppen som subjekt vilket innebär att kroppen inte kan liknas med en motor 

eller maskin då den subjektiva kroppen beskriver någonting man är. Med ett subjektivt synsätt 

på kroppen är det upplevelsen av den egna kroppen samt betydelsen av det upplevda i fokus, 

man talar alltså om den inre kroppen och om en kropp som upplever. Det kan liknas med 

Swartling Widerströms (2005) uttryck att ”vara” kropp.   

 

Larsson (2007) förklarar att synsättet där kroppen ses som ett objekt främjas då man i skolan 

lägger fokus vid det uppmätta istället för vid det upplevda och han menar att det är viktigt att 

idrottslärare inte är ensidig och använder ”antingen eller principen” av de olika synsätten på 

kroppen. Swartling Widerström (2005) är inne på samma spår då hon förklarar att eleverna 

också bör kunna tillämpa kroppen som en källa till kunskap. Denna problematik som råder att 

det är den fysiologiska kroppen som är det mest självklara i ämnet idrott och hälsa är något 

som även Thedin Jakobsson (2007) har uppmärksammat. Hon anser att man inte bör dela upp 

människan i kropp och själ utan att människan bör ses som en helhet, precis som Larsson 

(2007) och Swartling Widerström (2005). Genom att integrera upplevelser av det egna jaget, 

attityder, känslor och sociala relationer i undervinsingen menar Thedin Jakobsson (2007) att 

den psykiska och sociala biten hos eleverna också utvecklas vilket behövs för att få en känsla 

av sammanhang i ämnet.  

 

FMS står för fysisk, mental och social utvecklingskompetens. Det är ett koncept som Svenska 

Institutet har arbetat fram utifrån WHO:s definition av hälsa och den används både i skolor 

och på arbetsplatser. Skolan som denna fallstudie undersöker använder sig av FMS elevprofil 

därav den kommande förklaringen av konceptet. Enligt Svenska Institutets hemsida 

(www.fms.se) är FMS ett verktyg som används för att göra eleven medveten om sin livsstil 

och den beskrivs kunna hjälpa dem till bättre självkänsla, större ansvarstagande och en ökad 

hälsomedvetenhet. FMS elevprofil används i tre steg. Först en fysiologisk del, som 

idrottslärarna ofta ansvarar för, där eleverna får utföra test på sin kondition, styrka, rörlighet 

och balans. I det andra momentet får eleverna besvara frågor utifrån 24 olika frågeområden 

som rör elevernas hälsa, livsstil och känsla av sammanhang (KASAM) ur ett webb-baserat 

dataprogram som är skyddat av PUL (Person Uppgifts Lagen). Programmet ger sedan 

eleverna en bild av sina styrkor och svagheter som senare följs upp i det tredje momentet. Ett 

enskilt samtal som genomförs tillsammans med eleven för att medvetandegöra och stärka 

elevens välmående.  

Innehåll i hälsoundervisningen 

Quennerstedt (2007) som studerat ämnet idrott och hälsa utifrån ett hälsoperspektiv skriver i 

sin artikel ”Hälsa eller inte – är det frågan?” att hälsoinnehållet i undervisningen tycks ha 

uppgiften att stimulera eleverna till goda vanor gällande fysisk aktivitet och kost, ge eleverna 

fysisk träning samt utveckla deras kunskaper om fysisk träning. Han har upptäckt att det 

hälsorelaterade innehållet i undervisningen består av aktiviteter som ska generera en god 

träningseffekt, kunskaper om kondition- och styrketräning, högt deltagande och slutligen ska 

aktiviteterna bidra till att eleverna utvecklar ett positivt förhållningssätt till att motionera och 

röra på sig vilket i sin tur tros leda till goda motionsvanor. Det har visat sig att de aktiviteter 

som inte är lika effektiva ut ett träningsperspektiv inte anses vara lika rimliga ur ett 

http://www.fms.se/
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hälsoperspektiv i ämnet idrott och hälsa. Quennerstedt (2007) menar att det hälsorelaterade 

innehåll som handlar om att främja positiva relationer, möta naturen eller diskutera 

hälsofrågor såsom kroppsideal försummas i och med att de upplevs stjäla värdefull tid från 

den hälsofrämjande fysiska aktiviteten.  

 

Quennerstedt förklarar att hälsa förekommer som ett mål i undervisningen. Ett mål som 

eleverna uppnår genom att vara fysiskt aktiva på lektionen. Det tycks vara aktiviteternas 

instrumentella nytta för den fysiska kroppen eller för det fysiska välbefinnandet som 

fokuseras och därmed menar Quennerstedt att fysisk aktivitet likaställas med hälsa i 

undervisningen. Vidare har Quennerstedt dragit slutsatsen att det perspektiv på hälsa som 

främst framträder i dagens undervisning är av förebyggande karaktär då den har till syfte att 

förhindra skador, sjukdomar och att informera om risker med exempelvis dålig kondition, 

dålig styrka, dålig kosthållning och en fysiskt inaktiv livsstil vilket tyder på att ämnet har en 

patogen hälsodiskurs. 

 

Detta konstaterande kan förstås utifrån de motioner som Riksdagen skrivit där det bland annat 

framkommer att ämnet idrott och hälsa bör ha till uppgift att främja folkhälsan. Motionerna 

beskriver att undervisningen ska innehålla kunskap om den fysiska aktivitetens betydelse för 

att utveckla intellektet (alltså att ha god fysisk förmåga som ska öka den intellektuella 

kapaciteten i andra ämnen), vikten av hälsokunskaper för att minska sjukdomar vid gammal 

ålder och att förebygga arbetsskador. Johan Forsell uppger i en motion till Riksdagen den 22 

oktober 2010 att:  

”Skolans idrottsundervisning spelar en central roll för att skapa goda vanor kring fysisk aktivitet och 

hälsotänkande. De problem som många människor får senare i livet med övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och 

högt kolesterolvärde har sin grund i vanor som etablerats tidigt i livet. Därför utgör skol-idrotten ett viktigt 

verktyg för att förbättra hälsan för hela befolkningen, inte bara för skolungdomarna.” 

I en senare motion den 30 september 2011 uppger Johan Forsell följande:  

”Vi ser idag en hälsoproblematik där människor från socialt svagare grupper är mer sjuka än andra och där den fysiska 

aktiviteten är lägre. Ett mycket viktigt instrument för att bekämpa den utvecklingen är möjligheten att genom ämnet 

idrott och hälsa i skolan grundlägga goda vanor och en medvetenhet om vad dåliga hälsoval i livet kan ge för resultat.” 

  

Riksdagsdebatten går alltså även den i en patogen anda. Quennerstedt (2007) motiverar en 

salutogen ansats i sin artikel. Han anser att hälsa bör kunna åskådliggöras på fler sätt än enbart 

som frånvaro av sjukdom eller faran av att vara överviktig. Han menar att om idrott och hälsa 

skulle influeras mer av den salutogena ansatsen skulle undervisningen kunna tillföra eleverna 

en vidare syn på hälsa och inte bekräfta medias bild av kroppen. Det framkommer alltså att 

det råder en viss problematik att konkretisera begreppet hälsa i undervisningen då det främst 

är den fysiska hälsan som definieras. 

 

Thedin Jacobsson (2004) beskriver att idrottslärarna hon undersökt inte vet hur hälsa skall 

gestaltas i undervisningen. De intervjuade lärarna i undersökningen beskriver att hälsa är 

något som eleverna ska uppnå men de kan inte förklara hur detta ska uppnås. Den allmänna 

uppfattningen bland lärarna är att hälsa är något teoretiskt vilket tillhör den traditionella 

klassrumsundervisningen eller inom hemkunskapen. Vidare beskriver Thedin Jacobsson att 

många idrottslärare använder sig av förmedlingspedagogiken för att informera eleverna om 

varför man ska träna och på vilket sätt de kan träna för att främja hälsa. Thedin Jacobsson 

menar att det är hög tid för idrottlärare att ta möjligheten och själva beskriva vilken 

kunskapsutveckling och vilka lärprocesser som ska råda i ämnet och då syftar hon på 

hälsodelen i synnerhet. 
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Bremberg (2004) tycker sig se ett problem med dagens hälsoundervisning då han menar att 

lärarna fokuserar på ett hälsoarbete som eleverna inte kommer att se resultat av förrän de är i 

medelåldern. Att vilja lära sig om och ta till sig av denna kunskap är inte speciellt 

motiverande för eleverna då problematiken med exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar inte är 

någonting de kommer att stöta på under tonårstid. Bremberg menar att det inte är hållbart att 

man som lärare tror att man kan påverka elevernas beteende i ungdomsåren med syfte att de i 

vuxen ålder har kvar samma beteende. Vad Bremberg istället föreslår är att lärare riktar sitt 

hälsoarbete på frågor som är aktuella för eleverna. Ett exempel på vad som skulle kunna vara 

aktuellt är rökning, vilket många ungdomar börjar med under tonårstiden. Chansen att lyckas 

med hälsoarbete i skolan och att kunna motivera eleverna till att vilja ta till sig kunskapen för 

att stärka sin hälsa och sitt välbefinnande i ett livslångt perspektiv är när resultatet ligger dem 

nära i tiden menar Bremberg. 

 

Vad eleverna anser att de har lärt sig  
Den nationella utvärderingen av ämnet idrott och hälsa grundskolan 2003 [NU-03] är en 

undersökning som gått ut till 10 000 elever och 1 900 lärare vid 197 skolor år 2003. 

Grundskolans sexton ämnen ingår i undersökningen varav vissa delar som berör ämnet idrott 

och hälsa redovisas i denna studie. [NU-03] är framförallt inriktat på de drygt 6 700 elever 

och drygt 1 600 lärare som deltog från åk 9 vilket innebär att resultatet och slutsatserna som är 

gjorda i den undersökningen är av intresse för denna studie som undersöker 

hälsoundervisningen på gymnasiet. [NU-03] är relevant för denna studie med tanke på att de 

elever som börjar gymansiet vilar på den kunskap och de erfarenheter som de inhämtat på 

högstadiet.   

 

I ämnesrapporten för idrott och hälsa visades några intressanta förändringar då den jämfördes 

med den nationella utvärderingen av grundskolan år 1992 [NU-92] beträffande elevers 

lärande och upplevelser av innehållet i ämnet idrott och hälsa. Det framkommer att fler elever 

i [NU-03] än i [NU-92] menar att undervisningen i idrott och hälsa i större utsträckning 

bidragit till att öka deras kondition, styrka och rörlighet samt deras kunskaper om att sköta om 

sin kropp och hälsa. Vidare framkommer det att elevers upplevelser av lektionerna i idrott och 

hälsa i större utsträckning är positiva samt att eleverna tycker att de får visa vad de kan i 

ämnet i högre grad i [NU-03] än i [NU-92]. I [NU-03] ger alltså de flesta elever en positiv 

återkoppling av lärandet i idrott och hälsa och det framkommer att många elever har lust att 

lära sig mer i ämnet då de upplever idrott och hälsa nyttigt. Det mest framträdande som 

eleverna uppger att de har lärt sig är att man mår bra av att röra på sig (70%), att utföra olika 

idrottsaktiviteter (68%) samt att de har fått kunskaper om hur de förbättrar sin kondition 

(63%). Eleverna uppger också i [NU-03] att de tillägnat sig kunskaper om hur de tränar upp 

sin styrka och rörlighet, hur de kan ansvara för sin fysiska träning samt att ha hänsyn till 

flickor och pojkar. 

 

En lägre andel elever uppger att de har utvecklat en trygghet när de rör på sig och att de har 

lärt sig om sambanden mellan de egna levnadsvanorna och hälsa. Den kunskap som hamnar 

längst ned på listan i idrott och hälsa är kunskap om doping, ätstörningar, friluftsliv i skog och 

mark under olika årstider samt kunskapen att ifrågasätta reklambilder om hur man ”ska se ut”. 

Endast var tredje elev i [NU-03] uppger att de har fått kunskap om ovanstående innehåll. 

Eleverna uppger i undersökningen att ämnet idrott och hälsa i stor utsträckning, i fallande 

ordning, har påverkat deras kondition, styrka och rörlighet, förmågan att samarbeta, hur de 

mår samt lusten att röra på sig som följder av undervisningen. 

 

 



12 
 

Vad lärarna säger att eleverna ska lära sig i ämnet idrott och hälsa 

I [NU-03] belystes vad lärarna ansåg vara det mest respektive minst viktiga i ämnet idrott och 

hälsa. Det framkom att det mest viktiga är att ha roligt genom fysisk aktivitet, därefter lära sig 

att samarbeta, få förbättrad fysik, lära sig om hälsa samt få en positiv syn på sin kropp. Det 

som de flesta lärare i undersökningen ansåg vara det minst viktiga i ämnet är att eleverna lär 

sig konkurrera och tävla samt att utveckla sin kritiska förmåga. I [NU-03] gavs tre förslag i 

enkäten till vilka utgångspunkter idrottslärarna har i sin undervisning. En stark och vältränad 

kropp anger nästan fyra av tio lärare som viktigt. Hälften av lärarna anger att en god förmåga 

att kunna utöva olika idrottsgrenar som en viktig utgångspunkt i undervinsingen och 

majoriteten rangordnar ett positivt förhållande till den egna kroppen som högst av dessa tre 

utgångspunkter. 

Hur undervisningen och arbetssätten ser ut 

Det framkommer i [NU-03] att idrott och hälsa undervinsingen främst består av att eleverna 

arbetar tillsammans och att diskussioner och reflektioner, som är en del av 

kunskapsutvecklingen i ämnet, är mer sällan förekommande. Vad som framkommer tydligt i 

undersökningen beträffande arbetsformer i ämnet idrott och hälsa är att det sällan eller aldrig 

genomförs några större arbeten eller projekt i någon större utsträckning. Detta är både lärare 

och elever ense om. Den arbetsform som verkar vanligast i ämnet idrott och hälsa är 

grupparbete följt av enskilt arbete.  I undersökningen görs slutsatsen att kunskapen att kritiskt 

kunna reflektera och diskutera kring alternativa synsätt på hälsa, kropp och fysisk aktivitet i 

undervisningen uteblir eftersom det sällan förekommer reflektioner över det praktiska 

görandet i idrott och hälsa. Resultaten i undersökningen visar en tolkning som lyder att bara 

man är ombytt och deltar så lär man sig.  

 

Utifrån [NU-03] verkar det alltså vara det aktiva görandet som fokuseras i ämnet, inte själva 

lärandet eller vad elever förväntas lära sig. Vidare läggs detta i relation till styrdokumenten 

som framhåller kunskapsutveckling bland annat genom kritisk reflektion, samtal och 

diskussion. Under slutsatser, utvecklingsmöjligheter och utvecklingsbehov i utvärderingen tas 

aspekten om idrott och hälsa som ett kunskaps- eller rekreations ämne upp. Det uppges att 

flera tidigare undersökningar visar att majoriteten av Sveriges ungdomar rör på sig i relativ 

stor utsträckning, enbart 10-15 procent uppges vara mycket inaktiva. En grundproblematik 

tycks vara att ämnet legitimeras utifrån en liten grupp elever som är i behov av fysisk aktivitet 

och följden av detta motionstänkande, som skildras i [NU-03], blir att lärande och 

kunskapsutveckling glöms bort. Avslutningsvis framför utvärderingen att det finns ett stort 

behov av diskussion kring såväl ämnets innehåll som dess arbetsformer, där de 

kunskapskvaliteter och kompetenser styrdokumenten uttrycker att eleverna ska lära sig bör stå 

i fokus.  

Hur hälsa kommer till uttryck i styrdokumenten 

I förra kursplanen, kursplanen för de frivilliga skolformerna [Lpf 94], framkommer hälsa i ett 

flertal av de mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs. Ämnet idrott och hälsa ska 

enligt kursplanen bland annat ge eleverna möjlighet att diskutera sambanden mellan hälsa, 

livsstil och miljö. Eleverna ska utveckla kunskaper om och erfarenheter av hur olika faktorer 

påverkar människors hälsa. Eleverna ska efter avslutad kurs ha kunskap att värdera olika 

fysiska aktiviteters betydelse för hälsan och välbefinnandet, de ska ha en viss 

kroppskännedom samt kunna planera och genomföra ett träningsprogram. Ämnet ska också 

ge förutsättningar för att eleven ska ha kunskap om och kunna tillämpa stresshantering, 

ergonomi, och avslappning. 

 



13 
 

Ämnesplanen för Idrott och hälsa 1 [Lgy11] inleds med en beskrivning av ämnets syfte. Där 

framkommer flera riktningar som man kan koppla till hälsobegreppet såsom att 

konsekvenserna av aktivitet och inaktivitet ska redogöras under kursen, deltagande i arbetet 

med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle ska kunna utvecklas, erfarenheter av fysiska 

aktiviteter ska relateras till fakta och teorier samt att kursen ska belysa konsekvenser av olika 

kroppsideal. Vidare nämns rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till 

välbefinnande som en kunskap eleverna ska få lära sig. Beskrivningen av ämnets syfte följs 

sedan av ett flertal punkter som behandlar vad undervisningen i idrott och hälsa ska ge eleven 

möjlighet att utveckla. Något syfte med ämnet idrott och hälsa eller konkreta förutsättningar 

återfinns inte i [Lpf 94]. Mål som eleven ska uppnå i [Lpf 94] kan motsvaras med det centrala 

innehåll som presenteras i [Lgy11] efter beskrivningen av syftet med kursen.  

 

Mentalträning, droger och dopingpreparats betydelse för hälsa och prestation samt 

kosthållning är hälsoaspekter som framkommer under det centrala innehållet i [Lgy11] och 

som inte finns beskrivet under mål som elever ska uppnå i [Lpf94]. Innehållet som inte 

nämnts ovan stämmer relativt i båda den nya och den gamla ämnesplanen. Något som kan 

poängteras är att det i [Lgy11] framkommer exempel av de ergonomiska kunskaperna samt 

när det gäller träningsmetoder och deras effekter i texten vilket det inte gör i [Lpf94]. Vad 

som har tillkommit i den nya ämnesplanen för Idrott och hälsa, [Lgy11], är att 

kunskapskraven innehåller fetmarkerade ord och meningar som är av särskild vikt.  

Undervisning i teori och praktik 

Lindström och Pennlert (2006) presenterar en didaktisk översiktskarta som bland annat 

behandlar undervisningens olika dimensioner vad, hur och varför. De behandlar vad för 

innehåll undervisningen har, vilka mål och syften man har med sin undervisning och varför 

man har dessa samt hur undervisningen är tänkt att läggas upp för att nå dessa uppsatta mål 

och syften och hur det gick. De didaktiska frågorna vad eleverna ska lära sig, hur (med vilka 

metoder) och varför är dimensioner som lärare har i beaktande vid undervisningsbeslut då de 

planerar och utvärderar sin undervisning och elevernas lärande i sin didaktiska yrkesutövning.  

Lindström och Pennlert (2006) undersöker vilka didaktiska samband det finns mellan 

undervisningens mål, innehåll och med vilka metoder som används för att främja elevernas 

kunskapsutveckling och motivation. Tre områden som Lindström och Pennlert beskriver är av 

särskild betydelse för lärares yrkeskunnande är didaktisk kompetens, social kompetens och 

ämnes-/innehållskompetens. De förklarar relationen mellan de olika kompetenserna och i 

denna studie är den didaktiska kompetensen särskilt belyst, alltså relationen mellan läraren 

och elevernas bearbetning av undervisningsinnehållet. Den didaktiska kompentensen hos 

läraren handlar om att det utvalda kunskapsinnehållet förmedlas på ett meningsfullt och 

organiserat sätt för eleverna med hänsyn till kursplaner, förkunskaper, elevernas behov och 

önskemål samt de olika ramfaktorerna som finns i skolan. Relationen mellan läraren och 

elevernas bearbetning av undervisningsinnehållet handlar alltså om lärarens kunskaper i att 

skapa goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling vilket innefattar  kunskap om 

undervisning och lärande men också kunskap i att kunna undervisa organiserat och 

motiverande.  

 

I Lindström och Pennlerts bok ”Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik” 

förklaras de tre presenterade områderna; didaktisk kompetens, social kompetens och ämnes-

/innehållskompetens vara beroende av varandra då de är svåra att skilja åt i praktiken vilket 

innebär att man bör ha alla i beaktande vid en analys av det didaktiska fältet i lärarens 

yrkeskunnande. Ämnes-/innehålls kompetens behövs för att kunna göra intressanta och 

uppskattade urval av kunskapsinnehåll till undervisningen. Den didaktiska kompetensen 
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tydligör strukturen i undervisningen vilket skapar en positiv arbetsmiljö för eleverna. Den 

sociala kompetensen är nödvändig för att kunna skapa goda relationer med sina elever men 

även för att skapa en god relation mellan eleverna vilket i sin tur genererar en trygg miljö för 

lärande.  

 

Vad kunskap är och vilka kunskaper eleverna ska lära sig kommer i denna studie utgå från de 

fyra F:n vilka förklaras i ett särtryck ur läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 

som kom att kallas Bildning och kunskap (1997). Där beskrivs fyra olika kunskapsformer: 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De olika kunskapsformerna sägs samspela med 

varandra men kan behöva åtskiljas för att undvika att ett väljs framför det andra. Vidare följer 

en presentation av de fyra kunskapsformerna. Faktakunskaper är en kunskapsform som 

innebär att man vet att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Faktakunskap betyder 

att man har information om något, utan åtskillnad mellan ytlig och djup kunskap. Denna 

kunskapsform är kvantitativ till karaktären då man kan kunna eller minnas mer eller mindre. 

Förståelsekunskaper handlar om att man har förståelse för något, man förstår att något 

förhåller sig på det ena eller andra sättet. Den kunskapen är av kvalitativ karaktär då samma 

fenomen kan förstås på olika sätt av en person. Man kan inte dock inte ha mer eller mindre 

förståelse för ett fenomen så att man kan förstå ett fenomen i termer av mer eller mindre 

kvalificerad förståelse. Förståelsekunskaper handlar om att tillägna sig begrepp och strukturer 

som byggts upp inom olika ämnesområden. Det poängteras att man i undervisningen måste 

vara uppmärksam på att förståelsekunskapen inte reduceras till faktakunskap. Detta kan hända 

om de begrepp som ska fungera som redskap för förståelse kunskapen reduceras till simpla 

termer som man ska komma ihåg. Färdighetskunskap handlar är om att man har kunskap i 

något, man vet hur något ska göras och man kan utföra det. Färdighet beskrivs som den 

praktiska motsvarigheten till den teoretiska förståelsen. Det förklaras att man kan ha färdighet 

i något både med och utan en förståelse för hur det kan komma sig att man har denna 

färdighet. Vidare beskrivs fakta, färdighet och förståelse som ”synliga” kunskaper medan 

förtrogenhetskunskap istället är förenat med sinnliga upplevelser, bakgrundskunskap eller 

kunskapens tysta dimension. 

 
”Vi ser, luktar, känner och ”vet”, när något är på gång eller något skall avbrytas eller påbörjas. 

Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck i t.ex. bedömningar. Genom att delta i praktiska verksamheter lär vi 

oss reglerna i dessa verksamheter. Förtrogenhetskunskap innebär att man kan tillämpa dessa regler på olika sätt 

beroende på det unika i situationen. Genom erfarenhet av många unika situationer lär vi oss att se likheter i 

olikheterna, liksom att vara uppmärksam på olikheter. Med utgångspunkt från en repertoar av exempel, kan vi 

använda tidigare erfarenheter i nya situationer.” (Skolverket. Bildning och kunskap, 1997. S 33) 

 

Då idrott och hälsa i största del är ett praktiskt ämne har John Deweys syn på lärande valts att 

presenteras i studien. Anledningen till att Deweys valts är för att han lyfter vikten av teori-

praktik vilket är värdefullt att hänsvisa till då så stor del av ämnet handlar om just det. Utifrån 

Hartman (1995) kommer några delar av Deweys syn på lärande och kunskap att presenteras. 

Till att börja med beskrivs kunskap mätas av dess användbarhet. Det är kunskapens nytta som 

ger den ett värde, inte dess egenvärde. Vidare hävdar Dewey att praktiskt kunskap är lika 

mycket värd som den teoretiska kunskapen då han menar att den praktiska kunskapen har sin 

teori. ”Learning by doing” är ett begrepp som tycks sammanfatta den uppfattning om hur man 

bäst når fram till den värdefulla kunskapen och hur den bäst organiseras för inlärning. Elevens 

egna erfarenheter ses som en stor kunskapskälla inom begreppet ”Learning by doing” och 

Dewey som förespråkar ”Learning by doing” förklarar att erfarenhet kan inte enbart komma 

genom reflektioner utan de bör vara förankrade i handling. De bör inhämtas genom fler 

kunskapskällor än enbart läroböcker och teoretisk undervisning exempelvis genom att få se, ta 

på samt uppleva med kroppen och sinnet. 
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Metod 

Här presenteras val av metod, vilken metodlitteratur som använts, urval, material, en 

beskrivning av hur undersökningen har genomförts följt av en beskrivning av hur 

databearbetningen har genomförts samt styrkor och svagheter gällande reabilitet och validitet. 

Avslutningsvis finns de forskningsetiska aspekterna även redovisade. 

Metodval 

Trost (2007) beskriver något förenklat de två metoder jag har valt mellan, kvalitativ eller 

kvantitativ metodologi. Han menar att om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur 

vanligt, då ska man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå 

eller hitta mönster, vilket min studie gör, så ska man göra en kvalitativ studie vilket jag 

bestämt mig för att göra. En liknande förklaring av den kvalitativa forskningsmetoden 

återfinns i Backman (2008) där han tillägger att denna metod bygger på muntliga eller 

skriftliga formuleringar. Utöver förklaringen av den kvalitativa forskningsmetoden 

metologiskt behandlar Backman (2008) även den kvalitativa metoden vetenskapsteoretiskt. 

Han förklarar att man med ett kvalitativt perspektiv undersöker hur människan upplever och 

tolkar sin omvärld. Studien riktar sig alltså mot individen och som forskare så intresserar jag 

mig för hur individen med alla dess inhämtade kunskaper och erfarenheter ser på sin omvärld.  

Fallstudie  
Jag valt att göra en fallstudie på en skola där jag genom min senaste VFU fått erfara ett 

genomtänkt och intressant sätt att bedriva hälsoundervisning på. Då det enbart är just de här 

idrottslärarnas sätt att undervisa i hälsa som fångat mitt intresse kommer min undersökning att 

göra ett djupdyk i just deras organisation och inte i fler skolor. Backman (2008) menar att det 

bland annat är av just den anledningen som fallstudier görs, man vill förklara, förstå eller 

beskriva ett visst fenomen i sin naturliga miljö eller ett visst sammanhang. I min studie 

handlar det om att beskriva hur hälsoundervisningen ser ut på den utvalda gymnasieskolan. 

Backman (2008) uppger även att den kvalitativa forskningen visar ett särskilt tycke för 

användningen av fallstudier då de gäller att undersöka fallstudier med hjälp av intervju. Jag 

har valt att granska hur idrottslärare på en gymnasieskola i en mellanstor stad i Sverige 

undervisar hälsa samt vad deras elever lär och uppfattar av den undervisningen. För att lyckas 

med det har jag intervjuat två idrottslärare och sex elever till dessa idrottslärare för att kunna 

få en inblick i och en förståelse för hur hälsoundervisning kan skildras. Kvale (2009) 

poängterar att intervju ofta blir den metod man använder sig av då man planerar att göra en 

fallstudie som fokuserar på en viss person, situation eller institution. I denna studie fokuseras 

det på hur ett specifikt idrottslärarlag arbetar med hälsoundervisning på en specifik skola och 

hur deras elever uppfattar detta. Samtliga intervjuer har varit kvalitativa och jag har bearbetat 

och analyserat den insamlade empirin genom att försöka fastställa vad den enskilde 

intervjuade idrottsläraren/eleven menar och hur han eller hon resonerar kring 

hälsoundervisningen.  

 

Metodlitteraturen som används i förberedande syfte är Kvale (2009) samt Dimenäs (2007). I 

boken ”Lära till lärare” redogör Kihlström (2007) i ett kapitel hur man kan använda intervju 

som redskap för att ta fasta på empiri. Kihlström nämner två typer av intervjumetodik, den 

kvantitativa och den kvalitativa. Av dessa valde jag den kvalitativa intervjumetoden som har 

formen av ett vanligt samtal men med ett bestämt fokus. Detta kallar Kvale (2009) för 

halvstrukturerad intervju och han beskriver att den halvstrukturerade intervjun innebär att man 

som forskare har målet att försöka förstå den intervjuades livsvärd med syfte att sedan kunna 

beskriva och göra tolkningar på denna. Varför metoden kallas halvstrukturerad beror på att 



16 
 

den är mitt emellan känslan av ett vanligt samtal och ett förbestämt frågeformulär. Kvale 

förklarar att den halvstrukturerade intervjuen utförs utifrån en intervjuguide med teman och 

vissa förberedda frågor i dessa teman och menar att fördelen med denna intervjumetod är att 

frågorna kan kastas om och förändras beroende på de svar man får av den intervjuade. 

Kihlström (2007) nämner att det är av vikt att inte ställa ledande frågor då man gör en 

kvalitativ intervju för att på så sätt undvika att styra samtalet till de svar man redan vet eller 

det man vill att respondenten ska svara. Vidare följde jag Kihlströms råd som innebar att jag 

funderade över mina egna åsikter och tankar gällande samtliga teman och frågor för att på så 

sätt kunna bortse från detta så långt som möjligt under intervjuerna. Kihlstöm rekommenderar 

även att inte ställa några slutna frågor till respondenten vilket jag tog hänsyn till. För att vara 

säker på att jag ställt berättande och djupa frågor utifrån en halvstrukturerad metod har en 

intervjuguide utarbetats. (Se intervjuguide för idrottslärare i bilaga 1, för elevintervjuer i 

bilaga 2.) 

Urval 
Jag hade, som tidigare nämnt, min praktik på denna gymnasieskola och kontaktade därför 

mina två VFU-handledare först när det blev dags att boka intervjuer. Se presentation av 

idrottslärarna nedan. Jag informerade vad min studie skulle handla om och att jag gärna ville 

göra en fallstudie på deras skola för att kunna ta del av deras kunskap om hur 

hälsoundervisning kan bedrivas. Båda idrottslärarna som jag kontaktade  ville ställa upp i min 

studie och erbjöd sig även att tala med sina elever för mina önskade elevintervjuer. Eleverna 

som intevjuades valdes slumpartat av sin idrottslärare. Jag har undervisat samtliga intervjuade 

elever under min praktisk på gymnasieskolan så de kände igen mig och jag dom vilket gjorde 

att jag hade en god kontakt med dem direkt. Eleverna går sin andra termin i kursen idrott och 

hälsa 1. De har idrott en gång i veckan á 80 min. Bland de intervjuade eleverna var fyra tjejer 

och två killar. De går omvårdnadsprogrammet eller mode-design programmet, samtliga med 

olika inställning till ämnet. Lärare I undervisar de elever som går mode-textil programmet och 

lärare II undervisar eleverna som går omvårdnadsprogramet. 

Presentation av idrottslärarna 
Lärare I  

Är en idrottsintresserad man i 30 års åldern med god känsla för ungdomar. Han undervisar i 

ämnet idrott och hälsa samt samhällsvetenskap och det har han gjort sedan han började på 

gymnasieskolan för sex år sedan. Lärare I visste redan då han gick på högstadiet att han ville 

utbilda sig att lärare i idrott och hälsa. Andra ämnet som är samhällskunskap växte fram då 

han gick på universitetet. Lärare I och lärare II arbetar inom samma idrottslärarlag.  

 

Lärare II  

Är en kvinna men skinn på näsan som arbetat inom läraryrket i närmare 20 år. Hon har alltid 

tyckt om att hjälpa andra och lära ut har hon gjort enda sedan hon var liten. Det var i 

högstadiet som lärare II kom fram till att hon ville bli lärare då hon fick en idrottslärare som 

hon tyckte var duktig och som ville lära ut. Musik, idrott och ungdomar är något som lärare II 

brinner för därav valet till just idrottslärare. Andra ämnet är engelska.  

Material 
Jag har använt mig av en utarbetad intervjuguide för de två idrottslärarna (se bilaga 1) samt en 

intervjuguide för de sex eleverna (se bilaga 2). Kvale (2009) föreslår att ha denna utskriven 

och spela in samtliga intervjuer därför har jag valt att spela in intervjuerna. Jag hade två 

mobiltelefoner som jag spelade in på för att säkerhetställa ifall en skulle gå sönder eller ta slut 

på minne.  
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Genomförande 
Till en början läste jag litteratur som rör begreppet hälsa, tidigare forskning kring hälsa samt 

vad som står i [Lgy11] samt [Lpf94] om hälsa för att ha lite ”kött på benen” inför de 

kommande intervjuerna. Därefter utarbetade jag en intervjuguide som jag kom att använda för 

de enskilda intervjuerna med idrottslärarna och ännu en intervjuguide som jag använde mig av 

till elevintervjuerna. Innan jag genomförde mina intervjuer läste jag kapitlet ”intervju som 

redskap” av Kihlströms (2007) samt Kvale (2009) för att öka min förståelse för hur man ska 

gå tillväga. Jag valde medvetet att börja intervjua idrottslärarna för att sedan fortsätta med 

deras elever av den anledning att jag ville undersöka idéerna med hälsoundervisningen innan 

jag undersökte hur de uppfattades av eleverna. Enligt Kihlström (2007) samt Kvale (2009) är 

det fördelaktigt att spela in sina intervjuer vilket jag valde göra för att vara säker på att få med 

allt var respondenten sagt samt för att utveckla min intervjumetodik då jag kan reflektera över 

hur jag ställt mina frågor, tonläge, kommentarer som kunnat påverka respondentens svar, 

följdfrågor och så vidare. Jag valde även att anteckna under intervjun för att kunna skriva ned 

exempelvis kroppsspråk och stödord samt för att kunna skriva ned och komma ihåg möjliga 

följdfrågor under intervjuens gång. Självklart såg jag till de forskningsetiska principerna och 

tillfrågade varje informant om inspelning av intervjun var godkänt av denne vilket det var av 

samtliga. 

 

Jag genomförde min första intervju med lärare I på förmiddagen under avslappnande 

förhållanden och utan tidspress över en kopp kaffe och fika i lärarrummet. Jag hade som 

tidigare nämnt förberett frågeområden i en intervjuguide och behandlade följande 

frågeområden: syn på hälsa, hälsa i undervisningen, kunskaper om hälsa och slutligen 

arbetssätt. Intervjuen tog omkring en och en halv timme vilket innebär att den blev otroligt 

mycket längre än beräknade 45 min. Det visade sig ta längre tid att svara på mina frågor än 

vad det tog på min pilotintervju som genomfördes dagen innan. Kanske kan det bero på att 

lärare I hade mer att berätta om sin undervisning och kunde svara på alla mina frågor på ett 

nyanserat sätt. Personen jag gjorde min pilotintervju med hade inte lika mycket erfarenheter 

av idrottsundervisning och kunde därför inte svara på alla frågor utan blev mer som ett stöd 

gällande frågornas karaktär. Under tiden intervjuen pågick blev vi avbrutna under tre kortare 

tillfällen. Jag fick med mig en matris över hur undervisningen i idrott och hälsa på skolan ser 

ut.  

 

Jag genomförde min andra intervju i köket hemma hos lärare II efter att vår första intervju 

blivit inställd. Det var ingen hemma så vi kunde tala ostört och utan tidspress. Denna intervju 

lät jag ta ungefär lika lång tid som den med lärare I just för att båda skulle få chans att utvidga 

svaren. Jag tycker att jag fick svar på alla mina frågor och jag fick med mig material med 

fakta kring undervisningen som delvis kommer att redovisas i resultatet. Materialet bifogas i 

bilaga 3, 4, 5, och 6. Under intervjuerna med idrottslärarna strävade jag helatiden efter att 

lämna mina egna förutfattade meningar och åtsikter som blivande idrottslärare och istället ta 

rollen som forskare. Det upplevde jag som mycket svårt och jag kom på mig själv under tiden 

då jag transkriberade att jag inte enbart ställde frågor till idrottslärarna utan tyckte till en del 

också. 

 

Min önskan om att intervjua tre av vardera idrottslärares elever för att höra vad de tycker att 

de har lärt sig om hälsa och hur idrottslärarens budskap och arbetssätt upplevs gick att 

genomföra. Därför utarbetades jag även en mindre omfattande intervjuguide för intervju med 

eleverna. Denna beräknade jag till ca 15-20 min och det visade sig ta den tiden för samtliga 

elevintervjuer. Elevintervjuerna genomförde jag under en heldag på skolan. Att det gick att 

genomföra samtliga elevintervjuer på en och samma dag var tack vare god kommunikation 
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och hjälpsamhet från idrottslärarna som vardera föreslog dagar som var möjliga för mig att 

låna några elever från deras klasser. Jag valde en dag utifrån deras alternativ och sedan 

förberedde idrottslärarna sina elever på det. Eleverna som lärare II är lärare till går 

omvårdnadsprogrammet. Jag träffade dem en och en på förmiddagen under deras lektion i 

ergonomi som pågick samtidigt. Vi satt i skolans styrkelokal där jag genomförde alla tre 

intervjuerna efter varandra under avslappnade former. Jag blev endast avbryten en gång under 

dessa intervjuer men det kom inte att påverka eleven i fråga.  

 

Eleverna lärare I undervisar går mode-design programmet och de intervjuade jag sista 

lektionen för dagen på deras yrkestid. Det visade sig att eleverna hade fått hemuppgifter vilket 

innebar att de egentligen slutat för dagen då jag mötte upp dem i korredoren på 

eftermiddagen. Trots detta var alla tre villiga att ställa upp på intervju som de lovat. Vi fick 

möjlighet att sitta ostört i ett klassrum och jag kunde prata med eleverna en och en. Varje 

elevintervju beräknade jag skulle ta mellan 15-20 minuter vilket de också gjorde. Efter varje 

avslutad intervju frågade jag om eleverna vill ha det färdiga utkastet av rapporten mailat till 

sig vilket majoriteten ville. Efter intervjuerna med de tre eleverna från mode-design 

programmet var gjorda valde jag att sitta ned en stund med alla tre tillsammans och diskutera. 

Detta material spelades också in men kom inte att användas i rapporten då ämnet vi berörde 

mer och mer började handla om kroppsideal och elevernas självkänsla och självbild.    

Databearbetning 
Samtliga intervjuer har transkriberades av mig i takt med att de blev genomförda. Intervjuerna 

renskrevs noggrant och det tog betydligt mycket längre tid än beräknat främst på grund av att 

intervjuerna med idrottslärarna drog ut på tiden. Transkriberingen gick till så att jag lyssnade 

på de inspelade intervjuerna en och en och skrev ned allt som sas rakt av. Även harklingar, 

pauser, hummanden och så vidare. Då jag transkriberade numrerade jag varje intervju. För att 

lätt hålla isär vem som var vem så fick de den siffran i vilken ordning de blev intervjuad. 

Siffra I, II för de intervjuade lärarna och siffra 1, 2, 3, 4, 5, 6 för de intervjuade eleverna. 

Samtliga intervjuer färglades därefter med olika färger för att urskilja dem i bearbetningen. 

Det gjorde att jag fick en ganska klar bild av vad respektive har sagt, det har också underlättat 

då jag smidigt har kunnat gå tillbaka och kontrollera någon utsaga.  

 

Då utsagorna var renskrivna färdigt kodade jag intervjuuttaladen enligt Kvale (2009). Jag 

lyssnade igenom de inspelade intervjuerna med utsagorna framför mig och gjorde små 

anteckningar för de delar som var av intresse. Analysarbetet fortsatte med läsning av de 

transkriberade intervjutexterna ett flertal gånger där det bearbetades och jag fetmarkerade det 

jag tyckte var gemensamt och unikt för varje utsaga. Vidare försökte jag leta svar på mina 

frågeställningar och mitt syfte som är det centrala i studien. Utgångspunkten i analysen har 

och ena sidan varit de två intervjuguiderna jag arbetat fram och andra sidan de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför som Lindström och Pennlert (2006) redogör. Mitt verktyg för att 

analysera resultatet har alltså varit att hitta svar på de olika frågeområden jag behandlar i de 

två intervjuguiderna samt mina frågeställningar och hur de didaktiska frågorna hur, vad och 

varför kommer till uttryck i utsagorna. Analysen av utsagorna har sedermera formas till en 

sammanhängande text där citat från de intervjuade lärarna och eleverna finns med för att 

konkretisera resultatet.  

Reabilitet – Validitet 
Tillförlitligheten höjs i studien i och med att jag tycker mig ha tagit hänsyn till vissa viktiga  

faktorer för att höja reabiliteten. Dels uppmärksammade jag att den första idrottslärarintervjun 

drog ut på tiden. Detta skedde för att det fanns mycket mer information att ta del av än vad jag 
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hade beräknat. Då lärare I hade så mycket informantion att delge studien gjorde att jag 

medvetet så att lärare II fick samma tid till att utveckla sina svar. Jag hade kunnat låta den 

andra idrottslärarintervjun ta beräknade 45 min och avrunda där men då hon inte frångick 

ämnet och hade mycket intressanta synpunkter och svar lät jag samtalet fortsätta. Detta med 

motiveringen att båda idrottslärarna ska ha fått lika mycket tid att utvidga sina svar och 

uttalanden då jag på så sätt kunnat samla ihop mer intressant fakta till studien vilket jag tycker 

stärker tillförlitligheten. 

 

Något som jag också valt att göra som höjer tillförlitligheten i arbetet är att jag genomförde en 

pilotintervju innan mina lärarintervjuer samt att jag hade möjlighet att spela in samtliga 

intervjuer vilket säkerställer att fakta som uppkom under intervjuerna blir korrekt återgivna 

och ingenting glöms bort i och med det inspelade materialet. 

 

Under samtliga elevintervjuer dök det upp en oväntad situation som kan påverka reabiliteten. 

Då eleverna skulle försöka förklara när och om de tycker att de stöter fysisk, psykisk och 

social hälsa i undervisningen kunde ingen av dem svara på frågan utan en förklaring av de 

olika hälsoaspekterna. Eftersom att jag inte var förberedd på detta så improvicerade jag fram 

en förklaring som vid transkriberingen av elevintervjuerna visade sig vara formulerad 

nästintill lika vid varje elevintervju. Detta kan dock ha påverkat hur eleverna valt att svara på 

frågan då den inte var testad på någon annan tidigare. Därmed blir det svårt att veta om 

eleverna faktiskt  har en förståelse för begreppen och bara behövde en påminnelse eller om de 

faktiskt inte var bekanta med begreppen. Vissa elever kanske skulle ha kunnat besvara frågan 

mer utvecklat om de fått en längre genomgång av begreppen. Detta är svårt att spekulera i. 

Någon man kan dock säga, utifrån transkriberingen, är att elevsvaren är mer eller mindre 

utvecklade utifrån hur de olika eleverna förstod den korta förklaringen. Eftersom att jag 

uppmärksammat detta och tagit det i beaktande så anser jag att jag bara genom det har höjt 

reabiliteten då det visar att jag kritiskt granskat de olika utsagorna i transkriberingen.  

 

En brist i min studie är att jag har haft svårt att hålla mig till rollen som forskare och inte 

komma med egna åsikter eller uttalanden under intervjuerna. Detta har jag fått ha i åtanke då 

jag valt ut empiri och presenterat det i resultatet. Det har alltså inte presenterats någon empiri 

som jag har kunnat skapa genom mina åsiker. Uppgiften att intervjua upplevdes alltså svår då 

jag själv är så insatt i och intresserad av området. Samtidigt som mina erfarenheter av området 

har varit en nackdel till viss del i arbetet så har det också varit en fördel då jag lätt kunnat 

relatera till de situationer idrottslärarna beskriver och det gav intervjun en känsla av ett 

givande och utvecklande samtal tillsammans med en kollega. En händelse som skulle ha 

kunnat påverka resultatet är att jag blev avbryten vid tre kortare tillfällen under min intervju 

med lärare I i lärarrummet. Jag tycker mig inte ha sett något avvikande utifrån 

transkriberingen. Läraren kom bort sig lite men hittade tillbaka till frågan snabbt. Detta kan 

man dock ha i åtanke för vidare undersökningar att lärarrummet inte är den bästa platsen för 

intervju. Liksaså blev jag avbruten en kort stund under en elevintervju på förmiddagen i 

styrketräningslokalen. Kanske kunde jag även här sett över lokalen och risken att bli störd. 

 

Något som kan upplevas som en svaghet i reabiliteringsfrågan i studien är att idrottslärarna 

själva fick göra urvalet av eleverna. Jag ombad dem att slumpmässigt välja tre elever från 

någon av sina klasser vilket jag egentligen inte kan vara helt säker på att de gjorde. Men med 

tanke på att jag haft min praktik på skolan en längre tid och att jag har undervisat dessa elever 

kan jag utifrån det styrka att de är slumpmässigt utvalda.  

 



20 
 

Slutligen så uppkommer validiteten, giltigheten med studien i och med att jag haft flera olika 

infallsvinklar i min studie. En så kallad triangulering. Jag har tagit del av idrottslärarnas 

perspektiv samt deras elevers perspektiv av hälsoundervisningen.     

Forskningsetiska principer 
Jag har tillämpat de forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning för att på flera sätt skydda idrottslärarna och deras intervjuade elever. Information 

om de forskningsetiska principerna redogörs i boken ”Lära till lärare” i ett kapitel av 

Björkdahl Ordell (2007). De fyra huvudkrav som finns inom de forskningsetiska principerna 

kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Jag har beaktat dessa genom att hålla mina informanter helt anonyma i studien samt 

informerat dem, innan vi började med intervjun, vad min undersökning går ut på, vad mitt 

syfte med intervjun är och att det är jag som ansvarar för undersökningen. Informanterna har 

blivit insatta i att det är frivilligt för dem att delta i undersökningen, att de inte behöver svara 

på alla frågor under intervjun om det inte vill samt att de när som helst under intervjun kan 

avbryta. Jag har även informerat om att den empiri jag tar fasta på genom informanterna 

endast kommer att användas i just denna studie och att det endast är jag som har behörighet 

till den. Anteckningar från intervjuerna samt inspelad data kommer alltså enbart att användas i 

denna studie i ett forskningssyfte. Informanterna blir tillfrågande efter intervjun om de vill ha 

det färdiga resultatet skickat till sig och för den som vill det skickas en kopia. Jag har skrivit 

min studie på ett sätt så att ingen kan känna igen informanterna. Skolans namn, personnamn 

har utelämnats och information som skulle kunna tänkas identifiera någon av informanterna 

har inte heller redovisats. De är helt anonyma. 
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Resultat 

Skolan som fallstudien är gjort på är nära belägen till skog och natur. De har tillgång till en 

gymnastikhall, elljusspår, grus- och gräsplan, beatchvollybollgrop samt en 

styrketräningslokal. Utöver detta utbud av undervisningsplatser har idrottslärarna på skolan 

möjlighet att ta sig till badhus eller andra aktivitetet med förutsättning att tiden finns att lägga 

på utflykten samt om idrottslärarna kan motivera den. Andra tillgångar som idrottslärarna har 

för att höja hälsoundervisningens kvalitetet är två stora förråd med ett flertal redskap, de har 

en trampolin och en klättervägg i hallen och de delar ständigt med sig av idéer och 

erfarenheter i arbetslaget.  

 

Resultatet bygger på två idrottslärares enskilda beskrivning av den idrottsundervisning som 

bedrivs på deras gemensamma gymnasieskola med utgångspunkt i hälsoundervisningen. Sex 

gymnasieelevers synpunkter på hälsoundervisningen kommer också att redogöras. 

Inledningsvis kommer idrottslärarnas syn på hälsa beskrivas därefter presenteras deras 

undervisningskoncept på idrotten. Senare kommer en redogörelse av vilka hälsokunskaper 

som behandlas i undervisningen och vad som kännetecknar dessa idrottslärares arbetssätt. 

Intervjusvaren från idrottslärarnas elever kommer att presenteras vid två tillfällen. Först och 

främst redovisas deras synpunker på vilka kunskaper om hälsa de tycker att de lärt sig utifrån 

den hälsoundervisning de haft hittils och sedan deras åsikter kring vilka arbetssätt som de lärt 

sig den kunskapen genom.  

Hur hälsa yttrar sig bland idrottslärarna på skolan 
Lärare I uttrycker en vilja att alla elever, utifrån sina försutsättningar, både praktiskt och 

teoretiskt ska få vetskap om och ges möjlighet till att prova på olika aktiviteter som kan ge 

dem en bra hälsa. Vidare hoppas han att eleverna finner ett intresse för någon form av rörelse 

med ursprung i idrott och hälsa som de kan fortsätta med längre fram och på så sätt få en bra 

hälsa. Lärare I poängterar att hälsa är ett vida omtalat begrepp vilket gör att han under 

intervjun frågar sig vilken definition han ska använda sig av då han ombeds att förklara hälsa. 

Definitionen av hälsa som WHO och KASAM förespråkar är någonting som han hänvisar till. 

Det framkommer att det inte finns någon gemesamt uttalad definition på skolan bland 

idrottslärarna men lärare I påpekar att han ändå tror att idrottslärarna har en relativ 

samstämmig syn på hälsa i och med att de talar så mycket med varandra. Lärare II hävdar 

likaså att samtliga idrottslärare på skolan har en relativ bred syn på hälsa i och med att de har 

FMS elevprofil på skolan som involverar fysisk, mental och social hälsa.  

 

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. På så sätt yttrar sig den psykiska och sociala hälsan för henne men det är 

ett sätt som hon arbetar och inte någon kunskap eleverna blir bedömda på. Att de lär sig den 

kunskapen är bara en bonus i undervisningen. Något som framkommer tydligt då lärare I talar 

om hälsa i undervisningen är att det handlar om de enskilda individerna och hur han kan jobba 

vidare med dom. 
 

”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 
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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) 

Beskrivning av idrottslärarlagets undervisningskoncept  
I och med Lgy11 och en ny ämnesplan för idrott och hälsa har idrottslärarna på skolan som de 

arbetar på gjort en matris med olika block för att skapa en tydlighet för både lärare och elever 

vad eleverna förväntas gå igenom och lära sig innan kursens slut. Matrisen innehåller olika 

moment som är plockade ur det centrala innehållet i ämnesplanen och den är uppbyggt enligt 

en blockprincip (Livsstil, ergonomi, träningslära, GFA - Gemensam Fysisk Aktivitet, 

friluftsliv, HLR - Hjärt- och lungräddning). Se bilaga 5. Denna blockprincip är vald av 

idrottslärarna dels för att de vill klargöra vad varje kunskapsblock/moment syftar att lära 

eleverna men även för att påvisa den progression som förväntas finnas i varje moment från åk 

1 till åk 2. De tycker inte att det räcker att ha en lektion av exempelvis ergonomi och sedan 

påstå att man har gått igenom det momentet.  

 

Matrisen är uppbyggt på ungefär fyra veckor per block och inleds med en genomgång av 

momentet. Tanken är att eleverna inledningsvis ska få en grund med begrepp för att sedan 

kunna återkoppla till dessa då de arbetar med dem i praktiken. Exempelvis statisk och 

dynamisk styrketräning som är en del av den fysiska hälsan. Var och en av idrottslärarna har 

fått planera och arbeta fram ett eget block i matrisen som därefter diskuterats och bearbetats 

under planeringsdagar med hela arbetslaget. Dessa har sedermera resulterat i färdiga 

lektionsplaneringar för varje kunskapsblock/moment. På så sätt har alla idrottslärare på skolan 

en gemensam bas för vad eleverna förväntas lära sig under kursen  
 

”Sedan gör man ju på olika sätt och så, eftersom man har olika personligheter. Men just att ramen är klar känns  

otroligt bra!”(Lärare II)  

 

De flesta blocken återkommer en gång till under kursen och kunskapen byggs på. Trots att 

nästintill varje block har omfattningen av ungefär fyra veckor per årskurs frågar sig 

idrottslärarna om den utsatta tiden är tillräcklig för att eleverna ska kunna få möjlighet till mer 

än en grund av varje kunskapsblock vilket är något tiden får utvisa. Alla kunskapsblock är 

ännu inte beprövande och idrottslärarna förklarar att upplägget av matrisen revideras ganska 

friskt hela tiden. Eftersom de inte var helt klara med allt material från början lär de sig med 

tiden vad som fungerar och inte. Idrottslärarna är trots det positiva till upplägget av matrisen 

och innehållet i samtliga block vilka förväntas pågå i två år för att sedan utvärderas av både 

lärare och elever. Deras ambition med matrisen och med det framtagna 

undervisningskonceptet är att det viktigaste i undervisingen ska vara vad eleverna kommer att 

lära sig på idrotten istället för vad de ska göra på idrotten. De vill tydliggöra vad eleverna 

förväntas lära sig och ge dem ordentligt med tid att befästa dessa kunskaper i varje 

kunskapsblock för att sedan avsluta med ett examintionstillfälle där de får redovisa sina 

kunskaper innan de påbörjar ett nytt kunskapsblock.  

 

Något som är viktig för idrottslärarna är att lära känna sina elever och bli varse om deras 

behov, tidigare erfarenheter/ kunskaper och deras önskemål för att på så sätt kunna anpassa 

undervisningen efter eleverna och ge dem inflytande. Varje kurs inleds därför med en 

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. 

De får en chans att beskriva hur de känner för ämnet, personliga upplevelser och tankar om 

idrotten. På så sätt får idrottslärarna en bild av hur erfarenheterna och tankarna kring ämnet 
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ser ut hos de nya eleverna och de får en bakgrund att utgå ifrån vilket båda idrottslärarna 

nämner har underlättat undervisningen. Detta engagemang kan i sin tur generera en fysisk, 

psykisk och social hälsa hos eleverna då idrottslärarna, utifrån elevenkäten och de enskilda 

samtalen som följer upp enkäten, skapar sin undervisning med hänsyn till elevernas behov 

och önskemål. 

 

Beträffande hur varje kunskapsblock/moment förväntas examineras är det en pågående 

process för idrottslärarna. Det finns ett driv hos dem att undervisningen helatiden ska 

innehålla en reflektion och en diskussion tillsammans med eleverna före, under och efter 

lektionen. Som det ser ut idag inleds varje lektion med en kortare genomgång, ofta framför en 

whitebordtavla. Detta följs av återkoppling under lektionen och avslutas med en gememsam 

diskussion tillsammans med eleverna. Dock medger båda idrottslärarna att denna 

”kunskapsbreafing” efter avslutad aktivitet/lektion inte blir mer än en liten anteckning som 

kan komma till hands vid betygssättningen. Idag finns inget planerat manus då lärarna ställer 

”muntliga förhör” exempelvis i gymmet utan det sker då tillfälle ges.  
 

”Det blir ju som bara som ett kompissnack med eleverna medan de tränar och liksom efter man har frågat om hur 

det går och om de gillar musiken så frågar man liksom ”men vad tror du om det här och det här?” Inte bara 

liksom ”Varför gör du den här övningen och hur ska du göra den när du jobbar set och reps?” utan mer  ”Hur 

skulle du rekommendera, till någon kompis, att käka om du ska träna som du nu har sagt?” (Lärare I) 
 

Samtliga idrottslärare på skolan förklaras vara ense om att de behöver mer underlag för 

bedömning än de små kryptiska anteckningar som görs idag och att detta är en brist som de 

önskar förbättra med ett utarbetat material för just denna diskussionsdel i undervisningen. Ett 

examinationstillfälle efter varje avslutat moment, som idrottslärarna försöker införa i och med 

matrisen, hoppas de är början till ett tydligare betygs- och kunskaps underlag. 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. Prov, gemensamma diskussioner där 

eleverna vet att de blir bedömda, hemuppgifter, case senarion, skrivuppgifter och praktiska 

prov är några ideér. 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.  

Vilka kunskaper i hälsa behandlas i undervisningen? 
Den nya ämnesplanen för idrott och hälsa har bidragit till några förändringar gällande vilka 

kunskaper eleverna ska uppnå. Idrottslärarna förklarar att de kan använda sig av en del 

material från förra kursplanen [Lpf94] som fortfarande överstämmer med [Lgy11] men att det 

är mycket nytt som de måste ta hänsyn till. Färdighetskunskaper beskrivs ha fått ett större 

fokus i [Lgy11] än vad de hade i [Lpf94] vilket idrottslärarna är något kritiska till då det 

bidrar till att vissa saker blir något svårbedömda. Exempelvis hjärt- och lungräddning, som 

tidigare varit ett obligatoriskt moment på skolan, har nu blivit en färdighet. 

 
 ”Förut har vi bara sagt att man blir godkänd eller så men nu vill vi ju också kunna sätta en faktiskt bokstav på 

hur faktiskt bra men är på dessa saker.” (Lärare I)  
 

Lärare II uttrycker en problematik som hon upplevt i undervisningen då den nya ämnesplanen 

blivit mer inriktad på prestation vilket har gjort det svårt att motivera shysst spel, som kan 

bidra till god social hälsa, då det gäller för eleverna att visa sig duktiga färdighetsmässigt och 

prestera. För henne och för samtiga idrottslärare på skolan är det viktigt att varje elev kan 

delta och utvecklas utifrån de egna förutsättningarna därför fingranskade lärarlaget kriterierna 

för att kunna motivera shysst spel, ledarskap och förmågan att skapa ett gott klimat i gruppen 

vilket de tillslut kunde motivera utifrån följande utdrag ur ämnesplanen för idrott och hälsa 1: 
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”Aktiviterernas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan”. I vilket 

hälsa innefattar fysiska, mentala och social aspekter.  Denna motivering används av 

idrottslärarna genomgående under hela kursen men återfinns specifikt i kunskapskraven för 

det block i matrisen som kallas för GFA [Gemenskam Fysisk Aktivitet]. (Se bilaga 5) 

 

Det block i matrisen som kallas för GFA står för gemensam fysisk aktivitet och är ett av de 

kunskapsblock som idrottslärarna har gjort ett lokalt förtydligande på. (Se bilaga 5) Motions-, 

idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga, rörelse till musik 

samt dans och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv är delar som de valt 

att lyfta ur det centrala innehållet i [Lgy11] och som de sedan skrivit specifika betygskriterier 

till för att eleverna på så sätt ska få veta vad som förväntas av dem i kunskapsblocket GFA. 

Lärare I uttrycker att det har funnits en viss problematik att motivera den ”vanliga idrotten”. 

Eftersom att det inte står skrivet i ämnesplanen att eleverna ska lära sig att exempelvis spela 

fotboll eller basket förklarar lärare I att det har varit svårt för idrottslärarna att hitta några 

belägg för att göra just detta som dels främjar den fysiska men även den psykiska och sociala 

hälsan. Genom exempelvis basket kan eleverna känna delaktighet och glädje (psykisk hälsa), 

uppleva samarbete (social hälsa) och ges möjlighet att röra på sig (fysisk hälsa). För att kunna 

motivera dessa elevvalda aktiviteter utifrån ämnesplanen har idrottslärarna valt att ge 

aktiviteten i sig en underordnad betydelse i undervisningen och istället lagt fokus på vad den 

valda aktiviteten ska leda till under perioden av GFA. Eleverna blir informerade att aktiviteten 

är medlet för att nå styrka, kondition, koordination eller rörlighet som är fyra färdigheter 

idrottslärarna anser främjar hälsa och som de använder sig av för att säkerhetsställa att 

kunskapen om ”en bredd av aktiviteter” tillgodoses på många kunskapsplan. Dessa 

färdigheter genomsyrar hela GFA delen och är ett sätt för idrottslärarna att förena/återkoppla 

teoretisk kunskap och praktisk kunskap på ett smidigt sätt samt främja hälsans alla aspekter.  
 

”Det blir ju som en diskussion i planeringsstadiet först. Många har ju inte tänkt såhär, många elever är vana att 

bara göra saker för att de vill exempelvis spela fotboll. De reflekterar liksom aldrig vad det skulle kunna ge. Vi 

vill få igång det tänket.” (Lärare I) 

 

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.  
 

”Vi säger att klassen vill spela fotboll, då kikar vi på vilka av dessa färdigheter som fotboll skulle kunna 

representera. ”Fotboll går under kondition” säger eleverna. Då blir lektionen styrd åt de hållet och då kanske det 

inte är så mycket teknikträning utan kanske mer fartfyllt spel och man kör med pulsklocka och man diskuterar 

runt de bitarna.” (Lärare I)  
 

Varför just dessa färdigheter valts ut av idrottslärarna beror på att eleverna redan är bekanta 

med begreppen ifrån FMS-elev profil (Fysisk, Mental och Social hälsa) de gör i början av sitt 

första skolår. Det är ett verktyg som skolledningen valt att satsa på dels för att det ska hjälpa 

eleverna att bli medvetna om sin livsstil och hur den påverkar dem i skolan och i övriga livet 

men motiveras också genom att det är ett sätt för lärarna att få en bild av hur deras elever mår. 

De praktiska delarna görs på idrotten medan den största delen som är samtal om elevens hälsa 

och mående ligger utanför idrotten och är en del av varje mentors arbete. Lärare I förklarar att 

han aldrig haft någon elev som inte velat vara med.  
 

”Inte ens på fys.-testerna även om vi har många elever som är livrädda för idrott när de kommer från åk 9 så har 

det inte varit ett problem.” (Lärare I)  
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Han menar att det handlar om hur man som lärare lägger fram det och lärare II menar att det 

även handlar om att eleverna har ett stort behov att få prata av sig.  
 

”…för det är ju det där att man inte vill bli jämförd, man vill inte bli bedömd, man är livrädd att någon ska se en. 

Och lyckas man förklara för eleverna att ”Det har inget med betygen att göra och ingen kommer att se dig när du 

gör det här, ingen kommer att lägga någon värdering i det.” Då är det okej.” (Lärare I)  

 

I och med att elevernas fysiska, mentala och sociala hälsa synliggörs på detta sätt menar 

idrottslärarna att FMS elevprofil kan hjälpa till bra diskussioner på idrotten då de kan hänvisa 

och koppla till den. Hur mycket detta görs i praktiken togs inte reda på under intervjuerna. 

Idrottslärarna har sett att bitarna med elevernas skyddsnät på skolan som är elevhälsan och 

kuratorer har blivit bättre och de menar att lärare numera vet mycket tydligare hur de ska 

jobba med en elev som inte har bra hälsa.  

 

Träningsläran  är ett block som båda idrottslärarna talade mycket positivt om då vi talade om 

de olika kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Blocket av 

träningslära samt det personliga träningsprogrammet som eleverna gör är idrottslärarana mest 

nöjda med då det har visat sig leda till stort engagemang hos eleverna som resulterat i att 

många blivit förtrogna med sin kunskap kring den egna livvstilens betydelse för hälsa. Med en 

suck medger dock idrottslärarna att det inte är ofta eleverna ges möjlighet att nå 

förtrogenhetskunskap och de tror att det beror på att tiden är så knapp och att de bara träffar 

sina elever en gång i veckan vilket försvårar möjligheten till återknytning. Det beskrivs vara 

många kunskapskrav som ska genomföras på kort tid och då menar lärare II att många 

moment blir ”snuttifierade” för att allt ska hinnas med vilket bidrar till att eleverna sällan 

hinner nå förtrogenhetskunskap. Lärare I uttrycker det liknande då han säger att de tyvärr bara 

hinner ”nosa på” de olika delarna ur det centrala innehållet i ämnesplanen och menar att det 

inte vore några problem att fylla ut dubbla tiden. 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 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.   

 

Idrottslärarna på skolan vill skapa en medvetenhet hos sina elever. De vill få dem att börja 

tänka aktivt på lektionerna och förstå att de inte bara gör saker utan ett syfte. Genomgående 

arbetar idrottslärarna med vilket mål de har med undervisningen och med de valda 

aktiviteterna. Dels genom att ständigt återkoppla till tidigare kunskap som exempelvis till de 

fyra färdigheterna och hur de arbetat med dem men också genom att varje lektion ha en dialog 

med eleverna och återkoppla färdigheten i aktiviteten till faktakunskap som i sin tur genererar 

till början av en förståelse för hälsa.  
 

”Som på styrketräning i gym - Vad är det man vill uppnå? Hur många repetitioner ska man göra? Ja det beror ju 

på. Beror på vad du vill träna, vad du vill blir bra på, hur du vill bli stark så att säga.” (Lärare II) 

 

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. Lärare II nämner att hon 

kan lyfta den sociala aspekten av hälsa då hon är beroende av samarbete i undervisningen 

eller då hon är i behov av att nämna hur eleverna beteer sig mot varanda. Ibland höjs de olika 

aspekterna av hälsa om det gäller att tydliggöra vad en viss aktivitet syftar till.  
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Exempelvis om aktiviteten är mer mentalt inriktad eller fysiskt krävande men annars menar de 

att aspekterna av hälsa inte är undervisade var för sig utan förmedlas som en helhet. Det 

föreföll sig alltså till en början som att båda idrottslärarna har ett tillvägagångssätt där hälsans 

fysiska, psykiska och sociala aspekter genomsyrar undervisningen under samma begrepp, i en 

helhet. Ingen av dem uppgav att de har arbetat eller ens funderat på att arbeta med hälsa ur 

enbart en viss aspekt men de trodde båda att det absolut var något som möjligt att genomföra.   

 

Vid ett senare tillfälle under intervjun med lärare II framkommer det dock att hennes elever 

vid vissa tillfällen får en uppgift som de ska besvara efter avslutad aktivitet. På så sätt gör hon 

det breda helhetsprespektivet på hälsa mer specifikt och uppdelat. Det är en typ av 

värderingsmall som lärare II förklarar att hon hittills mest har använd vid något tillfälle då 

eleverna arbetar med sitt träningsprogram eller som hemuppgift då någon elev varit sjuk. Hon 

medger att hon skulle kunna använda sig av den med sina elever lite nu och då men att det 

bara inte blivit av så ofta. I värderingsmallen får de utvärdera vad de tränat och beskriva 

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 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).   

 

Fortsättningsvis förklarar lärare II att eleverna får fundera på sin analys av lektionen utifrån 

aspekterna fysisk, psykisk och social hälsa vilket hon i många fall får hjälpa eleverna med. 

Skulle de analysera lektionen ovan rent badmintonmässigt så skulle det mest troligt visa sig 

att den var bristfällig tekniskt/ hur det spelade fysiskt med kroppen. Vidare skulle det kanske 

komma fram till att eleven socialt fick ut mycket då den spelade med en kompis som den 

tycker om och de hade roligt. Vilket i sin tur kan bidra till att eleven väljer att ta upp 

badmintonracket igen därför att han/hon upplevde att det var kul och för att det kändes bra 

psykiskt. Man kan alltså dra slutsatsen att idrottslärarna själva ser hälsa ur fysika, psykiska 

och sociala aspekter som de delvis börjat introducera för eleverna genom att lyfta dem vid 

särskilda förtydliganden i undervisningen eller som lärare II, i en viss uppgift. Det är dock 

inte någon kunskap som de lär ut till eleverna specifikt utan de har generellt ett brett tänk 

kring hälsa och förmedlar hälsa som en helhet.  

Hur undervisningskonceptet med fokus på hälsa uppfattas av eleverna 
Av de sex elever som intervjuats är fyra tjejer och är två killar. De går omvårdnads- och 

modetextilprogrammet och de har alla både positiva och negativa känslor för ämnet idrott och 

hälsa. Då de ska beskriva vad hälsa är för något nämner samtliga den fysiska aspekten av 

hälsa på olika sätt. Majoriteten svarar i mycket korta dag och tycker att frågan är svår att 

besvara. Träna, röra på sig och motionera är några svar eleverna uppgav som går att koppla 

till den fysiska aspekten. Tre av eleverna nämnde vikten av sund kost. Att man äter bra och 

undviker onyttigheter. En av eleverna nämnde att man inte ska röka. Den psykiska aspekten, 

hur man mår själv inuti, nämndes mer eller mindre förklarat av tre elever. De flesta eleverna 

tvekade osäkert och la till ord som ”kanske” och ”det är väl” när de skulle förklara vad hälsa 

är för dem medan en av eleverna beskrev hälsa med mer än en mening på en gång och kunde 

se samband. 

 

”Att man rör på sig. Inte sitta stilla hemma och bara sitta vid datorn och så…Nä men hälsa är det viktigaste kan 

man säga. Eftersom… om jag har dåligt hälsa då kan jag inte göra någonting. Då kan jag inte heller klara mig 

med mina ämnen, skolan, betyg, vara ute med kompisar, på fest och så vidare.”(Elev 2)  
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Då eleverna ombads att förklara vad de har lärt sig om hälsa i undervisningen hittills är 

majoriteten av eleverna tveksamma. Endast en elev av de sex intervjuade nämner planeringen 

de får vid kursens start som tar upp vilka olika moment de ska lära sig. Han kunde inte säkert 

redogöra vilka moment planeringen innehåller då han menar att det är olika saker som hans 

lärare kommer att gå igenom med klassen mer ingående eftersom. Fyra elever kopplar de 

inhämtade hälsokunskaperna till fler ämnen i skolan än bara idrott och hälsa och några elever 

menar att de inhämtat sina hälsokunskaper från annan håll än i skolan därbland genom 

kompisar, internet och hälsoundervisning i ett annat land. Med de allra flesta elever måste det 

till flera följdfrågor för att få något svar på vad de lärt sig hittils på idrotten om hälsa och 

under elevintervjuerna framkommer det att eleverna har svårt att inringa vad för typ av 

kunskap som tillhörde hälsa.  
 

”Öhhmm asså det är väl som att man ska må bra fysisk, mentalt och det är liksom själsligt. Öhhmm och vi har ju 

lärt oss om vissa sjukdomar och vissa droger som används... Öhhmm åsså vi har gått igenom vissa teorier som 

man lärt sig ifrån det prorammet man går.”(Elev1)   

 

”… vi har inte gått igenom så mycket om typ vad man ska äta som är bra och såntdär men asså typ om träning 

och sånt har vi fått lära oss och mycket…. vi har väl gått igenom lite om droger men sen har vi inte gått igenom 

så mycket tror jag.” (Elev4)  

 

”Vi har haft teori där dom har gått igenom typ gymmet och typ haft en brandövning .. ergonomi och stress typ 

och så avslappning om det gills?” (Elev6)  

 

Eleverna hade mycket lättare att svara på vad de önskar lära sig än vad de faktiskt redan har 

gått igenom. Avlappning och stresshantering samt kost är något som eleverna efterfrågar då 

de anser att det är bra saker att kunna och som de har nytta av.   

 

”För att öhhmm, för att det är ganska mycket stress i skolan och på jobb och sådantdära.” (Elev1) 

 

 ”Vi hade, jag tror det var för förra gången på idrotten, så hade vi avslappning. Då hade vi någon sånhära 

innebandy då man skulle få upp pulsen lite och sen lägga sig ner och ha avslappning ett tag och det tyckte jag var 

bra för det är väl bra att kunna lära sig att slappna av nån gång.” (Elev6) 

 

Under samtliga elevintervjuer fick eleverna försöka förklara när och om de tycker att de stöter 

fysisk, psykisk och social hälsa i undervisningen. Det var en svår fråga för majoriteten av 

eleverna att besvara. Dels för att det var länge sedan de gjorde sin FMS vilket gjorde att de 

inte kunde relatera begreppen fysisk, psykisk och social hälsa som de behandlar under den 

men också för att eleverna inte är vana att reflektera över dessa aspekter av hälsa under sin 

idrottsundervisning. Överlag hade samtliga elever svårt att förstå hälsobegreppet när de olika 

aspekterna av hälsa blev uppdelade vilket ledde till att det behövdes en förklaring med 

tillhörande exempel under samtliga elevintervjuer för att få ett svar på när, och om, de tycker 

att fysiska, psykiska, sociala aspekter framkommer i undervisningen. Förklaringen var 

formulerad nästintill lika vid varje elevintervju och utifrån den kunde eleverna ge mer eller 

mindre utförliga svar. Samtliga elever kunde efter en liten förklaring av aspekterna beskriva 

mycket kortfattat när de tycker sig stöta på den fysiska och den sociala hälsan i 

idrottsundervisningen. Det visade sig dock att den större delen av eleverna inte kunde relatera 

till när de stötte på fysisk, psykisk och social hälsa i undervisningen trots förklaring.  

 

”… Alltså fysisk aktivitet gör man ju hela tiden nästan. Mental det är väl mer i fall man skulle ha mentalträning 

någon gång kanske, men det kommer väl fram ganska mycket mindre tycker jag. Och socialt det är väl mer bara 

att vara med och jobba med andra och sådantdära.” (Elev2)  
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”Asså dels pratar man ju om vad man kan göra för att asså vara fysisk aktiv, alltså aktiverad. Och så har man ju 

idrott och man provar olika grejer som man kan göra… Hur vi gör för att gruppen ska vara trygg är det socialt 

eller? Det är väl mycket såhära gruppgrejer alltså att man får jobba tillsammans…samarbeta. Det är mycket 

sådant. Jag tror inte att vi gör så mycket kring det mentala, inte än så länge i alla fall… Eller nja, ja jag tror att vi 

har haft avslappning någon gång.”(Elev3)  
 

De flesta elever anser att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen och att de är 

nöjda med det. En problematik som råder bland eleverna är att deras egna alternativ inte alltid 

väljs men eleverna är ändå införstådda i demokratin som råder och accepterar den. De tre 

elever som lyfter detta problem kan inte komma med någon bättre lösning än den 

elevdemokrati som råder och godtar därför det tillvägagångssättet. Gällande om de får 

påverka arbetssätten kan ingen elev riktigt svara på om de ens fått frågan om. 

 

Det framkommer att majoriteten av eleverna är nöjda med hur deras undervisning i idrott och 

hälsa ser ut och alla poängterar att de trivs mycket bra med sin idrottslärare. Som de talar 

tyder det på att alla elever tycker att idrottsämnet är ett viktigt ämne. Trots att mer än hälften 

av de intervjuade eleverna har mycket dåliga erfarenheter av idrotten sedan högstadiet vilka 

har handlat om oklara syften med lektioner, utseendefixering, prestation, ointresse samt dålig 

sammanhållning i klassen. Många av de intervjuade eleverna gillar inte alls ämnet men 

upplever en klar förbättring från högstadiets idrott vilket bidrar till att de numera kommer till 

lektionerna och är med. I många fall ligger det i att läraren är bättre samt att lektionerna och 

syftet med dessa är tydligare.  
 

”Amen jag har alltid tyckt det men nu när jag har börjat gymnasiet tycker jag att det är roligare för att vi har 

bättre lärare och man kan liksom vara med och bestämma mer vad man ska göra och så där.” (Elev6) 

 

”… och så är det mycket för att jag trivs bättre med klassen och för att det är inte så mycket att man tänker på 

hur man ser ut och sådant…”(Elev3) 

 

”Mycket bättre! Främst för att han förklarar som .. ja man får lära sig lite mer än vad man fick göra i nian!....I 

nian vad det bara ”Jamen idag ska vi spela fotboll” typ. Så fick man göra det åsså sen ba ”Aah, ni var jätte 

duktiga idag hejdå!”” (Elev4) 

 

Idrottslärarna har alltså infört en matris med syfte att skapa tydligare kunskapsblock med 

progression för eleverna. Endast en elev nämner att hans lärare har en planering som de följer. 

De resterande eleverna nämner inte matrisen en enda gång under intervjun men de uppger att 

det är tydligt vad de ska lära sig på idrotten då de har lärare som motiverar och beskriver 

syftet med lektionerna vilket gör att ämnet blir mer hanterbart. En elev önskar ändå mer 

förklaring av vad de ska lära sig och varför. Samtidigt som eleverna menar att de får syftet 

förklarat för sig har de svårigheter att berätta vad de är för hälsokunskaper de hittills har tagit 

till sig. Det framkommer under idrottslärarintervjuerna att båda lärarna har en ambition att 

skapa en medvetenhet hos eleverna som ger dem en bakgrund att stå på för att de sedan på 

egen hand ska kunna stärka sin hälsa. Denna ambition verkar vara uppskattad utifrån de 

resultat som presenterats genom elevintervjuerna då eleverna uppger att de önskar lära sig om 

saker de faktiskt kan ha användning för. Något som setts problematiskt av idrottslärarna är att 

prestation har upplevts få mer plats på bekostnad av elevernas sociala hälsa. Detta har 

idrottslärarna anstängt sig för att lösa då de är mycket måna om att klimatet i klasserna ska 

bidra till att alla elever vill vara med och att alla ges möjlighet att utvecklas från sin nivå 

vilket man kan se uppfylls utifrån elevsvaren då samtliga elever uppger att de trivs med sin 

klass och sin lärare.  
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Arbetssätt som används i undervisningen för att förmedla det utvalda 
kunskapsinnehållet med fokus på hälsa 
Dels har idrottslärarna infört de fyra färdigheterna genom GFA blocket för att skapa en 

medvetenhet hos eleverna och för att få igång en aktiv reflektion i undervisningen kring 

varför de gör just den aktivitet de gör och vad den kan generera för hälsan. Utöver dessa fyra 

färdigheter (styrka, kondition, koordination och rörlighet) nämner lärare I en till aspekt som 

idrottslärarna mer eller mindre tar hänsyn till på idrotten och det är kopplingen till elevernas 

programval som görs då det finns läge. Idrottslärarna förklarar att de gärna vill ge eleverna 

möjlighet att se sambandet mellan den kunskap de får lära sig på idrotten och deras framtida 

yrkesval. Exempelvis hur ergonomisk medvetenhet (läran om hur arbetsredskap och 

arbetsmiljö påverkar människan) kan hjälpa dem till god hälsa.  

 

Den gemensamt utarbetade matrisen med tillhörande lektionsplaneringar är ännu ett arbetssätt 

som idrottslärarna hoppas ska bidra till en tydlig undervisning med hög kvalitet där eleverna 

upplever att de inte bara har olika aktiviter på idrotten utan att de faktiskt finns en struktur och 

en plan för vad de ska lära sig. Det utvalda kunskapsinnehållet som delvis utgår från elevernas 

egna önskemål, behov och förutsättningar är till största delen kunskaper som eleverna har 

användning för i sin vardag. Idrottslärarna vill ge eleverna inspiration till rörelse av olika slag 

och ge dem verktyg till att hitta sina egna vägar till hälsa. De vill med sitt utvalda 

kunskapsinnehåll och val av arbetssätt göra eleverna medvetna om sin hälsa och hur de kan 

förbättra den. Då hälsa beskrivs och undervisas som ett helhetsperspektiv av idrottslärarna är 

det inte ofta de förklarar för eleverna vad det är för typ av hälsa som främjas under en viss 

lektion. Idrottslärarna kan utifrån kunskapsinnehållet i sin lektionsplanering tala om hur de 

främjar elevernas hälsa. Att eleverna stärker sin sociala hälsa genom det goda klimatet 

idrottslärarna skapar i klassen eller genom de samarbetsövningar de valt på lektionen talas 

alltså inte om för eleverna utan blir en integrerad bonus. Detta innebär således att all den hälsa 

idrottslärarna förmedlar inte alltid kommer tillkänna för eleverna.   

 

En styrka idrottslärarna har på skolan för att kunna utveckla sitt arbetssätt och kvaliteén på sin 

undervisning är deras idrottslärarlag. De beskrivs vara samspelta, engagerade i skolans elever 

och de hjälper varandra med tips då det efterfrågas vilket upplevs mycket befriande enligt de 

intervjuade idrottslärarna.   

 

Ett nytt arbetssätt som lärare I tillkännager som ett lyft för elevernas kunskapsutveckling är att 

han har haft möjligheten att delta i ett pilotprojekt på skolan som innebär att han har arbetat 

ämnesövergripande. Han har fått ansvara för de idrott och hälsa relaterade delarna med sina 

elever på deras yrkestid utöver de timmar han har idrott med dessa elever. Han menar att det 

har givit eleverna en högre kvaliteé då de fått en mer påläst lärare (än deras yrkeslärare) inom 

just de idrott och hälsa relaterade områderna samt givit dem en högre kvalitet på idrott och 

hälsa undervisningen då de fått mer tid till delar som ergonomi, livräddning, första hjälpen, 

stress och spänningsreglering samt vissa hälsodiskurser. Lärare I talar med en väldig 

tacksamhet till detta projekt och önskar att fler lärare på skolan får prova det.  

 
”Detta är ju en jackpott, att jag får göra allt jag vill. Man skulle ju kunna säga att de haft 150 p idrott på detta 

sätt!”(Lärare I)  
 

Han förtydligar också att han inte har strukit något moment från den ordinarie idrott och hälsa 

planeringen utan att den extra tiden han fått bara har varit en bonus och gett honom mer tid att 

utveckla och befästa de teoretiska kunskaperna praktiskt i salen. I och med all bonus tid tror 

lärare I att eleverna har fått möjlighet att bilda en förståelse för den inhämtade kunskapen då 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6
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de givits mer tid för fakta- och färdighetskunskaper. Med undantag av det projekt lärare I har 

fått pröva på sägs det vara relativt olika hur mycket idrottslärarna på skolan har arbetat 

ämnesövergripande. Det framkommer att det finns en idrottslärare på skolan som av tradition 

alltid har haft uppgifter tillsammans med språklärarna med de program som han ansvarar för 

medans det finns andra idrottslärare på skolan som aldrig har haft det. Båda idrottslärarna 

tydliggör att ämnesövergripande undervisning definitivt är en bra väg att gå då de menar att 

det arbetssättet främjar en röd tråd i undervisningen hos eleverna vilken i sin tur tros skapa en 

vidare kunskapsutveckling.   
 

”I den bästa av världar så samarbetar man ju med allting. Jag menar man kan ju faktiskt samarbeta med, ah men 

med en naturklass och ha fotboll med fysiken. Det är ju inga problem! Det handlar bara om att man som lärare 

ska ha den tiden att engagera sig i andra ämnen.”(Lärare I) 
 

Vidare beskrivs elev-enkäten, vilken förklarats tidigare, vara ett arbetssätt som underlättar 

förmedlingen av det utvalda kunskapsinnehållet. Det framkommer exempelvis under det 

blocket i matrisen som handlar om doping. Lärare II förklarar att idrottslärarna inleder blocket 

om doping utifrån samma utgångspunkt, en kort introduktionsföreläsning som följs av en 

utvald film som med olika paralleller kopplas till elevernas verklighet. Beroende på vilken 

klass idrottslärarna ska undervisa kommer lektionen om doping att se annorlunda ut men 

konceptet är lika oavsett elevgrupp. Detta beror på att idrottslärarna tar hänsyn till vilka elever 

de har, deras behov och kunskap. Därmed påstår idrottslärarna att kunskapsinnehållet 

förmedlas på ett bra sätt och blir intressant för eleverna då det tar avstamp i deras livsvärd.  

 

Gällande stresshantering berättar idrottslärarna om lite olika arbetssätt de har provat att 

använda sig av. Dels genom öppen diskussion efter genomgång men även genom en skriftlig 

uppgift som följer en teoretisk genomgång. Båda arbetssätten med syftet att eleverna ska få 

möjlighet att tänka själva och reflektera över hur de kan stärka och arbeta med sin hälsa. 

Lärare II uppger att hon har upplevt att det tycks finnas ett stort behov hos eleverna att få 

reflektera över sitt eget liv och sitt eget mående vilket i sin tur medvetandegör dem och kan 

generera hälsa. Under den psykosociala ergonomidelen tar lärare II teoretiskt upp delar som 

handlar om vad som händer med kroppen under stress och varför man reagerar som man gör. 

Hon vill förmedla vikten av att kunna slappna av och hjälpa eleverna att släppa alla de krav 

som ungdomar har på sig i dagens samhälle.  

 

”.. just det där VAD, VILKA är mina stressorer? Hur reagerar jag? Blir jag arg, ledsen, tyst? Så att eleverna lär 

känna sig själva och får kunskap om hur de kan hantera dessa saker, det är jätteviktigt!” (Lärare II) .   
 

Hon menar att hon med lätta medel skulle kunna bygga in fler avslappningstillfällen i 

undervisningen för att göra det möjligt för eleverna att konkret få uppleva vikten av att kunna 

slappna av och för att de på så sätt skulle kunna tillgodogöra sig den teoretiska kunskapen om 

mental hälsa och psykiskt välmående i praktiken. Hon förklarar att hon i slutet av i princip 

vilken lektion som helst skulle kunna avsluta med avslappning vilket även lärare I 

tillkännager som en brist i hans undervisning. 

 

Slutligen berättar lärare I om hur han medvetet använder naturen som en miljö där han låter 

sina elever reflektera över sin hälsa och sitt välmående. Han menar att de inte är samma 

känsla av prestation i naturen som det är i idrottshallen. Därmed anser han att undervisning i 

naturen är ett givande arbetssätt för att låta eleverna uppleva och fundera över känslan att vara 

utomhus och vad det kan göra för deras hälsa.  
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Elevernas åsikter om arbetssätten 
Av alla sex elevintervjuer är det inte många arbetssätt som omnämns flera gånger. Få elever 

berättar alltså om samma typ av arbetssätt som de tycker att de har lärt sig något om hälsa på. 

Eleverna reflekterar mer eller mindre utförligt över arbetsätten i undervisningen och det 

märks under intervjuerna att de inte är vana att reflektera över hur de lär sig utan mer vad de 

gjort under lektionerna. På frågan om vad eleverna lärt sig om hälsa och hur detta har gått till 

nämns både teoretiska och praktiska arbetssätt. En elev berättar om en mycket lärorik 

stresshanteringsuppgift hennes idrottslärare gett var och en i klassen. Hon berättar i intervjun 

att de fick se ett videoklipp, prata kring det och sedan fick de ett papper med stödord kring 

stress och utifrån det beskriver hon att de fick skriva hur, när och var de upplever stress. Att få 

en sådan uppgift som hon ansåg sig ha användning av, och som hon kunde se ett tydligt syfte 

med, motiverade henne.  

 

”Asså man fick ju som tänka, asså det var ju som en ganska bra uppgift för man fick ju som tänka efter riktigt, 

asså hur stressade man själv var och vad man gör själv om man känner sig stressad och sånt där…”(Elev 6) 
 

En elev nämnde under intervjun att hon tyckte att det var bra att hennes lärare återknöt 

övningarna de gjorde på lektionen till någon av de fyra färdigheterna. En annan elev nämnde 

att hennes klass hade haft lektioner som berörde idrottsämnet en dag i veckan under några 

månader med sin idrottslärare. Hon förklarar att de hade behandlat den teoretiska delen som 

rör ergonomi utanför idrottslektionerna och sedan återkopplat till de teoretiska kunskaperna 

på idrotten. Det arbetssättet uppgav hon sig vara mycket nöjd med. Samma elev förklarar att 

hon lär sig om saker under de genomgångar som hennes idrottslärare har innan eller efter 

lektionen. Två elever förklarar att de tycker att de lär sig om hälsa både praktiskt och 

teoretiskt under lektionen. De tycker genomgångar är bra och en av dem är mycket nöjd med 

att det finns en planering att tillgå. Två andra elever, som har svårt att tycka idrott är kul och 

motiverande, efterlyser ännu mer teori än vad de har idag. De tycker också att genomgångarna 

är ett bra sätt att förstå syftet med aktiviteterna och det gör att de blir mer motiverade till att 

delta. Samma elev som önskade mer teori berättar om en mycket uppskattad lektion hon hade 

nyligen då de åkte skridor och avslutade lektionen med fika runt en eldstad.  
 

”Det var som inte, det kändes som inte som att det var en lektion. Det var som att det var mycket roligare! Ah, 

eftersom att vi for ut åsså for vi och fika osså satt vi och prata.”(Elev 4)  
 

Ett förlag till arbetssätt som en av eleverna nämnde i samband med att hon efterlyste kunskap 

gällande kost, hur och vad man ska äta, är hemläxa. Hon anser att film, genomgångar, att få 

prova på, svara på frågor och att få diskutera är bra arbetssätt för att hon ska lära sig om hälsa.  

 

I samtliga elevintervjuer förklarar eleverna att det är viktigt för deras motivation och 

förståelse att de får ett tydligt syfte med lektionen presenterat istället för att läraren bara drar 

igång med en aktivitet. Samtliga elever beskriver att de är mycket nöjda med det 

lektionsupplägg som de har idag då idrottslektionen inleds med en genomgång som beskriver 

och tydliggör aktiviteterna som kommer. En elev efterfrågar dock att hennes idrottslärare 

kunde vara ändå mer tydlig med att motivera innehållet och målet med undervisningen för att 

hon är mycket ointresserad av idrotten och det skulle hjälpa henne om hon fick en djupare 

förklaring till varför de har vissa aktiviteter.  
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”Jag tycker att man skulle prata mer om saker även fast teorin inte är så kul att sitta att lyssna på en hel lektion. 

Men jag tror ändå att det skulle vara bra att man liksom vet, typ dans, att man vet varför man ska ha dans. För jag 

förstår liksom inte meningen i att ha dans och skulle dom då sitta och prata liksom att ”Ja vi har dans för att ni 

ska lära er hur man dansade på 60 talet” till exempel, nämen asså förklara liksom varför, så skulle man ju förstå 

mer.”(Elev 6)  

 

Vidare uppger samtliga elever att de har haft lektioner där får koppla ihop teori från 

genomgången med det praktiska de sedan gör under lektionen. Gällande detta är eleverna är 

eniga om att det är ett bra sätt att ta till sig kunskap på.  
 

”…vi fick gå så fort som vi kunde till X-skolan och tillbaka. Och alla tävlade med alla fast det inte var någon 

tävling. Haha! Det var för att se hur pulsen fungerar… Ja då tyckte jag att jag lärde mig om konditionen. Så det 

var bra att få både lite kunskap genom teori och sedan öva.” (Elev 2) 

 

”På FMSen typ när vi tränade kondition och såhära, då fick vi ju ha pulsklockorna på och lära oss pulsen och så. 

Och så berättade min lärare lite innan också så då lärde man ju sig lite av det.  Åsså går dem som igenom samma 

sak flera gånger så man typ, nöter in de. Så kan man det!” (Elev 4) 
 

En stor del av den kunskap eleverna tycker att de lärt sig om gällande hälsa lär de sig genom 

att lyssna i teorisalen. Majoriteten medger att de tycker att det är lite trist att sitta där men de 

påstår sig ändå vara positiva till det då de kan se att de har användning av det teoretiska 

grundkunskaperna i hallen och eller vid senare tillfällen.  

 
”Ja, jag tycker om att vara i hallen och ha aktiviteter hellre än att sitta i teorisalen faktiskt. Men det är ändå bra 

att vara där, asså i teorisalen. Man får ju mer information om hur man tar hand om sig, på ett bra sätt!” (Elev2)  
 

De elever som vid vissa tillfällen inte vill vara med i undervisningen av olika anledningar 

finner kunskap på annat vis då de beskriver att de har lärare som är förstående och öppna för 

förslag. Detta sägs bidra till att eleverna känner mening och ändå stannar på lektionen vilket 

genererar hälsa. 

 

”Vi säger att vi har fotboll idag och jag ba: ”Jag tycker verkligen inte om fotboll kan jag inte få köra badminton 

istället?” Då svarar de: ”Jamen visst det är jättebra att du kommer med förslag” typ. Det tycker jag att mina 

idrottslärare är ganska bra på, om man säger att man inte vill vara med så låter de en göra något annat bara man 

kan motivera det.” (Elev 6)  
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Analys och diskussion  

Utifrån resulatet tycker jag mig kunna utskilja tre nivåer som idrottslärarna använder för att 

integrera hälsa i undervisningen. På skolnivå, lektionsnivå och individnivå ges eleverna en 

röd tråd i hälsokunskaper. De didaktiska frågorna vad, hur och varför som Lindström och 

Pennlert (2006) skriver om kommer att behandlas mer eller mindre genomgående i varje nivå 

för att svara på frågan hur idrottslärarna tagit hänsyn till dessa då de skapar sin 

hälsoundervisning.   

Skolnivå 
Det man kan säga görs på skolnivå är dels införandet av FMS-elevprofil som hela skolan är 

engagerad i. Vid skolstart blir eleverna introducerade för FMS och elevprofilen görs frivilligt 

av samtliga elever då de börjar idrott och hälsa 1. Genom denna blir eleverna presenterade för 

en helhetsbild av hälsa och de får kunskap om hur de mår fysiskt, psykiskt och socialt utifrån 

de fysiska testerna, frågehäftet och samtalet med mentorn. Därmed introduceras eleverna till 

WHO: s helhetssyn på hälsa där fysiska, psykiska och sociala frågor behandlas. Detta görs för 

att eleverna ska bli medvetna om sin hälsa och sina levnadsvanor samt hur de kan påverka 

dessa, något som enligt [NU-03] är det eleverna får lära sig minst om. FMS-elevprofil görs 

också för att lärare ska kunna hjälpa och guida elever som far illa. Något som inte 

framkommer i resultatet, men som kan lyftas och kanske undersökas i vidare studier, är ifall 

FMS-elevprofil skulle kunna bidra till att lärare placerar elever i fack utifrån den information 

som FMS-elevprofil ger. Utifrån resultatet har enbart fördelar blivit presenterade och 

idrottslärarna har inte uttryckt någon rädsla för denna möjliga nackdel utan är rakt igenom 

positiva till FMS-elevprofil. Med resultaten från denna studie som utgångspunkt kan jag inte 

annat än hålla med dem varvid FMS-elevprofil utgör en roll i skolnivån. 

 

Vidare har idrottslärarlaget på skolan lagt ned tid på att skapa ett undervisningskoncept 

tillsammans. Var och en av idrottslärarna har fått planera och arbeta fram ett eget block vilket 

jag anser tyder på att de har en stark tillit till varandras fulla engagemang och kunskap. Vidare 

har blocken presenterats, diskuterats och bearbetats med hela arbetslaget samlat. Vilket har 

resulterat i att de har färdiga lektionsplaneringar att tillgå varje kunskapsblock. På detta sätt 

har idrottslärarna arbetat fram en gemensam vision för vilka kunskaper de vill att eleverna ska 

tillägna sig under kursen samt hur detta ska gå till och med vilket syfte. De har alltså hjälpts åt 

att hitta stuktur i ämnesplanen och därmed blivit mycket samspelta. Varför de har gjort det är 

för att de vill skapa tydlighet, meningsfullhet och ge eleverna möjlighet till personlig 

utveckling till ett livslångt lärande. Gällande hur idrottslärarna ser på hälsa framkommer det 

att de inte uttalat ett sätt för hur de ser på hälsa men båda idrottslärarna är på det klara med att 

samtliga idrottslärare i deras arbetslag ändå har en ömsesidig och bred syn på hälsa som kan 

kopplas till både FMS och WHO:s definition som handlar om fysisk, psykisk och social hälsa.  

 

Tidigare forskning, Quennerstedt (2007), Thedin Jakobsson (2004) samt [NU-03], 
problematiserar kring hur idrottslärare skildrar hälsa i undervisningen och de hävdar att det är 

den fysiska aktivititen och själva ”görandet” som främjas mest. Att idrottslärarna i denna 

fallstudie har ett synsätt på hälsa som inte bara innefattar den fysiska aktiviteten kan styrkas 

med införandet av GFA (Gemensam Fysisk Aktivitet) i undervisningen. Där har idrottslärarna 

valt ut fyra färdigheter som eleverna ska återkoppla till den utvalda aktiviteten. De utvalda 

färdigheterna blir eleverna bekanta med redan under sin FMS då de behandlar kondition, 

styrka, koordination och rörlighet i testerna som görs vilket innebär att begreppen inte är 

främmande för eleverna. 

 



34 
 

Utifrån lärarintervjuerna framkommer det att idrottslärarna har ett starkt intresse av att behålla 

den ”vanliga idrotten” men inte utan någon konkret kunskapsförmedling. Deras främsta mål 

med undervisningen är alltså inte att träna eleverna genom aktivitet utan att använda 

aktiviteten och integrera kroppen som ett medel för att tillägna sig kunskap. Därmed har dessa 

idrottslärare ett helt annat synsätt på hur hälsokunskaper kommer till uttryck i undervisningen 

än de Quennerstedt (2007) beskriver. I hans studie har han uppmärksammat att hälsa 

förekommer som ett mål som uppnås genom delaktighet i undervisningen. Föreställningen om 

att det är aktiviteternas instrumentella nytta för den fysiska kroppen eller för det fysiska 

välbefinnandet som fokuseras går inte att bekräfta utifrån resultatet i denna fallstudie.  

 

Det jag tycker att man särskilt kan lyfta ur aspekten som behandlar skolnivån är att 

idrottslärarna har funnit en tid där de tillsammans kunnat organisera allt de stoff det är tänkt 

att eleverna ska lära sig. Utifrån de presenterade resultatet verkar den tid idrottslärarna lagt 

ned på att skapa en gemensam vision ha gjort dem starka, samspelta och medvetna som 

didaktiker och arbetslag men den har även gynnat elevernas förståelse för att de faktiskt inte 

bara gör aktiviteter på idrotten utan anledning. Med det sagt vill jag påstå att idrottslärarlaget 

arbetar utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför som enligt Lindström och Pennlert 

(2006) handlar om vad för innehåll idrottslärarna valt ut och varför men också hur de ska 

arbeta med det utvalda innehållet att nå sina uppsatta mål och syften med 

hälsoundervisningen.  

Lektionsnivå 
På lektionsnivå kan samtliga didaktiska frågor vad, hur och varför behandlas för att svara på 

en del av syftet med studien som är hur idrottslärarna tar hänsyn till dessa då de skapar sin 

hälsoundervisning. Den didaktiska frågan vad handlar enligt Lindström och Pennlert (2006) 

bland annat om vilket innehåll idrottslärarna har valt ut och det har de dels gjort utifrån vad de 

kunnat utläsa i ämnesplanen om hälsa men även genom att ta del av elevernas förkunskaper, 

förutsättningar, önskemål och behov. Idrottslärarna lägger ned tid på att lära känna sina elever 

och lyssnar på deras åsikter direkt vid kursens start bland annat genom den elevenkät de 

skapat. Idrottslärarna gör därmed sitt utval med hänsyn till vilka elever de undervisar och 

utifrån den framtagna matrisen.  

 

Utifrån resulatet får jag en uppfattning av att idrottslärarna omedvetet skapar en känsla av 

sammanhang (KASAM) i sitt sätt att integrera hälsa i undervisningen och det är en förklaring 

till hur de gör för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskapen. De vill engagera och 

motivera eleverna genom att göra lektionsinnehåll och lektionsupplägg relevant och 

meningsfullt vilket är något som Bremberg (2004) efterlyser. Då idrottslärarna är angelägna 

om att skapa goda relationer med sina elever, verkligen engagerar sig i att lära känna dem, se, 

lyssna och ta hänsyn till dem verkar det som att idrottslärarna lyckats väcka ett intresse hos de 

elever som troligtvis inte funnits där om de inte givits möjlighet till dessa psykiska och sociala 

delar som gynnar deras hälsa och känsla av sammanhang (KASAM). Vilka också motiveras 

av Thedin Jakobsson (2007).  

 

Min hypotes får giltighet då man ser till resultatet från elevintervjuerna där de framkommer 

att delaktigheten och intresset har ökat hos de elever som annars inte orkat dyka upp på 

idrotten i och med att de numera får en känsla av sammanhang (KASAM). Eleverna uppger 

att det beror på att läraren och klassen är bättre, att lektionerna har ett klart syfte och det är 

roligare för att läraren lyssnar. Antonovsky (2005) förklarar att människor har lättare att 

bemästra de stressorer som de utsätts för om de generella motstånds resurserna (GMR) kan 

göra dem begripliga, hanterbara och meningsfulla.  
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Stressorer för eleverna kan vara kroppsliga; de har inte konditionen till att vara med på alla 

aktiviteter, det kanske känns tungt i kroppen att röra på sig. De kan vara psykiska; eleverna 

vantrivs på idrotten eller kanske med sig själva. De kan vara sociala – eleverna känner sig inte 

trygga i klassen.  

 

Generella motståndsresurser mot dessa stressorer, utifrån vad Antonovsky (2005) förklarar, 

kan exempelvis vara att öka deras jag-styrka, det vill säga stärka se eleverna och ge dem mod 

att försöka. Eller ge dem socialt stöd kanske i form av ett tryggt och bra klimat i klassen samt 

ha en god och öppen relation med sina elever. Med hänsyn till Antonovskys teori om de 

generella motståndskrafterna och resulatet från elevintervjuerna vill jag påstå att ett sant 

engagemang från lärarens sida tillsammans med relevanta kunskaper som rör elevernas 

livsvärd blir ett lyckat recept som ger eleverna styrkan att dyka upp på lektionerna och vilja 

lära sig.  

 

Lindström och Pennlert (2006) beskriver lärarens yrkeskunnande och talar om didaktisk 

kompetens, social kompetens och ämnes-/innehållskompetens. Jag anser att idrottslärarna har 

kommit otroligt långt i sitt sätt att arbeta tillsammans med sina elever, med 

undervisningensinnehållet och med elevernas lärande. Samtidigt som de uppmärksammar och 

värderar elevernas önskan och behov så lyckas de även behandla de hälsoaspekter som står i 

[Lgy11] utifrån den matris de skapat. Något man kan önska är att de blir tilldelade mer tid för 

planering, ventilering och utvärdering så att de orkar fortsätta kämpa som de gör för sina 

elever.    

 
Individnivå 
På individnivå utgår jag från vilket lärande det verkar som att eleverna har tagit till sig, hur de 

tagit till sig det och varför just de hälsokunskaperna blivit meningsfulla. Något som kan 

tyckas vara märkvärt är att eleverna uppger att de tycker att idrottslärarna förklarar syftet med 

lektionen, varför de ska göra det och vad de ska lära sig, men ändå har de svårt att berätta vad 

det är för hälsokunskaper de har tagit till sig. Med de allra flesta elever måste det till flera 

följdfrågor för att få något svar på vad de har lärt sig om hälsa hittills på idrotten och det 

framkommer att eleverna har svårt att inringa vad för typ av kunskap som hör till hälsa. Att 

det ligger till på det sättet tycker jag inte är så underligt då både Medin & Alexandersson 

(2000) och Brügge (2007)  framhåller att det råder stora oklarheter kring vad som egentligen 

avses med begreppet hälsa. Resultatet visar också att majoriteten av eleverna inte kunde 

relatera till när de stötter på fysisk, psykisk och social hälsa i undervisningen trots 

förklaringen av begreppen. Detta tolkar jag absolut inte som att de inte har lärt sig något av 

dessa aspekter utan jag tror att det beror på den helhetssyn av hälsa som idrottslärarna 

försöker förmedla där de väljer att inte dela upp hälsa i fysisk, psykisk och social hälsa. 

 

Samtliga elever nämner den fysiska aspekten då de ombeds att beskriva hälsa vilket kan 

härledas till den mediahysteri Nilsson (1998), Quennerstedt (2007) samt Larsson (2007) 

problematiserar vilket sätter den fysiska kroppen i centrum. De uppger att de flesta människor 

blir överösta med olika hälsotips och hälsobringande metoder i sin vardag, därmed även våra 

unga, vilket kan förklara att det första eleverna kopplande till hälsa handlade om den fysiska 

delen; att träna, röra på sig och motionera. Att äta sunt var också enligt eleverna en del av 

hälsa vilket kan härledas till de skönhetsideal Quennerstedt (2007) presenterar där kroppen är 

i centrum. Vidare anser jag att elevsvaren påvisar att eleverna till största del har en relativt 

objektiv syn på sin kropp. Larsson (2007) nämner att man med en objektiv syn på kroppen ser 

den som någonting man har, den har ett utseende och en prestationsförmåga vilket jag kan 

tycka eleverna fokuserar på då deras svar på vad hälsa är handlar om den fysiska kroppen. 
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Något som man skulle kunna göra för att säkerhetssälla detta påstående skulle vara att följa 

upp elevintervjuerna och fråga hur eleverna menar med att hälsa likhetssälls med ”att äta bra” 

eller ”att träna”. Menar de att ”äta bra” är att äta en kost som inte gör en överviktig eller att 

”äta bra” är att äta god mat som man tycker om? Menar eleverna att det är hälsosamt att träna 

för att uppnå en viss kroppsvikt eller för att det kan vara ett socialt sätt att träffa kompisar? 

Om jag skulle göra om elevintervjuerna skulle jag ha bett eleverna att utveckla sina svar mer.  

 

Att kroppen är i centrum innebär enligt Nilsson (1998) bland annat att individen får stå 

tillsvars för sitt utseende och sin personlighet vilket idag tycks spegla vem man är. 

Quennerstedt (2007) uttrycker betydelsen av den objektiva kroppen liknande då han förklarar 

att om en människa har ett vackert och hälsosamt yttre uppfattas hon som hälsosam. Detta 

medför att eleverna kan uppleva en stor press på att deras yttre motsvarar vem de är och att 

deras yttre är det enda de är. Med detta resonemang vill jag påstå att eleverna har med sig ett 

dualistisk synsätt på sig själva då de kommer till skolan vilket enligt Swartling Widerström 

(2005) innebär att kropp och själ upplevs åtskilda. Det dualistiska synsättet är något som 

Swartling Widerström problematiserar och det verkar som att hon hellre hänvisar till den 

levda kroppen som filosofen Merleau-Pontys förespråkar. Jag delar det synsätt Merleau-Ponty 

har då hon beskriver kroppen som en objektiv och subjektiv odelbar enhet och som jag förstår 

Swartling Widerström (2005) är detta integrerade synsätt även ett sätt som idrottslärare 

försöker arbeta med. Hon förklarar att yrkesutövarna talar om att ”vara” kropp istället för att 

tala om att ”ha” kropp i undervisningen.  

 

Resultatet av lärarintervjuerna visar att det integrerade synsättet framkommer mer på denna 

gymnasieskola än vad de dualistiska synsättet gör då det är mycket sällan idrottslärarna enbart 

har den fysiska aktiviteten i fokus. I och med att idrottslärarna inte bara arbetar med 

färdighetskunskaper utan gärna ser att eleverna får en förstålse för vad de gör och ännu hellre 

blir förtrogna med kunskapen så ligger fokus inte bara på den fysiska kroppen, vad den kan 

göra och hur den reagerar på olika aktiviteter. Den levda kroppen  där kropp och själ är ett 

tycker jag blir synlig i undervisningen då eleverna tillägnar sig kunskaper genom handling, då 

de får förankra faktakunskaper genom att själva uppleva och erhålla lärande genom 

erfarenhet. Dewey (1995) förespråkar den praktiska kunskapen i hans teori ”Learning by 

doing”och han lyfter de egna erfarenheterna som en stor kunskapskälla. För att det ska vara en 

stor kunskapskälla menar han att hela kroppen måste vara förankrad vilket kan liknas med den 

levda kroppen som filosofen Merleau-Pontys förespråkar. Kanske kan denna koppling komma 

att förklara varför idrottslärarna sett störst kunskapsutveckling i de arbetsuppgifter som 

eleverna fått förvärva kunskap praktiskt, teorietiskt och med det liv som de lever. Exempelvis 

som de gör med träningsläran.  

 

Eleverna själva har svårt att reflektera över arbetssätten och hur de lär sig. De nämner både 

teoretiska och praktiska arbetssätt, motiverar genomgångar och återknytning till de fyra 

färdigheterna. Ett intressant förslag som kom i samband med att en elev efterlyste kunskap 

gällande kost, vad och hur man ska äta, var hemläxa. Hon ansåg att film, genomgångar, att få 

prova på, svara på frågor och att få diskutera var bra arbetssätt för att hon skulle kunna lära 

sig om hälsa. Att väva in mer teori i ämnet verkar det finnas delade åsiker om bland eleverna 

men däremot framgår det tydligt att eleverna uppskattar de tillfällen där de får chans att 

koppla ihop teori från genomgången med det praktiska de gör under lektionen. Då menar 

eleverna att de tar till sig kunskap på ett bra sätt vilket påminner om Dewey (1995) som lyfter 

de egna erfarenheterna som en stor kunskapskälla. Vidare framkommer det att repetition och 

återknytning till tidigare inhämtade teoretiska och praktiska kunskaper är ett lyckat arbetssätt 
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för att eleverna ska lära sig. En elev uttrycker klart och tydligt i resultatet att hon lär sig 

genom att hennes lärare ”nöter in” kunskapen. 

 

Aktiviteter som inte aktivt tränar eleverna motiveras på gymnasieskolan vilket enligt 

Quennerstedts (2007) studier inte verkar förekomma så ofta. I [NU-03] menar de att då 

görandet prioriteras glöms ofta lärandet och kunskapsutvecklingen bort. De hävdar att det 

finns ett stort behov av diskussion kring såväl ämnets innehåll som dess arbetsformer, där de 

kunskapskvaliteter och kompetenser styrdokumenten uttrycker att eleverna ska lära sig bör stå 

i fokus. Dessa didaktiska frågor har idrottslärarna tagit tag i då de utformat ett gemensamt, 

genomtänkt och genomförbart undervisningskoncept som innefattar faktakunskaper, 

färdighetskunskaper, förståelsekunskaper samt förtrogenhetskunskaper. Sociala delar så som 

högt till tak och fairplay, psykiska delar så som naturmöten, avslappning och att eleverna lär 

känna sig själv är metoder där hälsa på olika sätt främjas i undervisningen. De utvalda 

hälsokunskaperna som eleverna lär sig är i stor utsträckning användbara för dem själva vilket 

idrottslärarna upplevt öka möjligheten till en bredare kunskapsutveckling då eleverna 

verkligen engagerat sig och arbetat självständigt med de uppgifter de får. Eleverna uppger 

olika arbetssätt som lett till kunskap om hälsa varvid det inte går att hänvisa till enbart 

teoretiska eller praktiska kunskaper. Vilken typ av hälsa som har främjats kan eleverna inte 

direkt beskriva själva men utifrån elevsvaren går det att utläsa att samtliga aspekter av hälsa 

framkommer i undervisningen.  

 

Att idrottslärarna motiverar och beskriver syftet med lektionerna verkar enligt eleverna vara 

en bra metod för att de ska vilja tillägna sig kunskapen. Det bidrar till att de elever med lågt 

intresse för ämnet och dåliga erfarenheter ändå kommer till lektionen och är med. Därmed 

tycker jag mig kunna se den innebörd Thedin Jakobsson (2007) beskriver att Antonovskys 

(2005) teori känsla av sammanhang (KASAM) har i undervisningen. Idrottslärarna vill att 

eleverna ska förstå att de inte bara gör saker utan anledning på idrotten och därmed försöker 

de tydliggöra syftet med lektionen  och de utvalda aktiviteterna i genomgångar och 

diskussioner tillsammans med eleverna. Detta verkar uppskattas då resultatet från 

elevintervjuerna tyder på att de numera tycker att undervisningen är begriplig och de kan 

förstår varför de ska vara med och på så sätt hantera det. I och med att eleverna förstår varför 

de gör allt de gör på idrotten och tillåts till medbestämmande så upplever eleverna att de kan 

hantera de situationer och uppgifter de ställs inför då deras idrottslärare ger dem resurser att 

klara av dessa utmaningar. Det framkommer under idrottslärarintervjuerna att de båda har en 

ambition att skapa en medvetenhet hos eleverna som ger dem en bakgrund att stå på för att de 

sedan på egen hand ska kunna stärka sin hälsa. Denna ambition att skapa en medvetenhet hos 

eleverna verkar vara uppskattad utifrån de resultat som presenteras av elevintervjuerna då 

eleverna uppger att de önskar lära sig om saker de har användning för då det är en stor 

motivationskälla och bidrar till en känsla av meningsfullhet. 

 

För mig innebär hälsa att må bra både fysiskt, psykiskt och socialt och under utbildningen till 

idrottslärare har jag fått verktyg till hur man kan arbeta med dessa aspekter av hälsa i skolan 

för att frambringa kunskap, mening och engagemang hos eleverna. Vi har bland annat fått lära 

oss att bryta ned begreppet hälsa och arbeta med kunskapsblock för att tydliggöra vad de är 

för typ av hälsokunskaper eleverna ska lära sig. På denna skola delar de inte upp hälsa på 

samma sätt som jag fått erfara under idrottslärarutbildningen men jag skulle ändå kort vilja 

konkritisera hur jag har uppmärksammat att de fysiska, psykiska/mentala, och sociala 

aspekterna yttrar sig.  
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 Den fysiska delen av hälsa skulle man kortfattat kunna säga yttrar sig genom GFA 

(Gemensam, Fysisk, Aktivitet) där de kopplar förutbestämda färdigheter (styrka, kondition, 

koordination, rörlighet) till ”vanlig” idrott för att eleverna i sin tur ska genomföra en bredd av 

aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan och hälsan. Den fysiska delen främjas 

alltså genom den mängd olika elevvalda aktiviter som eleverna får möjlighet att delta i. Vilket 

i sin tur kan leda till att de hittar något (en sysselsättning/aktivitet/idrott) som de vill fortsätta 

med. Samt genom kunskap om hur eleverna tar hand om sin hälsa (sin fysiska kropp) på olika 

sätt utifrån matrisen (HRL, Friluftsliv, GFA, Livsstil, Ergonomi, Träningslära).   

 

 Den sociala hälsan kommer till uttryck genom det positiva klimat som främjas i klasserna, 

genom elevinflytande i undervisningen, samarbete och genom en öppen dialog lärare-elever 

emellan. Det motverkar utanförskap och främjar inkludering.   

 

 Den psykiska/mentala hälsan hos eleverna främjas också genom en god lärar-elev dialog som 

bland annat kommer från att idrottslärarna lägger ned tid och engagemang till sina elever samt 

att lärarna ser sina elever och anpassar undervisningen utifrån deras behov och önskemål. 

Eleverna får uppgifter där de kan utgå från sig själva och hur de kan förbättra sitt mående 

vilket gör undervisningen meningsfull, hanterbar och ökar elevernas engagemang vilket 

påverkar deras psykiska/mentala hälsa. Genom den acceptans som eftersträvas och gör det 

möjligt för varje elev att delta och utvecklas utifrån de egna förutsättningarna kan deras 

självförtroende och synen på de egna möjligheterna öka.  

 

Eftersom att jag hade min VFU på denna gymnasieskola och var relativt insatt i deras sätt att 

integrera hälsa i undervisningen gick jag in i studien med förhoppningen att den komplexa 

bild som finns bland yrkesverksamma idrottslärare att integrera hälsa i undervisningen kunde 

bli något klarare. Då jag vet med mig att idrottslärarna ger så mycket till sina elever i form av 

tid, struktur, engagemang och meningsfullhet i undervisningen hade jag förväntningar på att 

deras undervisningsmetoder och sätt att hantera hälsa i sin tur skulle ha gett eleverna en större 

insikt i begreppet än vad resultatet visade. Hälsa associeras, trots idrottslärarnas helheltsbild 

av begreppet, främst till fysisk aktivitet och att äta rätt av eleverna. Som jag diskuterat ovan 

kan det bero på att eleverna kommer till skolan med ett dualistiskt synsätt vilket är en stor 

utmaning för idrottslärarna att ta an då de enbart har en lektion á 80 minuter i veckan på sig 

att försöka ge eleverna ett integrerat synsätt av kropp och hälsa. Det är svårt för dem att föra 

fram ett integrerat budskap då vi enligt Nilsson (1998) och Quennerstedt (2007) blir överösta 

med kostråd, hälsotips och bilder på smala och vältränade kroppar som främjar motsatsen, det 

vill säga det dualistiska synsättet.  

 

Jag tycker att idrottslärarna på den här gymnasieskolan har kommit långt i sitt sätt att arbeta 

med hälsa, vilket innebär att de har lyckats med något som många andra idrottslärare har svårt 

för. Vidare tror jag, utifrån resultatet, att eleverna lär sig det som undervisningen avser att de 

ska lära sig men de kan inte riktigt sätta fingret på vad det är för hälsokunskaper de lärt sig. 

Dels för att hälsa återfinns i allt de gör och lär i den undervisning de har idag men jag tror 

även att det beror på att examinationstillfällena inte är riktigt färdiga än. Med tydliga 

examinationstillfällen som avslutar varje kunskapsblock tror jag att eleverna lättare kan tala 

om vad de har lärt sig.     

 

Utifrån resultatet har jag insett en del likheter med mina tidigare erfarenheter och 

idrottslärarnas hälsoundervisning men det har också dykt upp en del olikheter och nya frågor 

har väckts. Idrottslärarna på den här gymnasieskolan väljer att undervisa i block utifrån en 

matris vilket jag också fått lära mig att göra för att skapa tydlighet för eleverna. De har en syn 
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på hälsa som kan hänvisas till WHO där fysiska, psykiska och sociala aspekter nämns som 

även jag delar. De väljer dock att inte att behandla hälsans aspekter var för sig i de olika 

kunskapsblocken, vilket jag har erfarenhet av att göra från min tid som idrottslärarstudent. Jag 

ser på mina tidigare erfarenheter av hälsoundervisning med nya ögon då jag förstått att det sätt 

som jag lärt mig, att dela upp hälsa i fysisk, psykisk och social hälsa, teoretiskt skulle kunna 

skapa en ändå mer tudelad känsla av hälsa och av kroppen. På samma gång som det säkert 

skulle kunna hjälpa eleverna att utskilja de olika aspekterna som de idag är relativt okunniga 

om. Efter denna studie har jag alltså insett att hälsoundervisningen inte nödvändigtvis behöver 

delas in i block där hälsans alla delar är var för sig, exempelvis friluftsliv med fokus på social 

hälsa exempelvis samarbete, för att ändå lyckas få med alla delar. Samtidigt anser jag att det 

kan medvetandegöra eleverna att arbeta specifikt med någon del av hälsa ibland, exempelvis 

som lärare II gör då hon använder värderingsmallen efter en avslutad aktivitet. 

 

Den här studien beskriver hur ett idrottslärarlag i en mellanstor stad i Sverige valt att aktivt 

arbeta med hälsa i sin undervisning, vilka didaktiska val de har gjort i sin hälsoundervisning 

samt vad deras elever lär och uppfattar av den undervisningen. Det går inte att göra någon 

större generalisering av det resultat jag har forskat fram men min studie kan kanske inspirera 

och väcka tankar hos idrottslärare som ställer sig frågan hur de kan gå tillväga för att integrera 

hälsa i ämnet. För att skapa en undervisning i idrott och hälsa där eleverna ges möjlighet till 

att lära sig någonting de kan ha användning av för att stärka sin hälsa och sitt välbefinnande 

tycks det handla om att man som idrottslärare verkligen funderar över de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför man väljer att undervisa som man gör. Det tycks också vara betydelsefullt 

att skapa en känsla av sammanhang genom att se sina elever och anpassa hälsoundervisningen 

utifrån den värld de lever i och de frågor de ställs inför.  

Vidare forskning 
Eftersom det framkommer av flera källor att media sänder ut en objektiv syn på kroppen och 

att de ställs stora krav på dagens ungdomar att de ska vara perfekta så tycker jag att det är av 

stor vikt att granska hur vida idrottslärare ute i Sverige tacklar det. Vad görs det för att 

förhindra den aktivitetshetts som staten, samhället och media sänder ut? Det Nilsson (1998) 

samt Quennerstedt (2007) rapporterar om att vi har en ökad kroppsfixering i samhället som 

likhetsställer det smala och vältränade skönhetsidealet med att ha hälsa är någonting som jag 

anser borde undersökas vidare. Det står i ämnesplanen att eleverna ska få diskutera 

skönhetsideal men problematiken innefattar mer åtgärder än att diskutera det tror jag. Enligt 

mig handlar det om vilket synsätt vi vill att eleverna ska ha på sig själva. Vara eller ha kropp? 

 

I denna fallstudie har enbart ett idrottslärarlags sätt att bedriva hälsoundervisning på 

presenterats. Då det verkar finnas en problematik för idrottslärare att integrera hälsa tycker jag 

att det vore intressant att undersöka hur fler skolor valt att lägga upp sin undervisning för att 

integrera hälsa. I och med att det kom fram i denna studie att några elever uppnår 

förtrogenhetskunskaper så tycker jag att det vore intressant att undersöka hur många elever 

som tycker sig nå förtrogenhetskunskap i idrott och hälsa och hur de når dit.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide med idrottslärare 
 

Frågor med bakgrundskaraktär. 

- Ålder, kön, utbildning, år som lärare, behörighet 

- Arbetat på skolan i hur många år?  

- Arbetat som idrottslärare på någon annan skola?  

 

Syn på hälsa 

- Hur beskriver drottslärare hälsa? Utifrån vad? 

- Hur tolkar idrottslärare hälsobegreppet som beskrivs i läroplanen? 

- Har ni kommit fram till en gemensam syn på hälsa i arbetslaget? (Utifrån läroplanen) 

- Har du några synpunker på hur hälsa framkommer eller bör framkomma i läroplanen? 

(Skillnader Gy11-Lpf94) 

 

Hälsa i undervisningen 

- Vilka är de vanligaste aktiviteterna i undervisningen? Varför just dessa? Finns det 

återkoppling och/ eller anknytning till hälsa i de vanligaste aktiviteterna i 

undervisningen? Hur? (Studier visar att det mest är den fysiska hälsan som främjas) 

- Är hälsa ett separat moment i idrottsundervisningen eller hur behandlas det? (Praktik-

teori. Medel-mål) Hur är det förenat? 

- Vad ska eleverna lära sig om hälsa på just din skola? Hur kom ni fram till det? 

- Centrala utgångspunkter gällande hälsa i undervisiningen kopplat till läroplanen? (Hur 

skildras exempelvis ergonomi i undervisningen?) 

- Hur mottags det av eleverna anser du? 

- Lär sig eleverna det lärarna tycker att de ska lära sig? Svarar eleverna upp mot de 

kunskaper de ska läsa sig? Går det att betygsätta? 

- Vilka är förutsättningarna enligt idrottslärarna för hälsoundervisning i skolan? Har 

skolan dessa? (samarbete med andra lärare, material, tid, kollegor) 

- Vad har du för synpunker gällande hälsoundervisningen? När är den som bäst, som 

lättast, vad gör att den håller god kvalitet? Varför? (Spontana tankar kring 

hälsoundervisningen. Hur känns det att prata om och anlysera den?)  

- Vad anser du är svårigheterna i ämnet idrott och hälsa när det gäller 

hälsoundervisningen? Varför? Lösning?  

 

Kunskaper om hälsa. 

- Är det själva aktiviteterna snarare än kunskaperna som utgör det främsta underlaget 

för undervisningen? Ses vissa aktiviteter som viktigare än andra? Är de i linjer med 

kurs- och läroplanens intentioner?  

- Hur hanteras kunskaper och kunskapskvaliteter i idrott och hälsa? Behandlas fakta, 

färdighet, förståelse, förtrogenhet? Målet måste ju vara att behandla alla! 

- Är kunskapsblock ett alternativ som skulle underlätta kunskapsbiten? Vilka 

hälsokunskaper ska de lära sig?  

- Hur vet läraren att eleverna har inhämtat hälsokunskaper? Hur utvärderas elevernas 

kunskaper om hälsa? (Uppföljning? Progression? Utvärderingsformer?) 

- Vilka hälsokunskaper finns med på dina lektioner? Fakta, färdighet, förståelse, 

förtrogenhet. Vad får eleverna lära sig om hälsa? Vad ska de lära sig om hälsa, hur 

kom ni fram till det? 

- Finns kunskapskraven formulerade? Känner eleverna till dessa?  
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- Finns det någon koppling till andra ämnen? 

  

Arbetssätt 

- Hur lägger idrottslärarna upp sin undervisning för att eleverna ska utveckla sin sociala 

förmåga/hälsa. 

- Hur lägger idrottslärarna upp sin undervisning för att eleverna ska utveckla sin fysiska 

förmåga/hälsa. 

- Hur lägger idrottslärarna upp sin undervisning för att eleverna ska utveckla sin 

psykiska förmåga/hälsa. 

- Får eleverna en chans till inflytande över arbetssätt?  

- Tar lärarna reda på elevernas förkunskaper innan de påbörjar något nytt hälsomoment? 

Hur? (Progression) Lyssnar eleverna och läraren pratar eller får de chans till 

gemensamma diskussioner? 

- Har eleverna möjlighet att påverka innehåll? 

- Hur fungerar arbetssättet ni har för att föra in hälsa i undervisningen? 

- Vet eleverna vad de ska lära sig gällande hälsa? Diskuteras hälsa? Har de haft eller ska 

de ha några grupparbeten? Några större enskilda arbeten? Varför? Varför inte? 

- Hur utvecklar ditt arbetssätt? Finns det något sätt att få ny inspiration och hjälp? 

- Teoretisk är hälsoundervisningen oftast idag. Hur förenas teori och praktik? För och 

nackdelar med detta? 

 

Skolans hälsoarbete 

- Finns det något sammarbete i lärarlaget eller med andra skolor för att utveckla 

undervisningen? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide med elever till intervjuade idrottslärare 
Bakgrundsfrågor 

- Kön, ålder, känslor för ämnet 

 

Syn på hälsa 

- Vad är hälsa för dig? Beskriv! Förklara! 

- Vad tycker du är hälsa i ämnet idrott och hälsa? Hur skildras det upplever du? 

- Psykisk, fysisk, social. Hur stöter du på dessa former av hälsa i undervisningen? 

 

Kunskaper i hälsa 

- Har du fått veta vad det är du ska lära dig gällande hälsa i ämnet? 

- Vad har du lärt dig om hälsa i skolan? 

- När upplever du att du lär dig om hälsa i undervisningen? Får du veta vad du ska lära 

dig? Hur då? 

- Finns det fördelar och nackdelar med att ha hälsoundervisning?  

- Vad ger hälsoundervisningen dig som elev? Som individ? 

- Finns det något dina lärare borde ta upp gällande hälsa som de inte eller i liten 

utsträckning gör? Berätta! 

- Finns det något som de tar upp alldeles för mycket som alla redan vet?  

- Vad tycker du att du har lärt dig gällande hälsa i ämnet? 

- Vad skulle du vilja lära dig om hälsa? Hur då? 

- Hur tycker du undervisningen borde vara för att främja hälsa? Varför? 

- Får du vara med och påverka undervinsingen? Hur skulle den då se ut? Hur mycket 

skulle du vilja påverka? 

- När diskturerar ni hälsa i undervisningen? Vad diskuterar ni då? 

- Har ni haft eller ska ni ha några grupparbeten? Några större enskilda arbeten? Vad 

handlade dessa om? Vad lärde du dig då? 
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Bilaga 3 – MATRIS     
 

Denna matris visar hur idrottslärarna  

valt att bryta ned vilka kunskaper eleverna  

ska lära sig utifrån GY11 i olika block. 

Livsstil, ergonomi, träningslära, GFA-

Gemensam Fysisk Aktivitet, friluftsliv, 

HLR-Hjärt och Lung Räddning.  

Samtliga block innehållet färdiga 

lektionsplaneringar för vad eleverna ska lära 

sig under varje block. Nästintill varje block 

återkommer i åk 2 för att möjliggöra 

progression från åk 1 till åk 2. 
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Bilaga 4 - ELEVENKÄT 
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Bilaga 5 - GFA 
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Bilaga 6 - TRÄNINGSLÄRA 
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