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Abstrakt 

Hälsans utrymme i samhället ökar, vilket även syns inom skolan och då framförallt i ämnet 

idrott och hälsa. Hälsa är ett svårdefinierat begrepp som har förändrats i takt med samhället. 

Tidigare forskning visar en undervisning, där fokus ligger på de fysiologiska aspekterna som 

kost och träning. Ämnets syfte lägger däremot lika stort fokus på de sociala och de psykiska 

aspekterna. Med detta har studiens syfte varit att undersöka hälsoundervisningen på 

gymnasiet. Metoden har varit kvalitativa intervjuer med åtta olika lärare som undervisar i 

idrott och hälsa. Resultatet blev att lärarna ser hälsa på ett salutogent sätt, utifrån den 

definition WHO har.  De arbetar och planerar dock undervisningen med hälsa utifrån det 

patogena synsättet. De lägger fokus på de fysiologiska bitarna, som även den tidigare 

forskningen visar. Två av anledningarna till detta är bristen på en gemensam hälsodefinition 

och bristen på tid. 

Nyckelord: Hälsa, Salutogen, Patogen, Lärare. 
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1. Inledning  

 

Hälsa är ett begrepp som används allt flitigare och det mesta vi gör och upplever kan kopplas 

till hälsa. Du ska vara framgångsrik på jobbet samtidigt som du ska visa upp ett vältränat 

yttre. Den fysiska hälsan är den synliga delen, men hälsa handlar om betydligt mer än så. I 

vardagen ska du inte bara visa upp en god fysisk hälsa, du ska vara lycklig och må bra. Media 

har här ett stort ansvar. Leva så här är nog inte många som klarar av, att ständigt visa upp dig 

från din bästa sida. När media framställer en bild, som egentligen inte är mänsklig, om hur 

man bör leva och träna för att må bra uppstår en massa krav. Krav och förväntningar vi sätter 

på oss själva. Den här bilden har mer med den psykiska hälsan att göra och mindre med den 

fysiska. Hälsa är ett oerhört stort begrepp, som är lika stort som svårdefinierat. Hur ringar 

man in vad hälsa är? Nationalencyklopedin definierar hälsa enligt följande: 

hälsa (fornsvenska hælsa, bildning till hel, hæl ”lycka”, ett ord besläktat 

med hel), svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från 

sjukdom. 

Jag vet inte om vi blev särskilt mycket klokare, av Nationalencyklopedins förklaring, vilket 

visar hur svårt det är att definiera hälsa. Lika svårt borde det vara att undervisa, i idrott och 

hälsa, när begreppet är så svårtolkat. 

 För lite mer än 50 år sedan, under Lgy – 65, gick idrottsämnet under namnet Gymnastik. Lgy 

– 65 och Lgy 70 bestod av elva huvudmoment: gymnastik, dans, bollspel, friidrott, 

orientering, skridskoåkning, skidåkning, simning, arbetsteknik, teori samt funktionär och 

ledarskap. Vad varje moment skulle innehålla stod tydligt beskrivet för varje lärare. Inom t ex 

momentet, simning, skulle det ingå olika simsätt, simhopp, livräddning och 

simkunnighetsprov. Dessutom följdes ytterligare kommentarer av momenten, för att 

ytterligare visa hur undervisningen borde se ut. Det var väldigt tydligt vad, och hur, läraren 

skulle undervisa. Resultaten av Lpf - 94 slutade inte enbart med ett namnbyte för skolans 

idrottsämne. Läroplanerna fick en mer målstyrd inriktning och ämnets tidigare, så tydliga, 

delmoment försvann. Målen för Lpf - 94 satte även mer press på skolorna, som vidare skulle 

utforma egna mål. Idrott och hälsa blev det nya namnet och styrdokumenten förändrades. 

Hälsans utrymme i styrdokumenten blev betydligt större, utan att det beskrevs vad hälsa är 

och vad man skulle lägga fokus på. I och med Lpf11 kom ett försök till att strukturera upp 
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ämnet mer. Hälsa blev vidare ett mål för hela skolan: det är skolans ansvar att varje elev har 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa (www.skolverket.se). Det finns även kvar i 

inledningen till ämnet: Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta 

ansvar för sin hälsa (www.skolverket.se). Någon definition vad begreppet hälsa innebär kom 

dock inte. 

Namnbytet gjorde ett kraftigt avtryck i betygskriterierna, men hur ser det ut i praktiken? Vår 

erfarenhet, både från vår egen skolgång och praktik, säger att betygskriterierna och 

undervisningen talar två helt olika språk, när det gäller hälsa. Fysisk aktivitet, och kanske 

framför allt bollspel, utgör stora delar av idrottsundervisningen. Vi har diskuterat en stor 

portion hälsa under vår lärarutbildning, men under VFU:n, den verksamhetsförlagda 

utbildningen, är känslan en helt annan. Vad står begreppet hälsa för bland idrottslärare? Har 

dem en tydlig plan med sin hälsoundervisning, eller ser dem mer hälsa som någonting man får 

”på köpet” via fysisk aktivitet. Där ligger vårt intresse, att ta reda på hur lärare i idrott och 

hälsa planerar och genomför sin idrottsundervisning, i hälsa. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hälsoundervisningen, i skolämnet idrott och hälsa på 

gymnasiet, och vad den innebär i förhållande till aktuella styrdokument. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilka uppfattningar har lärare, i idrott och hälsa, om begreppet hälsa i kursen, idrott 

och hälsa 1? 

- Vilka mål har idrottslärare med hälsoundervisningen i kursen, idrott och hälsa 1? 

- Hur planerar och genomför lärare hälsoundervisningen i denna kurs? 
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2. Begrepp 

 

Här har vi valt att, kort, gå igenom våra begrepp för studien. Den senaste läroplanen, Lpf – 

11, har gjort idrottsämnets innehåll tydligare. Trots det är det fortfarande svårt att definiera 

begreppet hälsa. Svårigheterna med hälsa som begrepp gör det svårt för idrottslärare att både 

planera och utföra sin undervisning. Vi har valt att lyfta fram begreppet hälsoundervisning – 

ett samlingsnamn för lärare i idrott och hälsa och deras undervisning kopplat till hälsa. 

 

2.1 Hälsa 
 

Nationalencyklopedin definierar hälsa enligt följande: 

hälsa (fornsvenska hælsa, bildning till hel, hæl ”lycka”, ett ord besläktat 

med hel), svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från 

sjukdom. En allmänt omfattad definition saknas alltså. 

Thedin – Jakobsson (2005) menar att hälsa inom medicin avser frånvaro ifrån sjukdomar, men 

säger också att hälsa som begrepp kan betyda så många olika saker beroende vilken kultur 

man tolkar det utifrån. Det leder till problem att skapa en gemensam bild av vad begreppet 

innebär, vilket man kan se från både Nationalencyklopedin och från Thedin (2005). 

Thedin-Jakobsson (2005) redogör sedan fyra huvuddrag för begreppet hälsa som de kan 

urskilja: 

 Hälsa i medicinska termer (ses som ett tillstånd av att vara antingen sjuk eller frisk 

utifrån exempelvis en medicinsk diagnos, ett fysiologiskt mätvärde eller som ett 

samspel där hälsa och sjukdom är varandras motsatser) 

 Hälsa som upplevelse (den andliga teleologiska ansatsen) 

 Hälsa som en resurs (för att kunna förverkliga sina livsmål, exempelvis arbete, 

boende, utbildning) 

 Hälsa som en process (där hälsa är något som ständigt förändras och kan påverkas) 

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp och det finns egentligen inte en självklar definition. I 

styrdokumenten för idrott och hälsa får hälsa stort utrymme, men begreppet tydliggörs aldrig. 
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Det lämnar stort utrymme för skolor och lärare att själva tolka och sätta upp mål för hur man 

ska arbeta med hälsoundervisningen. Hälsa definieras inte på samma sätt av alla lärare, vilket 

gör det svårt att få en gemensam bild av vad som ska ingå i undervisningen. Det krävs en 

grundläggande förståelse och en enighet om vad begreppet hälsa innebär både på individ-, 

grupp- och samhällsnivå för att kunna planera, genomföra och följa upp en hälsofrämjande 

undervisning. Något som inte finns i dagsläget.  

Ett svårdefinierat begrepp leder till stora skillnader i undervisningen skolor emellan, även 

bland lärare, vilket Medin och Alexandersson (2000) tar upp i boken Begreppen Hälsa och 

hälsofrämjande - en litteraturstudie. De ser att synen på hälsa och hälsofrämjande åtgärder 

skiljer sig mycket åt, vilket ger ett stort behov av större tydlighet och vetenskapligt baserad 

kunskap. De menar också att litteraturen i ämnet börjar bli omfattande, men svårigheten att 

definiera begreppet hälsa består. 

Katie Eriksson (1991) beskriver det som ett evighetsproblem. Det aldrig går att finna en helt 

tillfredsställande definition på hälsa, då det förändras i takt med att samhället, menar hon. 

Quennerstedt (2007) ser hälsa som ett begrepp med många olika innebörder beroende på 

vilket sammanhang man pratar om det. Han menar att många förklaringar till vad hälsa är 

startar i någon form av vad som är normalt och fokuserar därefter på avvikelser från det 

normala. Ser man på hälsa historiskt beskriver Quennerstedt (2007) hur två sätt att förhålla sig 

till hälsa varit dominerande: ett moraliskt normalt och ett vetenskapligt normalt. Det moraliskt 

normala förhållningssättet innebär att det är rådande ideal som främst påverkar vad som ses 

som hälsa, t.ex. korrekt moraliskt beteende, manligt/kvinnligt, normal kroppsvikt osv. Det 

vetenskapligt normala innebär istället att vetenskapen, främst medicinvetenskapen, avgör vad 

som är hälsa. Medin och Alexandersson (2000) visar också att hälsa ofta kopplas ihop med 

medicin och ses därför som motsatsen till det onormala, eller det sjuka, och definieras ofta 

som frånvaro av sjukdom. Thedin – Jakobsson (2005) anser att denna syn på begreppet leder 

till att hälsa oftast mäts genom olika former av riskfaktorer för ohälsotal eller som sjukdom 

och dödlighet. Hälsa kan alltså diskuteras på olika sätt, ett annat exempel är utifrån teorier 

ofta inspirerade av WHO:s centrala dokument om hälsa och hälsofrämjande (Quennerstedt, 

2007). WHO definierar hälsa, enligt deras definition från 1948, på följande sätt: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity. 
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Från WHO:s Ottawa-manifest 1986 kan man läsa: 

Health is created and lived by people within the setting of their everyday life: 

where they learn, work, play and love. 

WHO:s definition lyfter fram att hälsa kan ses som något mer än enbart sjukdomar och 

sjukvård. Quennerstedt (2007) redogör för hur det framhävs både psykologiska och sociala 

aspekter på hälsa i dessa utdrag från WHO. Det skiljer sig mot det medicinska synsättet som 

speglas i samhället och som förskjuts ytterligare i och med den förklaring WHO kom med 

1991. I den betonas åtgärder för att skapa stödjande miljöer för hälsa. Thedin – Jakobsson 

(2005) visar hur det lyfts fram fysiska och sociala aspekter på stödjande miljöer, där arbetet 

ska präglas av samarbete mellan individer, myndigheter, folkrörelser och andra 

organisationer. Det ska skapas förutsättningar för att individen själv ska kunna försörja sig 

och bestämma över sitt eget liv. Ekonomiska och sociala förhållanden ska finnas att varje 

individ ges möjligheter att förverkliga ett gott liv. 

Thedin – Jakobsson fortsätter med att ta upp den beskrivning av hälsa som WHO kom med 

1998. Där beskrev WHO hälsa som en mänsklig rättighet och betonade vikten av att arbeta 

hälsofrämjande genom olika allianser på regional, nationell och internationell. Medin och 

Alexandersson (2000) menar att det kan ses som ett skifte från förebyggande av sjukdom till 

stärkande av hälsa. De skriver vidare att eftersom ordet hälsa nu används så flitigt utan att 

definieras leder till att begreppet kan uppfattas som flummigt och obestämbart, framförallt 

inom sjukvården. De anser att många kliniker/praktiker känner sig frustrerade av ord som t.ex. 

hälsa, hälsofrämjande och helhetssyn. Begreppen uppfattas som abstrakta och inte praktiskt 

användbara i den egna verksamheten. Thedin och Jakobsson (2005) överför detta till skolans 

värld, där det finns liknande svårigheter att definiera och konkretisera begreppet hälsa. De 

anser dock att det inte finns några tvivel om att hälsa nämns i styrdokumenten och att det är 

inspirerat av den övergripande hälsodefinition som kan härledas till WHO:s definition.  

Medin och Alexandersson (2000) visar även hur sjukvården har börjat arbeta mer och mer 

med förebyggande åtgärder. Genom att t.ex. ordinera motion läggs ansvaret över mer på 

individen, istället för att bara behandla skador är målet att stoppa dem innan de sker. Vilket 

visar att för både sjukvården och lärare gäller det att arbeta för en hälsa mer lik den definition 

WHO har.  



 

 

 

10 

 

Till ovanstående redogörelse av begreppet kopplar vi samman den massmediala bilden av 

hälsa. Den hälsosyn som framställs i media idag handlar till stor del om vår kropp, att nå den 

ideala kroppen. Det dyker upp nya kurer och steg varje vecka, t.ex. 5 veckor till den perfekta 

kroppen eller 10 steg till magrutor osv. En syn som lever på att man ska se ut, leva och äta på 

ett visst sätt. Thedin och Jakobsson (2005) tar upp att synen på den ideala kroppen, hur man 

ska se ut och vad som är hälsosamt kan sägas vara konstruktioner av rådande bilder som 

förmedlas till oss via massmedia, men även vad som betonas av lärarna i undervisningen. Det 

är någonting lärare måste arbeta för att motverka.  

Den syn på hälsa som Quennerstedt (2007) tar upp med de två förhållningssätten, och som 

även syns i massmedia, handlar om en patogen syn på hälsa. WHO: s definition, i jämförelse 

med den massmediala, handlar mer om en salutogen syn på hälsa. Det är den senare, den 

salutogena synen, som vi har fått under vår utbildning, om hälsa. Det är också denna syn som 

reflekteras i styrdokumenten, menar Thedin – Jakobsson (2005). 

 

2.2 Begreppet hälsoundervisning 
 

Hälsoundervisning används i denna rapport istället för hälsa i ämnet idrott och hälsa. 

Begreppet innefattar allt som har med hälsa i ämnet att göra.   

 

2.3 Hälsa i styrdokumenten 

 

Idrottsämnets styrdokument belyser bokstavligen hälsa på flera punkter. I ämnets syfte står 

hälsa tydligt beskrivet på flera ställen, men på de ställen det inte står med finns hela tiden en 

röd tråd i förhållande till begreppet hälsa. Några exempel från Lpf11 är: 

ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, 

genomföra och värdera olika aktiviteter som gynnar den kroppsliga förmågan. 

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, 

om hur viktig livsstilen är och följderna av aktivitet kontra inaktivitet. Ämnet ska bidra till att 

utveckla elevernas hälso- och miljömedvetenhet samt deras intresse för hälsofrågor i arbetsliv 

och samhälle. Undervisningen ska göra eleverna medvetna och motverka stereotypa 
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uppfattningar kring vad som ses som manligt och kvinnligt samt upplysa följderna av olika 

kroppsideal. Ämnet ska även ta upp frågor kring etik och moral i förhållande till idrott. Alla 

dessa syften tolkar vi som delar i ämnets hälsoundervisning. 

Lpf11 tar även upp sju punkter som ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla:  

1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar 

kroppslig förmåga och hälsa.  

2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.  

3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga 

och hälsa.  

4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.  

5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.  

6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation 

till idrotts- och motionsutövande. 

7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. 

Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer 

ergonomiskt kan anpassas till människan. 

Av dessa anser vi att samtliga punkter förutom punkt två kan kopplas till hälsoundervisningen 

i ämnet. Punkterna kan kopplas ihop till den definition WHO har, där fokus läggs på fysisk, 

psykisk och social hälsa. Ämnet handlar alltså inte bara om fysisk hälsa, vilket är tydligt i de 

nedersta punkterna. 

Enligt det centrala innehållet, i idrott och hälsa 1, ska följande punkter behandlas: 

• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.  

• Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.  

• Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.  

• Rörelse till musik samt dans.  

• Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.  
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• Metoder och redskap för friluftsliv.  

• Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.  

• Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödningoch 

drunkningstillbud.  

• Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.  

• Spänningsreglering och mental träning.  

• Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. 

Här kan man på ett eller annat sätt se en koppling till hälsa i varje punkt. Det handlar om 

hälsoundervisning med fysiska, psykiska och sociala delar.  

Sammanfattningsvis kan styrdokumenten i ämnet beskriva en undervisning, där stor fokus 

ligger på hälsa. Det räcker inte att bara behandla den fysiska delen av hälsan, utan som lärare 

måste man arbeta utifrån det innehåll som finns i kursplanerna. I kursplanerna kan vi se en 

koppling mot den definition WHO har och även en koppling till det salutogena synsättet. 

3. Teori 

 

Här beskriver vi den teori vi har tänkt koppla vår analys mot. Under vår utbildning har vi fått 

lära oss att se på hälsa ur det salutogena och det patogena synsättet. Det tidigare synsättet, det 

patogena, är det sätt vi har fått utbildning att arbeta mot. Med de glasögonen på, kommer vi 

att koppla resultatet mot de två synsätten och senare analysera empirin i förhållande till det 

salutogena och det patogena perspektivet.  

 

3.1 Salutogent och Patogent synsätt 
 

Inom ämnet idrott och hälsa kan två perspektiv på hälsa urskiljas. Dels ett riskförebyggande 

perspektiv, inriktat på risker och sjukdomar, som bygger på det patogena synsättet. 
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Dels ett främjande/stärkande perspektiv inriktat på hälsan, det friska, och bygger på det 

salutogena synsättet. 

Det patogena synsättet handlar i princip om att undvika sjukdom och att det normala 

tillståndet är att man är fullt frisk. Pato betyder sjukdom och geno betyder uppkomst, således 

betyder patogenes sjukdomsuppkomst. Det patogena synsättet har varit och är det 

dominerande inom medicin- och hälsoforskning (NE, 2005a). 

En patogent inriktad forskare studerar till exempel varför sjukdom uppstår och hur den 

utvecklas i den fysiologiska kroppen. Det leder till att forskningen fokuserar på hur 

sjukdomen, avvikelsen från det normala, ska behandlas. Inom det patogena synsättet 

utvecklas resurser som ska hålla människor friska och förhindra att fler blir sjuka. Enligt detta 

synsätt kan hälsa delas upp i en dikotomi mellan sjuk och frisk, två motpoler, men som 

samtidigt hör ihop. Quennerstedt (2008) påstår att dagens undervisning, i idrottsämnet, bygger 

på just detta synsätt - det patogena. 

 

Under lärarutbildningen får vi däremot lära oss att det är det främjande och stärkande 

perspektivet vi borde fokusera på, den salutogena delen.  

Salu betyder hälsa och således betyder salutogenes hälsans uppkomst (NE, 2005b). Enligt NE 

vad det två antaganden som Antonovsky härledde det salutogena synsättet ifrån. Det första 

antagandet var att inte vara i jämvikt och att trycket mot ökad oordning utgör den levande 

människans typiska kännetecken. Detta ledde till det andra antagandet att sjukdom, hur den än 

definieras, är allt annat än en ovanlig företeelse. Antonovsky (1991) ville se salutogenes som 

ett komplement till patogenes istället för att se dem som motsatser till varandra. 

Till den salutogena modellen presenterar Antonovsky (1979) också ett alternativt sätt att 

beskriva ett hälsotillstånd, som reaktion på det dikotoma synsättet. Han ville se 

hälsotillståndet som ett samspel, där vi rör oss mellan fullständig ohälsa till fullständig hälsa. 

Antonovsky menar att alla kommer dö, men så länge det finns något som helst liv i en 

människa innehar den också i någon bemärkelse hälsa. En viktig aspekt är att som motsatts till 

det dikotoma tänkandet så befinner sig alla vid en given tidpunkt någonstans i samspelet 

mellan ohälsa och hälsa. Rörelse sker ständigt mellan olika grader av hälsa och ohälsa 

(Antonovsky, 1979). 
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Diskussionen om skolans möjligheter att främja hälsa handlar ofta om kost och motion, vilket 

leder in på teorilektioner och patogent tänkande. Nilsson & Norgren (2003) förklarar att det 

kan vara betydligt lättare att undervisa om vad vi är emot, istället vad vi är för.  Det kan vara 

lättare att, som lärare, prata om vad vi vill förebygga, som våld, fetma och könssjukdomar. 

Det kan vara svårare att sätta ord på vad det är vi vill främja som t.ex. kärlek, vänskap, goda 

samspel och självkänsla. Nilsson & Norgren (2003) tar upp preventionsforskningen om 

ungdomar, och menar att istället för att informera och tillrättavisa om risker behöver man i 

framtiden utveckla och förstärka det som är positivt i elevernas liv. De menar att om vi stärker 

elevernas självkänsla, veta hur värdefull de är, så håller de sig själva borta från de risker som 

finns i samhället. 

Medin & Alexandersson (2000) skriver om två olika inriktningar på hälsa: den biomedicinska, 

som fokuserar på kroppen med hjälp av medicinsk forskning samt den: humanistiska, där 

hälsa ses som något mer än frånvaro av sjukdom. I den humanistiska delen lyfter de fram 

Antonovskys teorier, framför allt KASAM. KASAM står för känslan av sammanhang och 

kretsar kring tre huvudord: begriplighet, hanterbarhet och meningsfulhet. Medin & 

Alexandersson tar vidare upp att i KASAM och salutogenes ingår GMR (individens generella 

motståndsresurser). I GMR ingår faktorer som fysiska, psykosociala och materiella, som 

underlättar för personer att strukturera och begripa sin omgivning. Det leder i sin tur till att 

omgivningen blir hanterbar. 

Nilsson & Norgren (2003) tar upp WHO:s är engagemang i projektet ”hälsofrämjande skola”, 

där Antonovskys begrepp salutogenes används för att främja hälsa. Begriplighet, 

sammanhang och meningsfullhet, som Antonovsky pratar om, återfinns sedan många år i den 

pedagogiska forskningen. De tar vidare upp att ett nyckelbegrepp för att kunna uppnå hälsa, 

sett utifrån ett salutogent synsätt, är att utgå från KASAM. 

Utifrån samspelet där vi går mellan hälsa och ohälsa kan olika frågor ställas. Hansson (2004) 

ser att en patogen inriktning leder till försök att förklara rörelsen mot ohälsa, till exempel 

genom att klarlägga sjukdomar. De ser det salutogena synsättet som en faktor för att 

identifiera och främja hälsa. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att skolan borde arbeta för en salutogen syn på hälsa där det 

sociala, psykiska och fysiska spelar in. Arbeta för att stärka elevernas självkänsla och skapa 



 

 

 

15 

 

utrymme för eleverna att utveckla sin egen hälsa på sikt. Forskningen visar dock på att 

mycket av undervisningen idag handlar om det patogena synsättet. 

4. Forskningsöversikt 

 

Här kommer vi att gå igenom den forskning som finns i ämnet och hur ämnet utvecklats. 

Idrott och hälsa har genomgått stora förändringar historiskt sett, både hur undervisningen 

bedrivs, men också vad lärarna tycker är viktigt inom ämnet. Vi kommer att beskriva hur 

idrottsämnet har gått från ett ämne av enbart fysiska aktiviteter till hur idrott och hälsa ser ut 

idag – där hälsa har tagit stort utrymme. Styrdokumenten visar tydligt hur viktig hälsa är i 

idrottsämnet, men begreppets utrymme är även ett resultat av samhällets utveckling. 

 

4.1 Undervisning i skolämnet idrott och hälsa 
 

I Quennerstedt (2006) avhandling Att lära sig hälsa beskriver han ämnet idrott och hälsa idag, 

där lärare i idrottsämnet har svarat på enkäter samt intervjuats. Det Quennerstedt ser är att 

undervisningsinnehållet framförallt fokuserar på att eleverna ska utveckla ett positivt 

förhållande till den egna kroppen samt utveckla rörelseglädje. Viktigt är därmed att det ska 

vara roligt i de fysiska aktiviteterna, och även eleverna svarar ha roligt genom rörelse som ett 

av de viktigaste målen med ämnet (Eriksson m fl, 2003). Inger Karlefors (2002) visar dock i 

sin studie att lärarna till viss del menar olika saker med att ha roligt genom fysisk aktivitet. 

Några lärare avser aktiviteter som eleverna sköter själva där de också tränar att ta eget ansvar, 

medan andra menar aktiviteter som innebär en viss färdighetsträning. Eriksson m fl(2003) 

visar att gymnasielärarna tycker det är viktigast att eleverna lär sig att ha roligt genom fysisk 

aktivitet, lära sig om hälsa samt få förbättrad fysik. Lärarna vill även att eleverna ska få ett 

positivt förhållande till den egna kroppen. Hälsa ses alltså som en stor del av ämnet, inte bara 

den fysiska utan också den psykiska biten. Enligt Eriksson m fl(2003) anser lärarna att den 

viktigaste aktiviteten är samarbetsövningar, men i studien kan man se att bara 12 av 250 lärare 

uppger det som den vanligaste aktiviteten. Det visar på att lärarna anser att den sociala biten 

är viktig, men att de inte arbetar med den i stor utsträckning. Eriksson m fl(2003) analyserar 

även videoinspelade lektioner som visar att det framförallt är en aktiv kropp det talas om i 

undervisningen, där det specifika talet om kroppen är baserat på fysiologiska och medicinska 
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kunskaper. Webb m fl (2012) skriver i en artikel baserad på en undersökning, från Sverige 

och Australien, om hälsoundervisningen i idrott och hälsa: 

Swedish physical education is dominated by discourses in relation to healthy 

bodies that are characterized by physical training, the importance of regular 

exercise, risk prevention, healthy lifestyles and knowledge about physical 

training (Webb m fl, 2012). 

Undersökningen beskriver det salutogena synsättet på hälsa. Innehållet på lektionerna 

fokuserar på åtgärder som promotar en hög grad av fysisk aktivitet, bra fitness träning och 

utvecklandet av kunskap baserad på fysiologi och anatomi. Undervisningen handlade om att 

alla skulle jobba hårt och bli trötta (Webb m fl, 2012). De såg även att bristen på diskussion 

och dialog under lektionerna indikerar en atmosfär där saker är tagna för givet. De visar att 

det är lätt att se varför elever inte ställer frågor till lärarna, då det inte diskuteras under 

lektionerna. De ser att all fokus som ligger på att eleverna ska vara aktiva handlar om att 

skapa vanor hos eleverna för fortsatt träning. Ett fokus som resulterar i minskad chans för 

andra åsikter och perspektiv, och att andra perspektiv på hälsa, kropp och fysisk aktivitet får 

väldigt lite uppmärksamhet (Webb m fl, 2012). Burrows m fl (2010) skriver att 

hälsoundervisningen borde fokusera på hur unga lär sig saker och att lära sig om hälsa borde 

vara något man kontinuerligt arbetar med. De anser att fokus borde ligga på elevers kunskap, 

kompetens och de värderingar de utvecklar tillsammans med hur de lever och agerar. De 

beskriver en hälsoundervisning där eleverna får se hälsa ur flera olika perspektiv och att hälsa 

borde vara ett gemensamt mål istället för att bara fokusera på individens hälsa. Avslutningsvis 

menar de, för att överkomma individualismen inom hälsoundervisningen, att vi måste komma 

ifrån tanken att lära unga vara hälsosamma genom färdiga koncept och istället diskutera 

lärande som en process i ungas liv samt i en vidare social, kulturell och politisk kontext. 

Eriksson m fl (2003) visar att även eleverna tycker det är viktigast att ha roligt genom att röra 

på sig, därefter kommer att känna att deras kropp duger och som trea kommer att få prova 

många idrottsaktiviteter. I studien kommer att få lära sig om hälsa först på plats sju. När det 

gäller vad eleverna anser att de lärt sig på lektionerna hamnar följande i topp att man mår bra 

av att röra på sig, hur jag kan förbättra min kondition och olika aktiviteter.  

Enligt Redelius (2004) ökar också bollspel i undervisningen när eleverna blir äldre, ett 

innehåll där många elever engageras och blir delaktiga. Suzanne Lundvall m fl (2002) tar upp 
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att eleverna lyfter fram att de lärt sig hur olika aktiviteter går till och att samarbeta. Vilket de 

anser stämmer bra överens med vad eleverna själva anser är viktigt att de får lära sig, men inte 

lika bra med vad lärarna vill att de ska få med sig från ämnet. 

 

4.2 Idrottsämnets förändring i skolan 
 

Idrottsämnet har gått igenom stora omställningar med åren. Ämnets namn är en 

återkommande förändring, men även innehållet har genomgått stora skillnader. Senast ämnet 

bytte namn var 1994, när en ny läroplan tog vid. Det dåvarande namnet Idrott fick ett helt nytt 

begrepp och bildade namnet, Idrott och hälsa. 

 

4.2.1 Historisk överblick 

 

Enligt Annerstedt (1991) kunde man kanske väntat sig att gymnastikundervisningen skulle 

skjuta fart efter inrättandet av en gymnastiklärarutbildning 1813, men så blev det inte. Under 

mitten på 1840 - talet var tillgången på utbildade gymnastiklärare så dålig att undervisningen 

inte kunde komma igång på många håll i landet. Trots att man 1839 yrkat på anställda 

gymnastiklärare i skolorna hade det 15 år senare inte kommit igång någon gymnastik alls vid 

de flesta lägre skolor (Annerstedt, 1991). Historikern Jens Ljunggren har studerat 

Linggymnastiken och han anser att det är Per Henrik Lings pedagogiska gymnastik som 

dominerar innehållet i skolämnet gymnastik under 1800 - talets andra hälft. Det innebar ett 

innehåll som fokuserade på allsidighet, kroppskontroll, en god hållning samt moralisk och 

estetisk förbättring betonas. Övningarna skulle utföras i enlighet med den Lingska 

gymnastiken (Quennerstedt, 2006). I Annerstedts avhandling Idrottslärarna och idrottsämnet 

utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt perspektiv (1991) framgår det att det i den svenska 

skolgymnastikens utveckling går det att urskilja ett antal faser. Under etableringsfasen togs de 

första försöken att införa obligatorisk fysisk fostran efter att gymnastiklärarutbildningen 

startats 1813. I denna fas handlade idrottsämnet mest om dåliga materiella villkor, t.ex. 

undermåliga eller inga gymnastiklokaler, brist på utbildade lärare samt ett lågt intresse från 

både politikernas och allmänhetens sida. Det fanns en avsaknad av läroböcker och några 

anvisningar i ämnet var sällsynta. Fasen präglades i stort sett helt av en enda mans tankar och 
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idéer – Per Henrik Lings (Annerstedt, 1991). Den dominerande sjukgymnastiken bröts när 

nästa fas inleddes 1860, den militära fasen. Idrottsämnet blev mer förknippat med 

soldatträning, vilket betydde att flickornas undervisning försummades. Undervisningen bestod 

till stor del av gymnastik i klassrum och träning på skolgården. Fasen innebar ett ökat intresse 

för pedagogisk gymnastik, likt den Ling utövade. Samtidigt uppstod ett motstånd mot 

lingianismen, främst genom Gustav Nyblaeus och dennes, så kallade, naturliga metod 

(Annerstedt, 1991). 

När stabiliseringsfasen tar vid, 1890, förbättras idrottsämnets villkor och undervisningen gavs 

ett tydligare innehåll. Det var ett resultat från att GCI (nuvarande GIH – gymnastik- och 

idrottshögskolan) började med att inspektera skolornas gymnastikundervisning. 

Undervisningens militära inslag minskades, vilket betydde att flickornas gymnastik långsamt 

kom tillbaka. Flera kvinnliga gymnastikpedagoger bidrog aktivt därtill (Annerstedt, 1991). 

Runt 1900 – talet utmanades den pedagogiska gymnastiken av tre traditioner, det menade 

historikern Ljunggren (1999). Dessa traditioner, med helt skilda fokus, var ett militäriskt 

innehåll, ett fysiologiskt samt ett modernt med dess idrottsgrenar. De två sistnämnda lever, 

enligt Ljunggren, kvar under hela 1900 – talet, dock i lite olika skepnader. Det militäriska 

innehållet försvinner med de nya läroplanerna 1917 och 1919 (Quennerstedt, 2006). Däremot 

fanns det fortfarande svårigheter med ämnet, klasserna var väldigt stora. 1957 saknades det 

dessutom fortfarande gymnastiksalar i 60 % av landets folkskolor (Annerstedt, 1991). 

Under brytningsfasen, 1912-1950, utgjorde de lingiska övningarna än merparten av 

ämnesinnehållet, men övningarna var nu mer ifrågasatta. Storleken på klasserna minskades 

under denna fas och på gymnastikens bekostnad tog idrott, lek och spel större plats i 

undervisningen. I takt med att Svenska Skolidrottsförbundet bildas 1915 kom idrottsämnet 

också att byta namn. 1919 kom det att heta gymnastik med lek och idrott. 9 år senare, 1928, 

infördes 15-20 idrottsdagar per år. Gymnastikbegreppet hade förändrats från att enbart 

omfatta den Lingska gymnastiken till att ha blivit ett allsidigt paraplybegrepp som omfattade 

alla inom ämnet förekommande aktiviteter (Annerstedt, 1991). 

Den fysiologiska forskningen låg till grund för den fysiologiska fasen, 1950-1970, där musik 

fick, förutom lek och idrott, stort utrymme. Undervisningen skulle, enligt fysiologiska rön, 

fördelas på tre tillfällen i veckan och ämnesinnehållet dominerades av konditionsövningar. 

Konditionstest med cykel blev vanligt och man kan säga att gymnastiklärarnas uppgift blev att 
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försöka få eleverna att svettas (Annerstedt, 1991). Pia Lundquist-Wannberg (2004) 

undersöker skolans idrottsämne mellan 1919-1962 och hon konstaterar att den moderna 

sporten, som ett innehåll från 1940-talet, tar över undervisningen i ämnet mer och mer. Den 

fysiologiska delen av undervisningen dominerar nästan helt och en god fysisk förmåga blir 

synonymt med en god hälsa. 

1962 sker ytterligare ett namnbyte, tillbaka till gymnastisk. Några år senare, under 1970 och 

fram till 1994, kommer idrottsämnet in i ytterligare en fas, osäkerhetsfasen. Den kännetecknas 

av färre centrala anvisningar och direktiv. Ämnets målsättning vidgades och skulle bidra till 

elevernas fysiska, psykisk, sociala och estetiska utveckling. Samundervisning infördes som en 

huvudprincip med motiveringen att det bidrog till ökad jämställdhet mellan könen 

(Annerstedt, 1991). Dessutom började idrottsundervisningen desto mer att likna 

föreningsidrottens verksamhet. Under mitten av denna fas, 1980, kommer en ny läroplan och 

ämnet förändras återigen. På nytt sker ett namnbyte och det tidigare, gymnastik, får lämna 

plats för det nya - idrott. 

 

4.2.2 Hälsofasen 

 

Tillsammans med 1994 års nya läroplan kom ämnet än en gång att byta namn. Tidigare har 

namnen pendlat mellan lek, idrott och framför allt gymnastik. Det nya namnet, idrott och 

hälsa, kännetecknar den fasen vi befinner i hos nu, enligt Annerstedt – hälsofasen.  

Efter denna läroplan ses kroppsträning mer som en aspekt av hälsa, där andra delar utgörs av 

psykiskt- och socialt välbefinnande, kost, friluftsliv samt estetik. Det sker också en ökande 

teoretisering av ämnesinnehållet i styrdokumenten, men på den praktiska nivån dominerar 

fortfarande idrottsgrenarna. Bollspelen tycks minska medan dans och friluftsliv ökar en del 

(Quennerstedt, 2006). Begreppet hälsa lyfts fram i styrdokumenten och sambandet mellan 

livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls. Hälsa ska ses både utifrån ett samhälls- och 

individperspektiv. Dessutom ska elevens eget ställningstagande i hälsofrågor lyftas fram 

(Jakobsson, 2005). 
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5. Metod 

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ och strukturerad intervjuform. 

Huvudfrågorna i våra intervjuer har varit strukturerade i den meningen att de alltid har varit 

likadana. Samtidigt är frågorna öppna, vilket leder till ostrukturerade svar och kanske även till 

ostrukturerade följdfrågor. Följdfrågorna ger en möjlighet att vidga lärarnas ytterligare 

resonemang, vilket är också anledningen till varför vi valde denna metod. 

 

5.1 Val av metod 
 

De metoder vi valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer, den vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkten är hermeneutik. Vi har använt oss av en fokuserad intervju då det enligt Bell 

(2000) ger oss en viss frihet att låta respondenterna prata om det som är viktigt för honom 

eller henne, men vi kan samtidigt ha en viss struktur i intervjun. Bell (2000) menar att det ger 

en garanti för att alla ämnesområden och teman kommer med. Bell (2000) beskriver den 

fokuserade intervjun som en intervju där man har en uppsättning frågor eller frågeområden 

som ska behandlas men intervjun är fortfarande öppen och genomförs som ett samtal. En 

intervjumanual med frågeområden upprättas för att säkerställa att alla intervjuer behandlar 

alla frågeområden (Kvale, 1996). Genom att använda sig av fokuserade intervjuer låter man 

respondenten prata omkring frågorna och de tankar som väcks, medan man samtidigt håller 

sig inom de gränser som strukturen utgör (Bell, 2000).  

Vi valde att hålla intervjuerna i eller i närheten av den skola där lärarna arbetar. Det är viktigt 

med en plats där respondenterna känner sig trygga, samt att det är en plats där risken för 

avbrott är liten (Trost, 2005). Det är även viktigt att respondenterna själva får välja tid och 

plats då det är de som ställer upp (Bell, 2000). Trost (2005) påpekar även att det oavsett hur 

intervjun genomfördes, så är det viktigt att tänka på vilken påverkan de utomstående 

faktorerna haft på datainsamlingens trovärdighet. 
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5.2 Urval 
 

Vi valde att intervjua åtta gymnasielärare från två olika skolor. Tre av dessa var kvinnor och 

fem var män men en åldersfördelning mellan 33-59 år. Vi är, sedan tidigare, bekant med båda 

skolorna och även med samtliga respondenter. Alla lärarna är behöriga och utbildade 

idrottslärare och undervisar på gymnasiet. Fyra av lärarna undervisar inom Västerbottens län, 

medan resterande fyra undervisar inom Stockholms län. Vi valde att enbart intervjua 

gymnasielärare, då vi själva läser mot gymnasiet. Lärarnas arbetslivserfarenhet, inom 

läraryrket, varierar. Fem av lärarna har 7-13 års erfarenhet, medan tre av lärarna har en 

betydligt längre erfarenhet, 33-37 år. 

Vår första tanke inför studien var, innan vi tog kontakt med skolorna, att de manliga samt 

kvinnliga informanterna skulle vara jämnt fördelade. Utfallet blev dock inte så, då antalet män 

var i något större utsträckning anträffbara för intervjuerna samt vilka kurser lärarna 

undervisade inom. Våra kriterier, bland idrottslärarna, var att samtliga skulle undervisa inom 

idrott och hälsa 1. Detta för att koppla det salutogena och det patogena synsättet mot 

styrdokumenten. 

 

5.3 Process 
 

För att komma i kontakt med idrottslärare på gymnasiet använde vi oss av tidigare kontakter. 

Både kontakter från vår egen skolgång samt kontakter under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Kontakten togs via mejl, där vi även presenterade vad vår studie handlade om. 

Senare bestämdes tidpunkt för intervjun, där de fick ge förslag på val av tid och plats. 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares skolor, i ett grupprum eller deras egna 

kontor, med en lärare åt gången. Vid respektive intervju var vi endast en intervjuare på plats. 

Intervjuerna tog mellan 30-70 minuter att genomföra och spelades in med hjälp av en 

diktafon. Vi testade diktafonens ljud inför varje intervju för att säkerhetsställa en god 

ljudkvalité. Innan intervjuerna genomfördes informerade vi respondenterna om de etiska 

regler som intervjuprocessen omfattar. Intervjuerna fullföljdes utan några större problem. Det 

uppstod enstaka avbrott, där respondenten behövde besvara några få frågor, men inga avbrott 
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som vi inte tror har påverkat resultatet.  Intervjuerna genomfördes under en dryg 

tvåveckorsperiod, som senare transkriberades till en skriftlig form. 

 

5.4 Analysmetod 
 

Vi har i denna studie valt att använda oss av en hermeneutisk metod, vilket innebär att man 

studerar tolkning av texter. Enligt Kvale (1997) är den hermeneutiska tolkningens syfte att 

vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Med den hermeneutiska metoden 

kan vi analysera intervjuerna som texter, då tolkningen av texter är det centrala och fokus på 

de frågor som ställs. Målet för det hermeneutiska perspektivet är att förstå handlingar och 

texter var för sig som helheter och i relation till allt som är känt omkring helheterna, likt en 

cirkel. Syftet med denna process, den hermeneutiska cirkeln, är att komma fram till en 

förståelse av texten. Vi har metodiskt bearbetat intervjusvaren. Därefter har vi tolkat 

intervjuerna om och om igen, och senare analyserat empirin. 

 

 

5.5 Etiska principer 
 

Vi har utgått från de forskningsetiska principer som antogs av Humanistisk 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 (Vetenskapsrådet, 1990). Vid kontakten 

till informanterna om studien, och dess syfte, informerades det även att den följde 

forskningsetiska principer. Rätten till anonymitet, både för personlig del samt för deras 

arbetsplats, var också något vi upplyste om. I vår studie kommer därför gymnasielärarna att 

uppges med fungerande namn. Vid varje intervjumoment (se bilaga 1) fick informanterna 

godkänna att samtalet spelades in, vilket de också gjorde. Inspelningarna och 

transkriberingarna från intervjuerna sparas och skyddas av författarna och får inte användas 

eller lånas ut för kommersiellt bruk. 
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5.6 Reliabilitet och Validitet 
 

Vi anser att vi har säkerställt reliabiliteten då vi planerat intervjuerna på liknande sätt, vi har 

använt oss av samma intervjumall och intervjuerna har genomförts på samma sätt. Vi har 

agerat professionellt och efter intervjuerna har vi transkriberat dessa ordagrant för att inte 

missa något. Dock kan vi som Bell (2000) tar upp inte veta om respondenterna fått sin 

hälsosyn påverkad i samband med intervjuerna via t.ex. media.  Vi anser även att vi uppfyllt 

validiteten i uppsatsen genom de metodiska verktyg vi valt att använda oss av samt att vi 

hållit våra egna tankar och åsikter för oss själva. Våra förutfattade meningar har inte spelat in 

i resultatet på studien. 

6. Resultat 

 

Denna resultatdel kommer att redovisa vår insamlade empiri. Vi har valt att inledningsvis 

presentera respondenterna individuellt. Resultatet har presenterats under tre rubriker som 

kopplas ihop med studiens frågeställningar. Ordningen av frågeställningarna är följt av 

ordningen på det sammanställda resultatet. Respondenternas namn är av hänsyn till deras 

personliga sekretess fingerade. Respondenterna ingår i två arbetslag, arbetslag1 och 

arbetslag2. I lag 1 undervisar Bosse, Ann, Frida och Lars medan lag 2 består av: Anders, Kaj, 

Joel och Malin. Samtliga respondenter är behöriga att undervisa i idrott och hälsa på 

gymnasiet. 

 

6.1 Hur lärarna ser på hälsa 
 

Hälsa är för mig att må bra, vara nöjd med livet. Att man har ett bra socialt liv 

hemma och man sköter om sin fysiska hälsa, kombination med det (Bosse). 

Bosse, som är i övre medelåldern, har arbetat som lärare i över 30 år. Han är utbildad i idrott 

och uttrycker sin syn på hälsa enligt den definition WHO har, att hälsa innefattas av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. 
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Frida 

Frida är i undre medelåldern och har arbetat som lärare under ett decennium. Hon är utbildad 

inom idrott och hennes resonemang kring hälsa är betydligt djupare än övriga respondenter. 

Hon beskriver hälsa som att få ta hand om sin kropp, både fysiskt och psykiskt. Hon anser att 

hon blir sjuk om hon inte tränar. Hjärnan ser hon som en del av kroppen, och sambandet med 

den psykiska hälsan, men betonar den ändå extra – som den stora pusselbiten för ens hälsa. 

Du kan vara fysiskt frisk, och samtidigt ha en god fysisk status, men ändå må dåligt, menar 

hon. 

Vi lärare har ju mycket betyg att sätta och då kan det ofta vara någon som blir 

missnöjd. Föräldrar som lägger sig i. Då blir det en psykisk press på en. Då kan 

det göra att jag inte mår så bra den perioden, även fast jag kanske har en fysisk 

hälsa som är ganska hög (Frida). 

Arbetsmiljö kan skapa en stress och därmed påverka din hälsa negativt. Frida nämner inte den 

sociala biten som en beskrivning i begreppet, utan ser hälsa som fysiskt och psykiskt. 

Lars 

Lars är en medelålders man med en utbildningsbakgrund inom idrott och ett ytterligare ämne. 

Han har undervisat sedan slutet av 90 – talet och uttrycker svårigheten med begreppet. Även 

om han anser att det omfattar både det fysiska och psykiska menar han att det är svårt att 

definiera hälsa. Han kommer, senare i sitt svar, fram till att det handlar mer om en 

medvetenhet. Det handlar om att vara medveten och känna till vilka faktorer som spelar roll 

för din hälsa, både de fysiska och psykiska, menar han. 

Ann 

Ann tillhör övre medelåldern och har varit lärare, inom idrott, i över 30 år. Hon är även 

utbildad till inom ett annat ämne och sammanfattar begreppet hälsa väldigt kortfattat. Hon 

beskriver hälsa som att må bra, fysiskt och psykiskt. 

Anders 

Anders, som är i den yngre medelåldern, har undervisat i idrott och hälsa över ett decennium. 

Han är även utbildad i ytterligare ett ämne. I likhet med Bosse ser han hälsa som något 

fysiskt, psykiskt och socialt. Hälsa handlar, enligt honom, att trivas med det man gör och det 
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umgänge man har. Att man mår bra och känner ett välbefinnande. Sett till idrottsämnet ser 

han en skillnad mellan idrott och begreppet hälsa. Det senare ser han som något större 

begrepp och förklarar att idrott ger socialt och fysiskt mycket, men att det psykiska även kan 

ingå i det sociala. Det ena, idrott, kan skapa en förutsättning för att uppnå hälsa. 

Malin 

Malin är i 30 års – åldern och har arbetat som idrottslärare sedan mitten av 2000 – talet. Hälsa 

är för henne att må bra, både fysiskt och psykiskt. Tillsammans med Anders och Bosse ser 

hon också den sociala biten som en del av hälsa. Hon är inte lika tydlig med den sociala biten, 

som den fysiska och psykiska, men menar att tiden för kompisar är viktig för att må bra. 

Precis som Frida, tar hon upp att det är en skillnad mellan den fysiska och psykiska hälsan. 

Hon menar att du kan ha hälsa trots att du inte utövar någon idrott eller träningsform, men för 

henne hänger dem mycket ihop. 

Kaj 

Kaj är en av de yngre lärarna, i 30 års – åldern, och även den som har undervisat minst antal 

år – sedan mitten av 2000 – talet. Han och Lars är överens om hur svårt det är att definiera 

begreppet hälsa. När han försöker sätta ord på begreppet pratar han om ett mer genomgående 

tänk, där livsstil och levnadssätt ingår. Han anser att det är viktigt att veta hur man ska leva ett 

hälsosamt liv. Det är det han vill förmedla till sina elever. Han nämner dock inte hur man gör 

det, men precis som Lars, pekar han på att förstå och vara medveten om vilka faktorer som 

påverkar hälsan. Samtliga respondenter, förutom Kaj, nämner tydligt fysisk och psykisk i 

samband med begreppet hälsa. Han pratar istället mer om en helhetsbild, att förstå den och 

varför man utövar aktiviteter, men benämner den fysiska och psykiska aspekten senare i 

intervjun. 

Joel 

Joel är i senare 50 års – åldern och också den läraren med mest erfarenhet av samtliga 

respondenter. Han har undervisat idrott sedan mitten av 70 – talet och är den enda som 

beskriver hälsa som frånvaro ifrån ohälsa. Han ser ett samspel mellan hälsa och ohälsa, istället 

för att skilja dem åt, att den ena inte behöver utesluta det andra. Man kan ha bra hälsa fast 

man inte är helt fysiskt friskt. 

Man kanske sitter i rullstol, men man upplever ändå en god hälsa (Joel). 
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Anders beskrev hälsa som ett större begrepp än idrott. Han ansåg att idrott kunde vara en väg 

mot en bättre hälsa, något som Joel instämmer i. Joel menade att man kunde se hälsa som en 

tårta, där idrott är en stor tårtbit. 

Sammanfattningsvis: Samtliga respondenter har en väldigt liknande syn när de får beskriva 

begreppet hälsa. Alla är överens om att hälsa handlar om fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Tre av lärarna, Bosse, Anders och Malin, menar att hälsa även handlar om ett socialt 

välbefinnande. Kaj tycker, tillsammans med Lars, att det kan vara svårt att definiera begreppet 

hälsa. Gemensamt för de båda är att de också sätter in hälsa i ett större sammanhang. Det 

handlar om att känna till vilka faktorer som spelar roll för din hälsa, menar de. 

 

6.2 Vilka mål lärarna har med hälsoundervisningen 
 

Det viktigaste är att de kommer till insikt om hur viktigt det är att vårda sin 

kropp genom att röra på sig, vad det betyder vad man stoppar i sig. Det är väl 

det stora målet. Att eleverna även ser till träningens positiva effekter: man sover 

bättre, äter bättre. Kommer eleverna till insikt i det, då är jag jättenöjd alltså 

(Bosse). 

Det Bosse vill förmedla i sin hälsoundervisning kopplar han till sitt eget välmående. Det 

handlar inte för eleverna att enbart komma till gymnastiksalen och testa på olika fysiska 

aktiviteter, även om han anser att det också är viktigt, utan att förstå en helhet. Målet är att 

eleverna hittar något som intresserar dem, absolut, men att de samtidigt förstår hur träning 

påverkar kroppen och vilka positiva effekter den ger. Han tycker också det är viktigt att 

eleverna känner en rörelseglädje i undervisningen, vilket, tror han, resulterar i att eleverna vill 

röra sig mer. 

Frida 

Frida vill, precis som Bosse, att eleverna hittar något de tycker är roligt. En aktivitet i 

undervisningen. Hon betonar dock förståelsen tydligt, och menar på att den är viktig för 

eleverna att förstå. Det handlar, enligt henne, inte enbart om att eleverna ska må bra av fysisk 

aktivitet, vilket också är viktigt, men också vilka faktorer som är väsentliga för hälsan. 
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Lars 

Lars tycker det är viktigt att eleverna får möjligheten att reflektera över sin insats. Han kan 

stanna upp undervisningen påminna dem om sin omgivning. Han vill värdera de få stunderna 

han har med eleverna och det är ett sätt för honom att göra det. Om undervisningen sker 

utomhus kan han stanna upp klassen och fråga om de känner vinden i ansiktet, eller när de 

åker skidor kan han fråga vad eleverna upplever. Vilka känslor får dem för stunden? Det är ett 

sätt för eleverna att reflektera vad de gör, vilket han tycker är viktigt. Det kan vara saker som 

är självklara, men som ingen kanske tänker på, berättar han. Det är ett av hans mål med 

undervisningen, att eleverna reflekterar över deras aktiviter. 

Lars håller med Bosse och Frida, det är viktigt att eleverna har roligt. Han menar att det är 

bästa sättet för att motivera dem, men något som kommer allt eftersom. Det är inget som 

kommer fort, säger han. Bosse och Frida är inne på att eleverna ska se helheten i 

undervisningen, att förstå sambandet med fysisk aktivitet och den psykiska delen. Det är 

också något som Lars ser som betydelsefullt. Han menar att det finns olika bitar som påverkar 

vår hälsa och det är något han vill att eleverna förstår. Samtidigt som eleverna är medvetna 

om vilka delar som man bör ha koll på för att man ska leva ett hälsosamt liv. Det är något som 

kursen, idrott och hälsa 1, syftar till och hela tiden ett, som han säger, kontinuerligt jobb. 

Ann 

Ann vill visa på en bredd av aktiviteter för att eleverna ska hitta den träningsform de trivs 

med. Det tycker hon är viktigt, en aktivitet de vill fortsätta med för att må bra. Enligt henne är 

det ingen idé att försöka övertala eleverna att göra något de inte gillar. Det handlar istället om 

att peppa eleverna att hitta något som passar dem. Precis som Bosse, Frida och Lars vill hon 

att eleverna ska känna rörelseglädje. 

Jag önskar att alla hittar någon aktivitet de tycker är kul, som de känner att dem 

fortsätter med för att må bra. Man försöker visa på en bredd i idrott och att man 

kan hitta former man kan trivas med. Det är väl den målsättningen man försöker 

ha (Ann). 

Ann är annars den enda av respondenterna som menar att den sociala biten är betydelsefull. 

Hon vill att eleverna ska få en förståelse för den fysiska och sociala biten tillsammans med 

kost och andra ”bitar”. Vilka fler delar hon menar, vidareutvecklar hon inte. 
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Anders 

Anders beskriver hur han börjat hitta på annorlunda saker, bortifrån salundervisningen. Han 

tar med eleverna och grillar korv eller kör freesbeegolf och pratar med dem om vad dessa 

aktiviteter kan ge. På liknande sätt som Lars ger eleverna möjlighet att stanna upp och 

reflektera. Anders instämmer i det Bosse, Frida, Lars och Ann säger om att eleverna ska ha 

roligt, han använder det som en morot för att eleverna ska röra på sig.  

Malin 

Malin nämner fler bitar som hon vill att eleverna ska kunna pussla ihop. Hon tar upp kost, 

droger, träningslära samt stresshantering där hon även plockar in självkänsla. Malin anser att 

alla dessa bitar är viktiga för en bättre hälsa. 

Malin ser det som ett syfte med ämnet, att det ska vara roligt. 

Man vill ju att de ska tycka om att idrotta, för det tror jag ger hälsa på sikt 

(Malin). 

Kaj 

Kaj vill skapa ett intresse hos eleverna, så att de vill göra saker på fritiden och lägga ner mer 

tid än den som erbjuds i skolan. Han tar upp tiden som en begränsande faktor. Han anser att 

det är på tok för lite idrott i skolan. Visst har det en positiv inverkan på hälsan, men frågan är 

egentligen hur mycket det är, säger han om idrottsämnet. Vad som är viktigt i ämnet är ändå 

ge eleverna redskapen för en bättre hälsa. 

Joel 

Alla de intervjuade, förutom Joel, nämner hur viktigt det är att eleverna har haft roligt, att 

aktiviteterna är roliga. Bosse, Frida, Lars, Ann och Kaj talar om vad eleverna bör ha koll på 

för att leva ett hälsosamt liv efter skolan. Joel likaså, som beskriver det som att eleverna bör 

ha alla redskap i ryggsäcken så att de kan plocka fram dem vid behov. 

Sammanfattningsvis: Samtliga respondenter är överens om att ett av deras mål med 

hälsoundervisningen är att eleverna ska hitta en aktivitet de trivs med, som de tycker är kul 

och en aktivitet som de vill fortsätta med även utanför skolans gymnastiksalar. Malin menar, i 

likhet med samtliga, att idrottsämnet ska vara roligt. Hon är dock den enda som ger en 

förklaring, då hon menar att fysisk aktivitet ger hälsa på sikt. 
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Samtliga respondenter beskriver också en förståelse de vill att eleverna ska uppnå, även om 

innebörden av begreppet förståelse skiljer sig något dem emellan. Bosse, Frida, Lars, Ann, 

Kaj och Joel vill ge eleverna redskapen för att leva ett hälsosamt liv. Bosse kopplar det till hur 

han själv mår efter att han fått träna, han säger sig sova och äta bättre samt att det rensar 

huvudet. Respondenterna ger ganska liknande svar, där förståelsen och rörelseglädjen 

sammanfattar deras svar i stort. Anns svar skiljer sig en aning, då hon är den enda av 

respondenterna som menar att den sociala biten är betydelsefull. Något Lars tycker är viktigt, 

som ingen annan nämner, är den reflekterande delen i undervisningen. Saker, känslor och 

upplevelser, kan tyckas självklara, men han menar att det är viktigt att reflektera över dem. 

Malin förklarar vidare att hälsa är som ett stort pussel, som eleverna ska pussla ihop. 

Pusselbitar för henne är: kost, droger, träningslära samt stresshantering. Inom den sista ingår 

självkänsla. Hennes pusselbitar är det ingen annan som nämner under denna intervjufråga. 

 

6.3 Hur arbetar lärare med hälsa i sin undervisning 
 

Båda arbetslagen använder sig av ett projekt i sin hälsoundervisning, ett hälsoprojekt. 

Hälsoprojektet nämner respondenterna med olika namn, som hälsoprojekt, hälsodagbok eller 

träningsprogram. Det är ett större moment i lärarnas hälsoundervisning som påbörjas i slutet 

av kursen. Lärarna lägger det där för att eleverna då fått de verktyg de behöver för att kunna 

planera, genomföra och analysera projektet. Verktygen har eleverna fått genom den tidigare 

hälsoundervisningen. Eleverna får mellan fyra och sex veckor på sig för att genomföra sina 

planeringar och efter det gör de en analys av hur det har fungerat. Eleverna ska under 

projektet fokusera på hur de kan förbättra sin hälsa. 

De gör egna träningsprogram där hälsobegreppet är väldigt centralt, 

träningsprogrammet kommer i slutet av kursen då man gett dem lite av 

redskapen. Meningen är att de ska jobba med någonting som de själva känner 

kan förbättra deras hälsa. Efter 4-5 veckor ska de göra en analys på hur det gått 

(Joel). 

I arbetslag 1 arbetar eleverna med projektet utanför den lärarledda undervisningen, projektet 

genomförs på elevernas fritid. I det andra arbetslaget genomförs projektet under lektionstid, 

dock är upplägget lika för de båda arbetslagen. 
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När lärarna beskriver hur de examinerar hälsodelen av ämnet handlar det för samtliga om 

någon form av skriftlig uppgift, som t.ex. prov och inlämningsuppgift. Hälsoprojektet de 

använder sig av i kursen avslutas också med ett skriftligt arbete. Här tar Bosse upp att det är 

väldigt intressant att läsa, för att få se hur eleverna valt att arbeta kring sin hälsa. 

Samtliga lärare vi har intervjuat berättar hur de arbetar med hälsoundervisning genom att 

använda sig av olika moment, vissa teoretiska och vissa mer praktiska. Konditionsträning, 

träningslära och kost är de teoretiska momenten alla lärare använder sig av i sin 

hälsoundervisning. 

Alla intervjuade talar även om att det blir mycket fokus på de fysiologiska bitarna under 

hälsoundervisningen, trots att de arbetar med teorimoment och försöker väva in hälsa under 

lektionerna. Alla respondenter lägger mycket fokus på hur viktigt det är att eleverna rör på sig 

och har roligt på lektionerna, för att på så sätt motivera eleverna att aktivera sig även utanför 

skolan. Lärarna menar att eleverna har roligt när de hittar en aktivitet som får dem att vilja 

röra på sig. 

Vi har tagit upp hur samtliga lärare lägger stor vikt på att eleverna har roligt på lektionerna. 

Ingen av respondenterna ger dock ett intryck av att låta eleverna få vara med och bestämma 

när det gäller hälsoundervisningen. Anders säger t.ex att det är han som bestämmer. Joel, 

Malin, Bosse, Ann och Frida ger eleverna valmöjligheter, men då handlar det om vilken 

aktivitet de vill hålla på med under t.ex. ett konditionspass, för att ha roligt. Det gäller inte 

delar av deras hälsoundervisning. Ingen av lärarna beskriver något tillfälle då de låtit eleverna 

få bestämma över de teoretiska momenten av hälsoundervisningen.  

Bosse 

Förutom arbetslaget gemensamma hälsoprojekt består hans hälsoundervisning av, som han 

uttrycker det, utpräglade moment inom hälsa. Det handlar om moment som styrketräning, 

rörlighet, träningslära, kondition, idrottsskador och kost. Det är moment som, han menar, har 

funnits i idrottsundervisningen under många, många år. De här momenten är renodlade 

teorilektioner och består av föreläsningar och filmer. Bosse menar dock att 

hälsoundervisningen inte enbart handlar om teori, även om majoriteten bedrivs i teorisalen. 

HLR (hjärt- och lungräddning), orientering, livräddning samt styrka är moment eleverna utför 

praktiskt. Han vill också att eleverna ska få testa på hur det är att genomföra några fysiska 

tester, ett konditionstest samt att kunna simma ett visst antal sträckor. 



 

 

 

31 

 

Hälsa är inte alltid lätt att prata om och, för eleverna, ta till sig, förklarar han. Han menar att 

eleverna öppnar upp sig mycket mer i slutet av kursen, när de har känt varandra ett tag. Vid 

den tiden, oftast handlar det om slutet av kursen, är det betydligt lättare att prata om tyngre 

ämnen och diskutera dem i klassen. Det krävs att dem känner sig mer bekväma med varandra, 

därför blir det oftast i slutet av kursen som vi tar upp den delen av hälsan, fortsätter han. 

Delarna han syftar till är exempelvis anorexia och bulimi, där det handlar mer om den 

psykiska hälsan. 

Frida 

Hon upplever många elever som väldigt stressade. Det är något som framgår bland hennes 

elever, i hälsoprojektet. Hälsoprojektet är något som eleverna får arbeta med under sitt andra 

år på gymnasiet och alltså den senare delen av kursen idrott och hälsa 1. Det är också då hon 

menar att eleverna upplevs mer stressade. Hon nämner däremot inget om att hon pratar med 

eleverna om detta inför hela klassen, utan det handlar mer om individuella samtal. Både i, 

men också vid sidan om, hennes undervisning. 

Hon beskriver träningslära, styrketräning och konditionsträning som delar i hennes 

hälsoundervisning. Momenten är uppdelade i fyra prov (träningslära är ett större moment och 

avser därför två prov) som är utspridda över två års tid, i idrott och hälsa 1. Proven säger hon 

är gemensamt för hela arbetslaget. Samtidigt beskriver hon proven som ganska lätta, att det 

mer handlar om allmänbildning kring träning. Bosse beskrev provens moment i 

hälsoundervisningen som enbart teoretiska, det gör Frida också. 

Lars 

Lars tar upp vilka delar han arbetar med i sin hälsoundervisning. Innan eleverna startar med 

hälsoprojektet har dem läst om, som han förklarar, viktiga delar för hälsan. Delarna är, precis 

de som Bosse tog upp, kost, idrottsskador, träningslära, kondition, styrketräning och rörlighet. 

I likhet med Frida tar han upp de olika momenten som resulterar i fyra olika prov. Frida 

beskrev proven som ganska lätta, en åsikt Lars delar. 

Proven är inte långa. Man klarar av dem, alla klarar av dem, kan man säga 

(Lars). 

Han instämmer med Bosse och Frida, att dessa moment handlar om teoretisk undervisning. 

Teori är däremot, tror han, inte något som eleverna uppskattar eller är intresserade av. 
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Lars förklarar att hälsoundervisningens fokus hamnar över det fysiologiska. Tillsammans med 

Bosse vill han att eleverna ska få prova på ett konditionstest under kursen och samtidigt 

simma ett visst antal sträckor i simbassängen. Till skillnad mot den fysiologiska delen av 

hälsan är det psykologiska inget han går in på. Det säger han att ingen från sitt arbetslag gör. 

Det är inte helt sant, då han tidigare i intervjun har nämnt att han arbetar med stress och 

muskelavslappning. Det är inget ämne han går in på djupet, men ändå ett moment han 

planerar för. 

Lars skulle vilja arbeta mer med de mentala aspekterna, kanske ett eget teoriavsnitt om den 

delen. Under intervjuns gång, när han får resonera mer runt ämnet hälsa, tycker han att hälsa 

skulle kunna omfattas av ett eget prov. Han skulle gärna se mer tid för hälsa i sin 

undervisning, för att hinna med allt. Nu tycker han istället att mycket av tiden går åt bara för 

att få eleverna att röra på sig. Traditioner och deras förväntningar på ämnet styr en hel del av 

undervisningen, menar han. 

Hälsa är något kontinuerligt, enligt honom. Allt ska kretsa kring hälsa, varför man håller på 

med fysisk aktivitet samtidigt som han kan se hälsa som ett resultat. Fysiska aktiviteter i 

undervisning blir ett sätt, ett medel, för eleverna att nå hälsa. Han tycker inte att det är svårt 

att arbeta med hälsa i undervisningen, men har ändå svårt att uttrycka hur det kontinuerliga 

arbetet går till. 

Vad finns det för faktorer i friluftsliv som är hälsofrämjande, mer än att öka 

konditionen när man åker ner för backen. Finns det några andra upplevelser i 

friluftsliv som bidrar till din hälsa. Visst, vi kommer in på de avsnitten, det gör 

vi, men det är inte så uttalat som det kanske borde vara (Lars). 

Han säger att hälsa ska genomsyra undervisningen, alltså inte bara de teoretiska momenten, 

men enligt hans egen bild av hälsa är det endast den fysiska hälsan som tar plats i hans 

hälsoundervisning. Stress var också ett moment, men ett ytterst litet moment sett till kursens 

omfattning. 

Ann 

Hon har ett ämne som bara är för hälsa, menar hon, och nämner fysisk och psykisk hälsa. 

Precis som Bosse, Frida och Lars berättar hon om momenten (träningslära, kondition, 

styrketräning, rörlighet, kost och idrottsskador) som hon, rent teoretiskt, undervisar i. Det 
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finns några moment Ann vill att hennes elever ska få utföra. Ett konditionstest samt simprov, 

som Bosse och Lars, men även att livrädda – både på i vatten och på land. Hitta på en karta, 

att lära sig orientera, är också något Ann tycker är viktiga moment. De senare två instämmer 

även Bosse i. En ytterligare målsättning hon har är att eleverna ska försöka röra sig till musik. 

När vi senare i intervjun nämner stress säger hon att det också är ett moment hon räknar till 

sin hälsoundervisning. Det kan handla om stress i förhållande både till fysiska prestationer, 

men även relaterat till skolan, t.ex. stress inför prov. Vid de momentet brukar hon dela upp 

klassen, hon förklarar inte varför, men hon erkänner att det inte blir så mycket av det 

momentet. Det är ofta tiden som brister, menar hon. Hon skulle dessutom vilja ha mer 

diskussion under lektionerna och knyta ihop den med den fysiska aktiviteten. Även där räcker 

inte tiden till, tycker hon, och förklarar att diskussionen prioriteras därför bort till förmån för 

det praktiska. 

Anders 

Anders menar att hälsoundervisningen består till stor del av teori, men det ändå något han 

försöker undvika. Därför försöker han hela tiden väva in det i det praktiska. 

På tema kondition så pratar man om vad kondition är och vilken form av 

välbefinnande det ger. Vad innebär det för mig att ha en bra kondition? Kör du 

avspänning, så pratar du om vad det ger för hälsa. Det är likadant med 

styrka(Anders). 

Det är inte säkert att eleverna alltid förstår kopplingen, eller reflekterar som han vill, utan han 

tror att eleverna mer kommer ihåg själv aktiviteten. Anders nämner förståelse, kost, träning 

och ergonomi som fyra gemensamma delar, i hälsoundervisningen, för hans arbetslag. 

Begreppet förståelse står för kunskapen och sambandet mellan mat, träning och kost. Han 

beskriver en tidigare skrivuppgift för eleverna, där de skulle berätta om sin hälsa för dagen 

och diskutera den ur ett hälsoperspektiv. Den uppgiften har han, och arbetslaget, upphört med. 

Varför förklarade han inte. Anders håller med Lars, om att elevernas förväntningar på ämnet 

styr, och att det samtidigt påverkar undervisningen. Eleverna vill röra på sig, vilket är en 

anledning till att han vill undvika teoretiska moment så mycket som möjligt. 

Anders tänker gärna steget längre ur ett hälsoperspektiv och skulle vilja se den finska 

modellen i den svenska skolan – där hälsa är ett eget ämne. Med en uppdelning av ämnet 
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skulle eleverna inte ha några förväntningar på att få röra på sig, som i idrott och hälsa, att det 

skulle inte påverka undervisningens innehåll, fortsätter han. 

Malin 

Till skillnad från Anders menar Malin att deras arbetslag inte har några gemensamma 

moment, bortsett från hälsoprojektet, som de arbetar med i sin hälsoundervisning. 

Jag tror att många gör en uppgift och liksom har seminarier och diskuterar med 

eleverna. Utgångspunkten är vad hälsa är. Det tror jag faktiskt att de flesta har 

(Malin). 

Hon fortsätter med att de pratar ihop sig innan kursen startar, men förklarar att undervisningen 

baseras efter elevernas behov, vilket gör att momenten kan skiljas åt. Hon beskriver en 

uppgift som eleverna senare också lämnar in till henne. Det här är något som, hon menar, kan 

skilja, andra lärare har kanske ett seminarium istället för hennes inlämningsuppgift. 

Hennes hälsoundervisning är uppdelad i fysiska aktiviteter. Eleverna får prova på yoga, 

affrodans, aerobics och fotboll. Därefter diskuterar hon med klassen, hur aktiviteterna hör 

ihop med hälsa. Kost och stress är också moment som hon föreläser om, för att eleverna 

senare ska få göra en hälsoprofil. Där får de skriva ned hur de äter, sover m.m. och sedan 

diskuterar dem det. Diskussionen och deras text ligger till grund för inlämningsuppgiften. 

I Malins moment med yoga och affro examineras eleverna genom att de ska ha testat på 

aktiviteterna, varit med på föreläsningen kring stress och deltagit i diskussionen. Hon anser 

inte att elevernas betyg är viktigt i just det momentet, det är att delta. 

Malin tar upp ett annat hälsomoment som hon valt att göra med sina elever. Momentet gör 

hon för att förbereda eleverna mer inför hälsoprojektet som kommer senare under kursen, 

samt för att eleverna ska få testa olika aktiviteters inverkan på deras hälsa. Hon låter eleverna 

testa på yoga och affro, som hon anser är aktiviteter för att öka medvetenheten för den egna 

kroppen. I momentet får eleverna sedan jämföra med ett aerobicpass eller fotbollspass utifrån 

aktivitetens inverkan på deras hälsa. 

Malin skulle dessutom vilja, precis som Ann, ha mer diskussioner under lektionerna. Det är 

ett sätt att integrera hälsoundervisningen med det praktiska. 
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Kondition och även styrka brukar vi prata lite teori innan men oftast blir det så 

kort om man vill hinna något praktiskt, då våra lektioner är 60 min (Malin). 

Tiden räcker inte till, enligt henne, och menar att lektionerna både är för korta och för få. 

Vikten att eleverna ska få röra på sig är något väsentligare, därför prioriteras diskussionerna 

oftast bort – en åsikt som hon delar med Ann. Dessutom instämmer hon med Lars, hur hon ser 

på teoretiska moment i hennes hälsoundervisning. 

Just teori tycker jag inte uppskattas av eleverna särskilt, de är inte så 

intresserade av teori, tycker jag (Malin). ) 

Kaj 

Kaj säger att om eleverna kommer upp med bra förslag och argument för något speciellt så 

arbetar han med det. Han nämner t.ex. att eleverna vill ha mer avslappning, då de ofta känner 

sig stressade, emellertid tar han inte upp hur han arbetar med det. Han säger också att hans 

arbetslag, lag 2, inte har en gemensam syn på hälsa. 

Joel 

Joel, som liknade hälsa som en tårtbit, talar varmt om hälsoprojektet. Det är det stora 

momentet inom hans hälsoundervisning. Det säger samtliga respondenter. Fysisk aktivitet är, 

enligt honom, ett sätt för att nå en bättre hälsa. De fysiska aktiviteterna är viktiga för honom, 

men han har svårt att konkret nämna moment av hälsa i hans undervisning, förutom 

hälsoprojektet. Istället menar han att det krävs betydligt mer tid. Tid för planering, tid för allt 

han vill göra. Vad allt han vill göra, förklarar han inte, men han menar att arbetet kring 

elevernas hälsa måste börja tidigare i skolan. Eleverna kommer, inför gymnasiet, med otroligt 

skilda kunskaper till idrottsämnet, vilket han tycker medför svårigheter. 

Sammanfattningsvis: Båda arbetslagen använder sig av ett projekt i hälsoundervisningen, där 

eleverna får planera, genomföra och utvärdera ett eget projekt. Samtliga respondenter 

använder sig av moment i sin hälsoundervisning, där det läggs mest fokus på de fysiologiska 

delarna, här använder de sig mest av teorilektioner. De använder sig även av ett hälsoprojekt, 

där eleverna får arbeta kring sin hälsa. Samtliga intervjuade nämner också hur de försöker 

integrera hälsa i undervisningen, med en genomgång i början eller en diskussion i slutet av 

lektionen. Dock nämner Ann och Malin att tiden inte räcker till. Skillnaderna ligger i vilka 



 

 

 

36 

 

moment de använder sig av och hur de lägger upp resten av undervisningen, var de lägger 

fokus. 

 

6.4 Hur samarbetar respondenterna kring hälsoundervisningen med andra 

ämnen 
 

Samtliga lärare medger att de inte samarbetar speciellt mycket kring hälsa tillsammans med 

andra ämnen. Bosse uppger att han haft ett visst samarbete med svenskan, med muntliga 

presentationer, i hans hälsoundervisning. Han försöker också undervisa i momentet styrka när 

eleverna går igenom kroppen i naturkunskapsämnet. Bosse anser dock att tiden inte räcker till 

för att organisera samarbeten med andra lärare. Både kontakten med andra lärare och 

planeringen tillsammans tar upp tid som inte finns. 

Ann arbetar inte tillsammans med något ämne, emellertid tycker hon att det bör gå samarbeta 

kring styrka/kondition med naturkunskapen. Precis som Bosse arbetade. Anders har 

samarbete med datan kring en PowerPoint redovisning. Där presenterar eleverna sin syn på 

deras egen hälsa samt får välja en kändis och beskriva varför denne person har hälsa. Joel 

medger att han inte samarbetar med något ämne just nu, men tidigare, på en annan skola, har 

han integrerat sin hälsoundervisning tillsammans med ett annat ämne. 

Frida, Lars, Malin och Kaj berättar att de inte samarbetar med andra ämnen. Kaj ser ingen 

tydlig koppling med hälsa och något annat ämne. Frida beskriver en svårighet med att 

eleverna bara har idrott en gång i veckan samtidigt som andra ämne är schemalagda fler 

gånger i veckan. Lars, Malin och Frida talar om att de samarbetar med andra ämnen i deras 

lokala kurser t.ex. i stresshantering och gruppträningskurser, men inte i idrott och hälsa 1. 

 

7. Resultatanalys 

 

Här har vi valt att analysera vårt resultat utifrån det patogena och det salutogena synsättet. Vi 

tolkar även respondenternas svar utifrån styrdokumenten och kopplar ihop dem med vår 

tidigare forskning. 
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7.1 Salutogen syn på hälsa 
 

De svar vi fått av respondenterna pekar på att lärarna inom arbetslagen inte har en gemensam 

definition på hälsa, vilket både Kaj och Anders påpekar. Ann svarar att hon har ett ämne som 

bara är för hälsa, när hon får frågan hur hon arbetar med sin hälsoundervisning. 

Samtliga lärare i studien menar att deras intresse för hälsa gör att de som idrottslärare har 

ungefär samma syn på hälsa, trots att de inte har någon uttalad gemensam definition på 

begreppet. Medin och Alexandersson (2000) tar upp bristen på likheter i hälsodefinitionen. De 

visar att det inte bara skiljer sig från skola till skola utan också från lärare till lärare. 

Respondenterna beskriver hälsa utifrån sig själva, vad de behöver för att må bra. Skillnaderna 

speglar deras egen erfarnhet, vad de upplevt och hur de har utbildats. Quennerstedt (2007) 

menar att hälsosynen speglar hur den tas upp, här speglar lärarnas egna liv deras syn på 

begreppet hälsa, vilket också samtliga lärare säger i intervjuerna. Eriksson m fl (2003) 

beskriver hur viktigt det är med en gemensam definition, då tolkningen av hälsa och 

hälsobegreppen annars kan skilja sig mycket åt. Nationalencyklopedin beskriver hälsa som ett 

svår definierat begrepp, där en allmän definition saknas och Eriksson (1991) ser det som ett 

evighetsproblem. Begreppet på hälsa förändras över tid och därför går det inte att få en helt 

tillfredsställande definition, fortsätter hon. 

I Lpf11 handlar en stor del av ämnet om hälsa, men som Eriksson m fl (2003) skriver beror 

hälsoundervisningen till stor del på lärarens tolkning av begreppet. Det krävs alltså en 

tydligare definition av begreppet hälsa för att underlätta för lärare och göra 

hälsoundervisningen mer likformig. Enligt Medin och Alexandersson (2000) börjar 

litteraturen kring hälsa bli omfattande, men begreppet blir dock inte enklare att definiera.   

Samtliga respondenterna beskriver en hälsosyn likt WHO:s definition av hälsa, som även 

Thedin – Jakobsson (2005) beskriver. I den definitionen lyfts sociala, psykiska och fysiska 

aspekter på hälsa fram. Bosse, Joel och Anders är de av lärarna som nämner alla dessa tre 

aspekter, när de beskriver sin syn på hälsa. De andra fem lärarna, Ann, Frida, Lars, Kaj och 

Malin, nämner inte den sociala delen. Lpf11 och WHO:s definition handlar om ett arbete med 

salutogenes - hälsoundervisningen är något som kontinuerligt ska genomsyra ämnet varpå 

hälsa är ett gemensamt mål. Lärarna beskriver hälsa som att må bra, inte bara att må bra 

fysiskt utan de kopplar det även t.ex. till arbetsmiljö och stress. Frida och Bosse menar att 

man kan ha bra hälsa trots att man inte är fysiskt på topp och tvärtom. Ens hälsa kan vara 
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dålig, den fysiska statusen kan vara mycket god. Antonovsky beskriver det som en ständig 

rörelse mellan olika grader av hälsa. För oss känns det tydligt att en gemensam definition av 

hälsa skulle underlätta hälsoundervisningen. Vi tror även att det skulle skapa en tydligare linje 

i arbetslagen, för deras undervisning. Med en klarare definition, tror vi, att det blir lättare för 

varje enskild lärare, med bestämdare mål att jobba mot. Mål, som alla i arbetslagen kan arbeta 

mot och därmed få en mer likformig syn och struktur på sin skola. Vi upplever att ena 

arbetslaget, med skola belägen i Västerbotten, arbetade med hälsoundervisningen på väldigt 

olika sätt. Ändå trodde lärarna, från Västerbotten, att de arbetade likvärdigt för att de hade 

ungefär samma syn på hälsa. Hälsoprojektet var gemensamt för samtliga lärare på den skolan, 

men förutom det upplever vi att det inte fanns många enhetliga moment i 

hälsoundervisningen. Den senare delen, tror vi, skulle förenklas avsevärt om lärarna kom 

överens om en definition, eller att det på något sätt tydliggjorde begreppet hälsa. 

Lärarna har svårt att definiera begreppet, vilket inte är så konstigt då Nationalencyklopedin 

instämmer att det är ett svårdefinierat begrepp. Vår tolkning är att samtliga lärare har en 

salutogen syn på hälsa. 

 

7.2 Patogent arbetssätt 
 

Skillnaderna på lärarnas hälsosyn blir tydliga på frågan om ämnets väsentliga moment. 

Samtliga lärare har som mål att hitta aktiviteter som eleverna tycker om samtidigt som att de 

har roligt på lektionerna. Den senare instämmer dock inte Joel helt i, även om han menar att 

ha roligt är en motivationsfaktor som kan leda till en fortsatt fysisk aktivitet. Både 

Quennerstedt (2006) och Eriksson m fl (2003) tar upp rörelseglädje som ett av de viktigaste 

målen för lärarna, medan Karlefors (2002) visar att lärarna kan mena olika saker med att ha 

roligt. Resultatet i vår studie visar dock ingen skillnad på vad lärarna menar med ”roligt”. Här 

finns det ingen koppling till styrdokumenten, anser vi. Att ha roligt nämns inte i idrottsämnets 

syfte. Samtliga respondenter pratar om en förståelse för hälsa. Den förståelse de beskriver är 

däremot inte exakt lika för alla. Den handlar på ett eller annat sätt om vad eleverna behöver 

veta för att kunna leva ett hälsosamt liv. Eriksson m fl (2003) skriver att ett av de viktigaste 

målen för lärarna är att eleverna ska ”lära sig om hälsa”, vilket kan ses som den förståelse vi 

fått i resultatet. Förståelsen lärarna pratar om kan kopplas till Lpf11, där t.ex ämnet ska 

utveckla elevernas kunskaper om den egna kroppen samt livsstilens betydelse. Lasse, Bosse 
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och Anders beskriver en social del ämnet när de tar upp hur viktigt det kan vara att prata vid 

en lägereld, att få njuta av stunden. Vi tycker, trots det, att kopplingen till Lpf11 kan vara 

svår, om det inte efterarbetas på något sätt. 

Det finns likheter mellan målet lärarna har, att eleverna ska må bra, och deras egen syn på 

hälsa. Dessa stöds till viss del i styrdokumenten samt i forskningen. Enligt Lpf11 ska ämnet 

behandla t.ex. den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga. Ämnet 

skall även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter 

för kroppslig förmåga och hälsa. Eriksson m fl (2003) skriver att hälsa i första hand ska 

utvecklas genom fysisk aktivitet och allsidig rörelse. Kopplingen till WHO och Lpf11 blir 

minskar när lärarna pratar om deras mål, jämfört med frågan om synen på deras hälsa. Den 

salutogena hälsosynen byts ut och mer fokus läggs på de fysiska bitarna. 

Ser vi till resultatet i tredje och sista frågan, kommer vi ännu längre ifrån den hälsosyn lärarna 

beskriver, bort från de sociala och psykiska delarna. Lars, Frida, Bosse och Malin nämner 

t.ex. stress och avslappning, men annars läggs fokus enbart på de fysiska bitarna som kost och 

träningslära. Detta i form av teoretiska moment och ett hälsoprojekt. Eriksson m fl (2003) 

förklarar att om lärarna anser att den sociala och psykiska delen av hälsa är viktig, arbetar de 

inte med de delarna så mycket. Webb m fl(2012) beskriver det som en undervisning där fokus 

ligger på fysisk träning och kunskap baserad på fysiologi och anatomi. Undervisningen utgår 

inte ifrån den hälsosyn lärarna har, som stöds av WHO och styrdokumenten. I undervisning, 

där hälsa är något man kontinuerligt arbetar med, menar Burrows m fl (2010) att fokus borde 

ligga på hur unga lär sig saker. 

Lärarna försöker också att integrera hälsa, som diskussion, i början eller slutet av lektionerna. 

Malin och Ann nämner dock att tiden inte räcker till något som Webb m fl (2012) ser i sin 

studie. De menar att bristen på diskussion leder till att eleverna inte ställer frågor, minskad 

chans för andra åsikter och andra perspektiv på hälsa. Fokus hamnar därmed helt på den 

fysiska aktiviteten och målet att eleverna ska ha ”roligt” på lektionen. Genom att minska på 

diskussionerna blir det svårt för eleverna att nå vissa av målen, som vi tolkar Lpf11.  

Sammanfattningsvis ser vi, enligt resultatet, att hälsoundervisningen handlar mycket om de 

fysiologiska bitarna, med de psykiska och fysiska lyser med sin frånvaro. Det liknar mer den 

hälsa massmedia har konstruerat, som Thedin och Jakobsson (2005) tar upp. Fokus i 

undervisningen hamnar på de patogena delarna, att undvika sjukdomar och motverka t.ex. 
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fetma. Det tycker vi ändå känns konstigt, då lärarna i grunden har en salutogen syn på hälsa. 

Ser vi till deras undervisning, enligt intervjuerna, speglar inte den synen riktigt deras 

undervisning. 

8. Diskussion 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasielärare arbetar med hälsoundervisningen i 

ämnet idrott och hälsa. Det har vi studerat genom att lärarna har beskrivit sin syn på hälsa, 

vilka mål de har med sin hälsoundervisning samt de arbetar med hälsoundervisningen i 

idrottsämnet. Vi har sedan analyserat resultatet genom att koppla till teori och tidigare 

forskning. Studien bygger på intervjuer gjorda med åtta gymnasielärare som alla är behöriga 

och undervisar i idrott och hälsa. 

Den hälsa lärarna beskriver kopplar vi till salutogenes och KASAM, där de beskriver en hälsa 

som utgår från att må bra socialt, psykiskt och fysiskt. Med denna syn ser vi en stark koppling 

till Lpf11 och till den forskning som finns kring hälsa. En hälsosyn som Medin och 

Alexandersson (2000) menar bygger på att stärka hälsa och som Thedin – Jakobsson (2005) 

anser ska skapa förutsättningar för varje individ att själva råda över sin hälsa. Vi har i vår 

utbildning fått lära oss att undervisningen ska handla om salutogenes. Vi ska vara en del i det 

samarbete som Thedin – Jakobsson (2005) beskriver, där det ska skapas stödjande miljöer för 

hälsa. Den hälsosyn resultatet visar är också långt i från den som råder i samhället idag, den 

syn media förmedlar. Media som nästan bokstavligen översvämmar våra hem med budskap 

och reklam, om t.ex. dieter, träningssätt och hur du blir lycklig.  

Vi ser, tyvärr, att respondenterna faller ifrån den hälsosyn de senare beskriver, när de tar upp 

målen med sin hälsoundervisning. Här kommer de desto mer att eleverna ska ha roligt och 

hitta aktiviteter de trivs med. Malin säger t.ex. att hon tror att om eleverna tycker idrott är 

roligt så leder det till hälsa på sikt.  De beskriver en förståelse de vill att eleverna ska nå, dock 

handlar denna förståelse oftast om fysiska aktiviteter och att det är bra att röra på sig. Vi 

känner att dessa mål är något som alltid funnits där, något vi upplevt när vi själva gått 

gymnasiet och som vi har stött på under VFU - perioder. Dessa mål tar även Quennerstedt 

(2006) och Eriksson m fl (2003) upp som viktiga för lärarna i sina studier av ämnet. Vi har 

dock svårt att koppla de mål lärarna beskriver till de mål som finns i Lpf11. Roligt nämns inte 
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någonstans, utan styrdokumentens mål handlar om att utveckla elevernas förmågor och 

kunskaper. 

Lärarna hamnar ännu längre ifrån den hälsosyn de har, och den definition WHO har, när de 

beskriver hur de arbetar med ämnet. Här fokuserar de inte heller på att eleverna ska ha roligt 

utan resultatet i tredje frågan pekar istället på ett arbete fokuserat kring det patogena synsättet. 

De lägger stor vikt på de fysiologiska aspekterna av hälsa. Lars säger t.ex. att han inte alls går 

in på den psykologiska delen. Detta resultat stöds också av forskningen, bland annat så visar 

Webb m fl (2012) att lektionsinnehållet till stor del fokuserar på fysisk träning och kunskap 

baserad på fysiologi och anatomi. En hälsoundervisning som Quennerstedt (2008) beskriver 

som patogen, där fokus ligger på att undvika sjukdomar och vara normal. Genom att arbeta 

med hälsa som lärarna beskriver, försummar de stora delar av ämnets syfte. Det visar också på 

ett resultat av ett ämne som slutat utvecklas. Vi känner igen denna hälsoundervisning sedan vi 

själva gick igenom skolan, då den i princip såg exakt likadan ut. Vi fick gå igenom samma 

moment och ett liknande hälsoprojekt. Borde inte undervisningen har nått längre, sedan vi tog 

studenten från gymnasiet för 10 år sedan? Vi tycker det. 

Ett återkommande problem lärarna har tagit upp, är att tiden inte räcker till. Ann nämner att 

hon ofta prioriterar bort diskussioner för att eleverna ska få mer tid till aktiviteter. Det verkar 

inte finnas tillräckligt med tid till planering och återkoppling. Bristen på diskussion leder 

enligt Webb m fl (2012) till att eleverna slutar ställa frågor och att saker tas för givna. Detta är 

något som vi arbetat mycket med i vår utbildning, vi har fått lära oss att alltid återkoppla och 

diskutera lektionsinnehållet, vare sig det är före, under eller efter lektionerna. Den biten, 

trycker vi, är viktig och den borde man lägga betydligt mer fokus på i undervisningen. Det 

gäller att prioritera. Tycker Ann att diskussionen är viktig kanske hon t.ex. borde försöka 

planera mer för den, att eleverna ska ha roligt behöver inte alltid vara prioritet nummer ett. 

Lärarna fokuserar även mycket på att eleverna ska ha roligt på lektionerna, det framkommer 

också att de tror att eleverna inte gillar teori. Enligt Eriksson m fl (2003) stämmer det bra med 

vad eleverna tycker. Lärarna verkar dock inte ge eleverna särskilt stort utrymme att påverka 

lektionsinnehållet. Eleverna kan få välja aktivitet ibland, de har dock inte någon möjlighet att 

påverka hälsoundervisningen. Hälsoundervisning består, enligt vår studies resultat, av 

teoretiska momenten som är desamma som när vi gick i gymnasiet. Enligt Burrows m fl 

(2010) borde undervisningen istället fokusera på hur unga lär sig saker, något som förändras 

hela tiden. Genom att inte lyssna till elevernas åsikter eller planera in nya moment missar man 
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till stora delar punkt fem och sex i ämnets kursplan. Det är därför viktigt att ämnet följer med 

i samhällets utveckling. Hälsoundervisningen handlar om att göra eleverna medvetna samt att 

motverka stereotypa uppfattningar kring manligt och kvinnligt tillsammans med att upplysa 

om olika kroppsideal. 

Från resultatet kan vi, som sagt, förstå att hälsoundervisningen fokuserar på de fysiologiska 

aspekterna av hälsa. Undervisningen handlar till stora delar av teoretiska moment och fysiska 

aktiviteter. När lärarna sedan ska beskriva hur de examinerar hälsa handlar det för alla, utom 

Malin, bara om skriftliga uppgifter. De verkar inte heller vara speciellt svåra, vilket Lars 

intygar om.  När hälsoundervisningen och dess bedömning ser ut som den gör måste det vara 

omöjligt för eleverna att utveckla punkt sex och sju, i Lpf11. Sexan handlar om förmåga att 

etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och 

motionsutövande. Sjuan handlar mer om förmågan att ergonomiskt anpassa sina rörelser till 

olika situationer. 

Studiens resultat visar att det inte finns någon röd bland lärarnas egen syn på hälsa till deras 

hälsoundervisning. En konsekvens är att undervisningen inte blir likformig för alla elever. Det 

skulle kunna förändras om det fanns en gemensam hälsodefinition. Det vi har sett under 

utbildningens VFU – perioderna är att det finns absolut tid att skapa en sådan. Den 

hälsoundervisning som lärarna beskriver gör det svårt för eleverna att nå upp till de mål som 

krävs för att bli godkänd på kursen. Något som måste förändras i framtiden. Moment i hälsa 

skulle lärarna också kunna bli överens om, för ett mer jämlikt undervisningsinnehåll. En 

gemensam hälsodefinition är, tror vi, åtminstone en bra start. 

 

8.1Metoddiskussion 
 

Vi valde i denna studie att använda oss av fokuserade intervjuer, på så sätt fick vi en mer 

samtalsliknande dialog med respondenterna. Vi använde oss av en intervjumall, vilket gav oss 

det stöd vi behövde och garanterade att respondenterna fick svara på samma grundfrågor. 

Fokuserade intervjuer gav oss den empiri vi behövde för att använda oss av en hermeneutisk 

ansats. Vi känner dock i efterhand att vi skulle planerat för fler frågor kring styrdokumenten 

och hur lärarna arbetade enligt dem. Det hade gett oss desto mer djup i vår diskussion samt 

analys. 
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Vi valde tidigt att inte komplettera intervjuerna med enkäter till lärare, då vi kände att de inte 

hade kunnat ge mer djup till empirin. Om tiden hade funnits skulle det ha varit intressant att 

komplettera med intervjuer av elever eller observationer av lektioner där lärarna bedrivit 

hälsoundervisning. Vi hade därmed kunnat analysera elevernas syn på hälsoundervisningen 

eller kopplat ihop observationerna med resultaten av intervjuerna. Det hade gett mer djup och 

tyngd till studien. 

Utförandet av intervjuerna hade vi inte kunnat göra så mycket bättre, känner vi. 

Respondenterna fick själva välja hur och när intervjuerna skulle utföras. Det gav dem den 

trygghet de behövde och vi fick bra ljud under våra inspelningar. Vi kunde kanske ha använt 

oss av fler respondenter, eller spridit ut respondenterna på fler arbetslag, för att styrka empirin 

i större utsträckning. 

 

8.2 Förslag på forskning 
 

Det som framkommit under arbetet med denna studie är att forskningen kring hälsa måste 

fortsätta. Det är viktigt att vi får en gemensam definition inom skolan. Både för eleverna på 

varje enskild skola, men även för att eleverna i hela landet ska få en mer likformig utbildning. 

Ett begrepp som är svårtolkat, som hälsa, eller åtminstone lämnar stort tolkningsutrymme, 

underlättar verkligen inte arbetet för lärarna. I slutändan är det, tyvärr, eleverna som påverkas. 

Det skulle dessutom vara intressant att se en jämförelse mellan lärarnas mål med 

hälsoundervisningen och elevernas uppfattning av den. Majoriteten av lärarna nämner vid 

flertalet tillfällen under intervjuerna att tiden inte räcker till. Vi vet att lärarkåren har otroligt 

mycket att göra, med bristande resurser emellanåt, men ser de tiden som en begränsning 

kommer det heller aldrig göras något åt saken. Känslan är att lärarna ser bristen av tid som ett 

hinder, därför händer inget. Skulle de istället se möjligheterna, och ta den planeringstid som 

finns, kanske de skulle kunna prioritera annorlunda. Vi ser, helt enkelt, en brist i planeringen 

av lektionsinnehållet. Ser det likadant ut i andra ämnen? Intressant vore det också att 

undersöka varför lärarnas hälsosyn skiljer sig så mycket från deras egen hälsoundervisning. 

Samtliga lärare nämner den psykiska hälsan som en stor del av hälsan. Däremot är det väldigt 

få som arbetar med den, varför är det så? Flera lärare nämner att de pratar om den i 

undervisningen, men det känns inte som något planerat drag. Det känns mer något som dyker 
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upp spontant. Är det brist på kunskap, eller är det återigen bristen av tid som får den psykiska 

hälsan att lysa med sin frånvaro? Det hade varit intressant att få ta del av, tycker vi. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du?  

2. Vad har du för utbildning?  

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Hur länge har du arbetat på den nuvarande skolan?  

5. Vilka kurser undervisar du? 

6. Hur skulle du beskriva vad hälsa är för dig? 

7. Vad innebär begreppet hälsa i din undervisning? 

- Är det någon skillnad? 

- Har ni, inom arbetslaget, någon gemensam definition av hälsa? 

8. Varför tror du att hälsa har fått en större roll i ämnet, sedan Lpf - 94? 

9. Hur arbetar du med hälsa i din undervisning? 

 - Planerar du för hälsa i din hälsoundervisning? 

 - Obligatoriska moment för idrott och hälsa 1? 

 - Teoretiskt? 

 - Praktiskt? 

10. Har du integrerat idrott och hälsa med något annat ämne tidigare?  

11. Kan eleverna vara delaktiga i din hälsoundervisning? 

- Hur tycker du att eleverna uppfattar undervisningen i hälsa? 

12. Vad tycker du är viktigt att eleverna lär sig inom hälsa? 


