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Abstrakt  

Studien avhandlar hur lärare tänker kring hälsa inom ramen för idrott och hälsa. I och med 
den senaste läroplansreformen Gy 11 har betoningen på den fysiska hälsan blivit mer 
framträdande i styrdokumenten. Av den anledningen har studien undersökt lärares 
uppfattningar om hälsa och om den senaste läroplansreformen Gy 11 har kommit att 
påverka undervisningen i ämnet idrott och hälsa i någon riktning. Kvalitativa intervjuer har 
genomförts med 6 stycken gymnasielärare. Resultatet visar att det finns en tudelning hur 
lärarna tänker kring hälsa där patogena och salutogena uppfattningar skiljer lärarna åt hur 
hälsa tolkas och används i undervisningen. Vidare visar resultatet att hälsa är ett prioriterat 
och centralt område men att lärarna upplever undervisningen som problematiskt även om 
Gy 11 har medfört att hälsoundervisningen blivit lättare att realisera och är mer framträdande 
idag än under Lpf 94.    
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1. Inledning    

Idrott och hälsa är ett ämne som under de senaste decennierna har genomgått stora förändringar. 

Enligt myndigheten för skolutveckling (2007) har ämnet ändrat fokus och innehåll. Ämnets inriktning 

har ändrats från att ha varit ett ämne med aktiviteten och kroppen i fokus där eleverna skulle svettas 

för att bibehålla hälsan, till att bli ett mer reflekterande ämne där individen själv ska utveckla ett 

hälsoperspektiv som främjar hälsan för resten av livet (Annerstedt, 2001). Sedan 1960- talet har hälsa 

omskrivits i skolans styrdokument och har sedan dess varit integrerad i undervisningen till en viss 

del. Thedin Jakobsson (2005) belyser hur hälsa som begrepp är komplext och svårt att definiera, för 

att det innefattar många olika dimensioner. Att begreppet hälsa är svårt att definiera gör att det lämnas 

ett stort ansvar till den ansvariga läraren att själv definiera, tolka och belysa begreppet i 

undervisningen.  

Thedin Jakobsson menar vidare att många lärare har svårt att tolka begreppet och att det därför kan 

komma till uttryck på många olika sätt, beroende på hur läraren tolkar begreppet. I och med 

läroplansreformen Lpf 94 bytte ämnet namn från idrott till idrott och hälsa. Redan i namnet idrott och 

hälsa framgår det att hälsa fått ett större utrymme och att eleverna ska få kunskaper om idrott och 

hälsa. Begreppet har stort utrymme i både Gy 11och Lpf 94, men vad är hälsa och hur ska begreppet 

tolkas och användas inom ramen för idrott och hälsa? Ska ämnet syfta till hälsa genom idrott eller är 

idrott lika med hälsa? Med andra ord ska ämnet syfta till hälsorelaterade aktiviteter eller ger idrott 

hälsa i sig (Lundvall, 2004). Även fast det finns många uppfattningar vilken roll hälsa ska spela i 

ämnet anser många forskare att det finns mycket att vinna genom att ge hälsa ett större utrymme i 

undervisningen och att det skulle kunna höja statusen av ämnet (Annerstedt, 2007; Thedin- 

Jakobsson, 2012; Qunnerstedt, 2006).   

Det är en paradox att samhällets fokus på hälsa, idrott, kropp och fysisk aktivitet aldrig har varit så 

stort som det är idag, medan idrott och hälsa som ämne har varit marginaliserat och befunnit sig i en 

mindre kris (Annerstedt, 2001). En annan problematik som framkommer i forskningen är att det idag 

finns en kultur där idrott är det praktiska inslaget och hälsa den teoretiska delen (Thedin- Jakobsson, 

2005; Quennerstedt, 2006; Swartling- Widerström, 2005). Ämnet blir då uppdelat och undervisningen 

bedrivs som två enskilda delar. Risken med detta är att det inte blir någon röd tråd mellan hälsa och 

idrott och att eleverna får svårt att se sambandet mellan idrott och hälsa, vilket är ett av de 

övergripande målen med hela ämnet. En anledning till detta kan vara att Lpf 94 har ansetts som 

otydlig och alltför generell i sina formuleringar, och därför kritiserats av många (Thedin- Jakobsson, 

2005). 

Flera förändringar har gjorts i och med den nya läroplansreformen Gy 11 där betoningen på hälsa är 

mer fysiskt orienterad. En tyngdpunktsförskjutning i styrdokumenten har skett där kopplingen mellan 

fysisk aktivitet och hälsa är mer framträdande. Med anledning av den nya betoningen på hälsa blir 

det därför intressant att undersöka om den påverkat lärarnas undervisning. Har den nya läroplanen 

påverkat lärarna i sin hälsoundervisning och har den underlättat för lärarna att tydliggöra sambandet 

mellan idrott och hälsa. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka några lärares uppfattningar om hälsa och 
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hur den senaste läroplansreformen Gy 11 har kommit att påverka undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa i någon riktning. Mer specifikt söker studien svar på: 

 

- Vilka hälsouppfattningar ger lärare uttryck för i ämnet idrott och hälsa? 

 

- Hur upplever lärare att undervisningen i hälsa utifrån den nya kursplanen i idrott                          

och hälsa har förändrats, jämfört med den tidigare kursplanen?  

2. Bakgrund  

För att få en uppfattning varför ämnet ser ut som det gör idag kommer en historisk presentation av 

ämnet idrott och hälsa med extra tyngd på hälsan roll i ämnet att göras inledningsvis. Därefter följer 

en kortare jämförelse av läroplanerna och kursplanerna i Lpf 94 och Gy 11 med fokus på hur hälsa 

skrivs fram för att få en uppfattning vilka ramar lärarna har haft att hålla sig till utifrån de olika 

styrdokumenten. Även tidigare forskning kring problematiken med hälsa i skolan kommer att 

avhandlas. Avslutningsvis kommer de teoretiska utgångspunkterna att förklaras och motiveras varför 

de valts till att tolka empirin.    

2.1 Ämnets historiska utveckling 

Idrott och hälsa är ett ämne som under de senaste decennierna har genomgått stora förändringar.  Från 

fysisk fostran till hälsoarbete är kort sagt den utveckling som den svenska skolgymnastiken har haft 

från början av 1800-talet fram till dagens idrott och hälsa (Annerstedt, 2001). Annerstedt menar 

vidare att hälsa idag är ledordet för ämnet idrott och hälsa och att kursplanen lyfter fram ett tydligt 

hälsoperspektiv. Enligt Lundvall (2004) har ämnet rört sig från att i början bestå av endast 

gymnastikövningar med en starkt medicinskt vetenskaplig förankring, till ett ämne där den fysiska 

prestationen har tonats ner till förmån för sociala inlärningsmål. Hon menar vidare att ämnets fokus 

har flyttats från kroppen som utgångspunkt, till kunskap om kroppen där individen ska ta ansvar för 

sin egen hälsa och fysiska aktivitet genom hela livet. För att få en överblick av denna utveckling 

kommer ämnets historiska utveckling att presenteras.  

Enligt Annerstedt (2001) går det att utläsa några historiska faser ur ämnets utveckling och historia. 

Dessa faser har format ämnet till vad det är idag och kan ge en bättre förståelse varför idrott och hälsa 

undervisningen ser ut som den gör idag. Den fysiologiska fasen tog sin början på 1950- talet och 

grundar sig till stor del på den fysiologiska forskning som bedrevs. Ämnets bas bestod av lek, idrott 

och musik. Tidens och ämnets syn på hälsa var väldigt biologisk där stora delar av undervisningen 

bestod av konditionsbefrämjande övningar. Syftet var att eleverna skulle svettas och lärarnas uppgift 

var att befästa detta. Under 50-talet skedde en gradvis förändring där den kollektiva kroppen övergick 

mer till den individuella kroppen. Fokus låg nu på vilka möjligheter den individuella kroppen hade 

och hur dessa kunde utvecklas. Den kollektiva gymnastiken var borta och rörelseglädje var det nya 

ledordet och skulle komma från den inre motivationen att röra på sig (Annerstedt, 2001). 

I början av 70- talet inleddes det som enligt Annerstedt kom att kallas osäkerhetsfasen och pågick 

fram till 1994. Perioden kännetecknas av färre centrala direktiv och ämnesinnehållet inspireras av 

idrottsrörelsen, (som var på mycket stark frammarsch). Ämnet bytte namn från gymnastik till idrott, 

vilket var ganska självklart då undervisningen blev mer idrottsorienterad. Även samundervisning blev 

allt vanligare för att bidra till en ökad jämställdhet mellan könen. Målsättningen med ämnet ändrades 
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betydligt och lärarna blev allt mer splittrade och osäkra på ämnets innehåll. En ny aspekt på hälsa 

framträder, vilket innebar att ämnet skulle bidra till att utveckla elevernas psykiska, fysiska, sociala 

och estetiska utveckling. 1994 bytte ämnet namn igen till idrott och hälsa, nu framträdde ett tydligt 

hälsoperspektiv och namnbytet var inte bara ett byte utan en markering att hälsa ska ges ett betydligt 

större utrymme i ämnet. Annerstedt uttrycker det som att den nya kursplanen presenterade ett mer 

holistiskt perspektiv på hälsa, där samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls 

och elevens egna ställningstaganden i hälsofrågor lyfts fram (Annerstedt, 2001, s. 107). 

Enligt Nordenfelt (1991) utgår ett holistiskt perspektiv från att människan är en handlande varelse i 

sociala sammanhang. Hälsa utifrån detta synsätt ses som en individs förmåga eller oförmåga till att 

utföra ett handlande. Hälsa kan i detta perspektiv ses som en resurs för att nå personliga mål genom 

handlande (Rydqvist & Winroth, 2002). Dock ges inga detaljer i läroplanen eller kursplanen hur detta 

perspektiv ska realiseras i praktiken. Ämnet ska stimulera till att få en förståelse för hur individens 

egen livsstil påverkar hälsan. Den lokala friheten vad gäller innehåll, arbetssätt och utformning av 

undervisningen ökar väsentligt och skillnaden vad gäller dessa punkter skiljer sig avsevärt mellan 

olika skolor (Annerstedt, 2001).  

I och med den nya läroplansreformen som kom 2011 (Gy 11) får idrott och hälsa ett centralt innehåll 

som består av tre kunskapsområden, där livsstil och hälsa är ett eget område. Eftersom Lpf 94 ansågs 

som luddig och otydlig är det ett steg för att tydliggöra vilka delar som är centrala i ämnet men även 

att undervisningen ska bli mer likvärdig runt om i landet (Regeringskansliet, 2012). I dagens kursplan 

är synen på hälsa fortfarande liknande det holistiska synsättet från Lpf 94 där hälsa ses som en process 

och inte som ett mål. Betoningen på fysisk hälsa och kopplingen till fysisk aktivitet är dock mer 

framträdande (Skolverket, 2011b). I följande avsnitt kommer en jämförelse av de olika läroplanerna 

att tydliggöra betoningen på hälsa och vilka ramar lärarna har att utgå ifrån när de ska planera och 

bedriva sin undervisning. 

2.2 En jämförelse av kursplanerna Lpf 94 och Gy11  

En markant skillnad med kursplanen i Lpf 94, jämfört med tidigare reformer, var att uppnåendemål 

och ”mål att sträva mot” infördes. Det var dessa mål som skulle forma innehållet i ämnet. Tidigare 

fanns det ett beskrivet innehåll som skulle forma undervisningen. Det var på grund av denna ändring 

som lärarna till stor del själva kunde bestämma vilket innehåll idrott och hälsa skulle innefatta 

(Thedin-Jakobsson, 2005). Följande text illustrerar kursplanens hälsoperspektiv: 

Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan. Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, 

psykiskt som socialt välbefinnande (Skolverket, 1994, s. 66)  

”Idrott och hälsa A” hette den kurs i Lpf 94 som var obligatorisk för alla gymnasieprogram och var 

en vidare utveckling från grundskolans undervisning i idrott och hälsa. I kursens mål, alltså de mål 

som varje elev ska ha uppnått efter avslutad kurs, går det att utläsa olika mål som är kopplade till 

hälsa:  

 Eleven skall ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 

välbefinnande kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för 

träning eller andra hälsofrämjande åtgärder  
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 ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna 

diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 

samhällsperspektiv  

 ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila  

 kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering  

(Skolverket, 1994, s. 68)  

Skrivningarna belyser en del av det som läraren hade till sitt förfogande för att planera 

undervisningen. Ett syfte med den nya läroplanen (Gy 11) är att göra den tydligare. 

Målstyrningsprincipen som rådde innan med mål att uppnå och strävans mål togs bort och bytes ut 

till kunskapskrav. Vilken kunskap varje enskild elev ska uppnå är nu mera tydligare formulerat i krav. 

I och med att målstyrningsprincipen togs bort infördes ett centralt innehåll som består av tre 

kunskapsområden: Friluftsliv och utevistelse, Rörelse, Hälsa och livsstil. Skolverket gick där med 

tillbaka till en liknande presentation av ämnets innehåll som i Lgr 80, för att skapa en tydligare bild 

av vad som ska ingå i ämnet och för att undervisningen ska bli mer likvärdig (Regeringskansliet, 

2012).  

I och med Gy11 bytte även kursen namn till Idrott och hälsa 1, och förutom ovanstående ändringar är 

innehållet i stort väldigt likt med idrott och hälsa A (Lpf 94). Dock finns några ändringar där ibland 

betoningen på hälsa. I ämnets syfte står det att undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla följande: 

 Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar 

kroppslig förmåga och hälsa. 

 Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga 

och hälsa. (Skolverket, 2011, s. 83) 

 

Begreppet kroppslig förmåga är helt nytt för ämnet och har aldrig benämnts i tidigare läroplaner/ 

kursplaner. I skolverkets kommentarer av begreppet står: Med kroppslig förmåga avses elevens 

förmåga att bedöma, anpassa och utföra rörelseaktiviteter som bibehåller, alternativt utvecklar, den 

fysiska förmågan (Skolverket, 2011b, s. 34). De anger även en förklaring till varför detta begrepp är 

med i Gy 11, enligt kommentarerna är det valt för att betona att eleven ska utveckla sin fysiska 

förmåga och sin fysiska hälsa (Skolverket, 2011b, s. 34). Betoningen på kroppen och den fysiska 

hälsan är därmed betydligt mer framträdande i Gy 11 jämfört med Lpf 94. Skolverket påpekar även 

att erfarenheterna av fysiska aktiviteter ska relateras till fakta och teorier i undervisningen 

(Skolverket, 2011). I och med denna skrivning förtydligar skolverket att det inte bara är upplevelsen 

som är i centrum utan att den måste förankras i något teoretiskt.  

    

  

2.3 Centrala begrepp 

Även om Gy 11 är tydligare i vilken hälsoaspekt som ska förmedlas finns fortfarande ingen definition 

av begreppet hälsa. För att få en inblick i problematiken kring definitioner av hälsa är det angeläget 



5 

att problematisera begreppet hälsa. I följande avsnitt kommer en problematisering kring begreppet 

hälsa att göras och hur de tolkas av olika aktörer. Syftet är inte att presentera en lista på definitioner 

utan att visa på komplexiteten när vi talar om hälsa som begrepp och hur det kan användas i ett 

hälsofrämjande arbete. 

2.3.1 Begreppet hälsa 

Hur hälsa som begrepp ska definieras låter sig inte lätt göras. För att göra det begripligt och hanterbart 

i undervisningen måste det problematiseras (Thedin- Jakobsson, 2012). Hon menar att läraren själv 

måste ha en tydlig bild vad hälsa är och kan vara för att eleverna ska få en begriplig och tydlig bild 

av hälsa.  

Hälsa är i dag ett begrepp som har stort utrymme i samhället och inte minst i skolan. Hur ett 

hälsofrämjande arbete ska gå till för att människor ska må bra diskuteras både på nationell och 

internationell nivå. Enligt Medin & Alexandersson (2000) råder det en förvirring om hur arbetet med 

hälsofrämjande aspekter ska gå till då hälsa som begrepp har vitt skilda definitioner. De menar vidare 

att fyra olika aspekter har utkristalliserats vad gäller begreppet, där hälsa kan ses som ett tillstånd i 

form av medicinska termer som sjuk eller frisk. Vidare kan det ses som en upplevelse där hälsa är den 

andliga teleologiska ansatsen. Hälsa kan även ses som en resurs för att förverkliga sina mål, t.ex. som 

utbildning och arbete och slutligen som en process. Att se hälsa som en process är något som 

återkommer till stor del i den litteratur som finns kring hälsa. Hälsa som en process innebär att hälsa 

inte ses som något statiskt tillstånd, utan något som ständigt förändras, det är inte något man har, eller 

inte har, utan något som hela tiden fortgår beroende på vad som händer i livet (Thedin- Jakobsson, 

2005; Quennerstedt, 2006; Swartling- Widerström, 2005). Denna studie utgår från denna definition 

av den orsaken att den passar bra med läroplanens utformning av hälsa i idrott och hälsa. Det vill säga 

att eleverna får kunskap om hälsa och att undervisningen inte bara syftar till att främja elevernas hälsa 

genom fysiskaktivitet.  

En utbredd och antagen definition av hälsa är världshälsoorganisationen WHO:s definition som lyder: 

hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, själslig och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro 

av sjukdom och svaghet (WHO, 1948, s. 1). Vidare ändrades denna definition 1986 där hälsa inte 

längre skulle ses som ett tillstånd utan som något som måste erövras. Hälsa skulle ses som en resurs. 

1991 uppdaterades definitionen och beskrevs även som en process. Detta kan ses som ett 

paradigmskifte vad gäller synen på hälsa där den gått från förebyggande av sjukdom till stärkande av 

hälsa (Thedin- Jakobsson, 2004; Medin & Alexandersson, 2000). Definitionen hade stort inflytande 

vid utformningen av Lpf 94 vilket framgår av dess holistiska syn. Rydberg & Sjöholm (1994) visar 

ett annat perspektiv på begreppet och ställer sig frågan, vad är hälsa? De delar upp hälsa i fyra olika 

typer av hälsa:  

Fysisk hälsa - Med fysisk hälsa menas att vårda kroppen, hur den fungerar och mår. Med en god 

fysisk hälsa finns aspekter som god koordination, styrka, kondition, vara fri från sjukdom och andra 

delar som går att mäta eller utvärdera. 

Psykisk hälsa – Handlar mer om en känsla, att känna ett välbefinnande. Att det finns en typ av inre 

balans där individen kan hantera saker som stress och fortfarande uppnå sina självförverkligande 

tankarna. En typ av inre trygghet som är grundläggande för allt individen gör. Denna typ av hälsa kan 

handla om kärlek, glädje eller andra självförverkligande saker.  
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Social hälsa – Tar upp olika relationer till olika människor men även individens förhållande till sig 

själv. Det handlar om att bli sedd, bekräftad men också om att bli korrigerad och få gränser. Det är 

alltså det sociala samspelet och en tillfredsställande miljö som står i fokus. 

 

Andlig hälsa – Hit hör det existentiella frågorna som exempelvis meningen med livet. Men också 

tankar om framtiden och i att känna sig trygg att inte veta vad som kommer att ske kan klassas som 

god andlig hälsa.  

Eftersom hälsa är ett begrepp med många dimensioner är det inte konstigt att en viss förvirring 

infinner sig, och just därför är det viktigt att lärare får möjlighet att reflektera kring begreppet och 

skapa sig en bild hur hälsa kan användas i idrott och hälsa (Thedin- Jakobsson, 2012). Att hälsa är 

problematiskt råder det inget tvivel om och när även idrott kommer in i bilden uppstår fler problem 

vilket kommer att presenteras i nästa avsnitt.    

2.4 Tidigare forskning 

Att idrott och hälsa ska främja elevernas hälsoutveckling och förhoppningsvis ge dem ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet är de flesta överens om, men är det endast ämnet i sig som ska bära 

ansvaret för att barn och ungdomar får en positiv hälsoutveckling? Enligt Ronholt (2001) kan inte 

idrott och hälsa ensamt står för hela skolans hälsoperspektiv, det måste ske ett samarbete med många 

andra ämnen för att ge en begriplig och nyanserad bild av hälsa. Ronholt menar vidare att om detta 

realiseras så kan inte skolan vara ensam om att främja folkhälsan, prioriteringen måste begränsas till 

att få elever intresserade av fysisk aktivitet och insikter som ger långvarig effekt. Att vi lever i en tid 

där folk blir allt mer stillasittande och inaktiva minskar inte förväntningarna på skolan och vad denna 

kan göra för att förbättra hälsoläget i samhället (Gunnard, 1995). I och med att Lpf 94 lade stor vikt 

vid att öka medvetenheten och kunskapen om sambandet mellan livsstil och hälsa framkom även en 

problematik. Enligt Gunnard (1995) rådde det inget tvivel om att hälsa fått ett betydligt större 

utrymme men kvar finns dock samtidigt alla traditionella förväntningar på ämnets 

färdighetstränande och karaktärsdanande inriktning (Gunnard, 1995, s. 151). Att ändra ett ämnes 

traditioner är inget som görs över en natt, vilket har visat sig till stor del stämma i och med att 90-

talets undervisning varit väldigt aktivitetsinriktad med mycket liten koppling till hälsa vilket inte låg 

i linje med dåvarande kursplan (Thedin- Jakobsson, 2004).  

Enligt Ronholt (2001) har det traditionellt funnits två grunduppfattningar i debatten kring hälsa i 

ämnet. Den ena talar om en mer fysiologisk inriktning där eleverna ska svettas och vara aktiva. Den 

andra för en mer medvetenhetsskapande undervisning där hälsoperspektivet söks integrerat i ett 

kroppserfarenhetskoncept som starkt betonar sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa. Ur det 

sistnämnda ses hälsa ur ett bredare perspektiv och inte bara som ett resultat av fysisk aktivitet. Hur 

lärare valt att jobba, eller inte jobba, med hälsa har till stor del varit deras ensak beroende på hur de 

tolkat styrdokumenten. Att kopplingen till hälsa i ett holistiskt perspektiv varit generellt dålig är 

kanske inte så konstigt eftersom idrottslärarutbildningen präglats av ett fysiologiskt perspektiv där 

den fysiska utvecklingen stått i centrum (Gunnard, 1995). Även idag har utbildningen till stor del ett 

fysiologiskt perspektiv, men sen mitten av 90-talet har influenser av psykologiska och 

beteendevetenskapliga kopplingar använts i utbildningen (Gunnard, 1995).  

I en studie av Jane Meckback, där syftet var att undersöka vilket lärande som sker i idrott och hälsa 
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visade det sig att lärarnas främsta mål med undervisningen var att eleverna skulle ha roligt genom 

fysisk aktivitet (Meckbach, 2004). Meckbach menar vidare att man kan ställa sig frågan om detta är 

ett bra recept för att skapa en god lärandemiljö eller för att legitimera ämnet. Det finns en risk att inte 

ha någon kunskapsförankring i ämnet och att varje lärare har ett ansvar att lyfta fram vad som är 

viktigt kunskap i sitt undervisningsämne (Meckbach, 2004). Studien visar ett ämne som domineras 

av kroppslig praktik med väldigt liten teoretisk anknytning. Hon menar vidare att detta problem 

kanske grundar sig i att lärarna inte är vana att ställa sig de didaktiska frågorna och kritiskt utvärdera 

sin undervisning. Liknande resultat och problematik kring lärarnas didaktiska kunskaper går att hitta 

i annan pedagogisk forskning som är gjord på detta område (Thedin- Jakobsson, 2004; Lundvall, 

2004; Thedin- Jakobsson, 2012; Qunnerstedt, 2006; Annerstedt, 2007).  

Denna problematik finns i ämnet som helhet, men är också framträdande i kopplingen till hälsa. 

Eftersom forskning visar att detta är ett stort problem kan man fråga sig hur undervisningen ska gå 

till. Enligt Thedin- Jakobsson (2012) måste läraren arbeta aktivt med själva begreppet, att 

problematisera innebörden av begreppet hälsa, först och främst för sig själv, men även med kollegor 

och elever, där läraren måste göra en anpassning beroende på vilken ålder hen jobbar med. 

Exempelvis skriver hon: vidare behöver man fundera över vad hälsa som kunskapsobjekt är, det vill 

säga vad man ska lära sig om hälsa i ämnet, och vad som kan definieras som hälsosam undervisning 

(Thedin- Jakobsson, 2012, s. 183). Hon menar vidare att ett sätt att förhålla sig till hälsa i ämnet är 

att bedriva hälsosam undervisning som får eleverna att känna lust för idrott och fysisk aktivitet. För 

att kunna göra detta måste läraren vara medveten om sitt eget tänkande kring livsstil och 

levnadsvillkor vid planering och genomförande av undervisning. Vidare kommer hon in på hur man 

kan betrakta hälsa ur ett salutogent och patogent perspektiv och vad det får för konsekvenser i 

undervisningen vilket kommer beröras i nästa avsnitt.   

2.4.1 Hälsa – mer än bara fysisk aktivitet 

Enligt Qunnerstedt (2006) präglas den svenska idrott och hälsa undervisningen av olika diskurser där 

den mest framträdande diskursen är aktivitetsdiskursen. Han menar vidare att den diskursen präglas 

av intresset för en hälsosam kropp och att detta uppnås genom fysisk träning. Det har alltså blivit ett 

lika med tecken mellan idrott och hälsa, där hälsa blir en biprodukt av fysisk aktivitet, vilket kan 

liknas vid ett patogent perspektiv på hälsa. Med ett patogent perspektiv på hälsa fokuseras vad som 

gör en individ sjuk eller ohälsosam (Antonovsky, 2005). I detta perspektiv ses idrott och hälsa som 

två separata delar och det blir svårt att uppfatta den röda tråden i ämnet. Enligt Qunnerstedt (2006) 

ska idrott och hälsa inte ses som två separata delar, utan bedrivas tillsammans för att skapa ett 

sammanhang mellan aktivitet och hälsa. Qunnerstedt menar vidare att detta synsätt främjar elevernas 

kunskap i idrott och hälsa, vilket kan liknas vid ett salutogent perspektiv där hälsa ses som en process. 

Det patogena perspektivet har till stor del präglat den svenska idrott och hälsa undervisningen vilket 

inte är ett fel i sig, men det kan uppstå en problematik när andra perspektiv på hälsa inte får något 

större utrymme i undervisningen (Qunnerstedt, 2006). Han menar också att det finns en fara i att 

aktiviteter bedöms som hälsofrämjande efter vilken intensitet de utförs i.  

Enligt Thedin- Jakobsson (2012) handlar det inte om att betrakta hälsa enbart ur ett patogent eller 

salutogent perspektiv utan att perspektiven ska ses som ett komplement till varandra. Hon menar 

vidare att man inte ska överge det ena synsättet framför det andra utan istället reflektera över vilket 

synsätt man använder och hur det påverkar undervisningen. Exempelvis skriver hon Jag ser en fördel 
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i att som lärare utgå från frågor kring hur undervisningen ska bedrivas, så att eleverna utvecklar 

kunskaper om hälsa där fysiska, psykiska och sociala faktorer samspelar (Thedin- Jakobsson, 2012, 

s. 184). Hon menar vidare att läraren bör anta en holistisk syn även på eleven där man har en 

helhetssyn på eleven och medskapare i sin egen läroprocess.  

Som tidigare nämnts använder sig Qunnerstedt (2006) av ett salutogent perspektiv där hälsa ses som 

en process och inte ett mål där fokus inte ligger på vad som orsakar ohälsa utan på vad som kan främja 

hälsa. Poängen är att skapa en känsla av sammanhang, något som på svenska brukar kallas KASAM. 

Enligt Antonovsky (2005) innefattar KASAM tre olika dimensioner som hjälper eller bidrar till att 

upprätt hålla hälsan. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet är förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser och att yttre och inre 

stimuli är förståeliga. Det är den kognitiva komponenten i KASAM (Antonovsky, 2005). Han menar 

vidare att erfarenheter som upplevs som sammanhängande och strukturerade formar begriplighet. 

Enligt Thedin- Jakobsson (2012) kan begriplighet kopplas till de didaktiska frågeställningarna vad, 

varför och hur undervisningen ska genomföras för att bli begriplig. Hanterbarhet är förmåga att möta 

och hantera olika händelser utan att bli offer för omständigheter, vilket är beteendekomponenten i 

KASAM (Antonovsky, 2005). Han menar att en individ måste utveckla resurser för att möta de krav 

och utmaningar som ställs i den situation man befinner sig i. Enligt Thedin- Jakobsson (2012) kan 

detta i undervisningen relateras till att läraren försöker göra det möjligt för eleverna att hantera sina 

egna resurser som psykiskt, fysiskt och socialt kunnande.  

Den tredje och sista komponenten som ingår i KASAM är meningsfullhet där delaktighet och en 

känsla av att kunna påverka situationen är centralt, att se en mening med det hela. En upplevelse som 

det är värt att investera energi i och de problem som uppstår i livet är viktiga delar i meningsfullhet. 

Antonovsky (2005) betraktar denna aspekt som motivationskomponenten. Här är det centralt att 

läraren skapar engagerade och lustfyllda situationer och moment, och intresse för fysisk aktivitet 

vilket kan skapa meningsfullhet (Thedin- Jakobsson, 2012). Hon menar vidare att lärarens förmåga 

ställs på stora prov då undervisningen måste upplevas meningsfull av eleverna men samtidigt vara 

begriplig och hanterbar. Exempelvis skriver hon: 

Genom idrottsaktiviteter kan man arbeta med elevers psykiska och sociala utveckling, 

vilket sällan kopplas samman med hälsa i ämnet. Genom medvetande undervisning kan 

idrottsaktiviteter bli redskap även vid lärande om och i livsstil, livsvillkor, etik och 

moral, känslor, och handlingar. Då kan ämnet bli ett ämne i hälsans tecken där 

kunskapskvaliteter och lärande står i centrum, och där en känsla av sammanhang råder 

både för elever och lärare (Thedin- Jakobsson, 2012, s. 192).   

Här ses hälsa som ett helhetsperspektiv och inte bara som en biprodukt av fysisk aktivitet vilket flera 

forskare inom området förespråkar (Qunnerstedt, 2006; Thedin- Jakobsson, 2012; Ronholt, 2001). 

Genom att använda KASAM kan hälsa göras begripligt, hanterbart och meningsfullt i idrott och hälsa. 

I nästa avsnitt kommer en kort presentation om hur hälsoundervisning bedrivs i andra länder för att 

få en internationell inblick i hur hälsa problematiseras i andra länder. 

2.4.2 Hälsa – en internationell utblick 

Annerstedt (2005) har i en rapport jämfört de nordiska länderna vad gäller undervisning i idrott och 

hälsa, eller ”Physical Education” (som det heter på engelska). Den direkta översättningen blir fysisk 



9 

utbildning vilket i sig är intressant då namnet utbildning klingar bra med att ett lärande ska ske. Han 

menar vidare att hälsa alltid har haft en stor betydelse i idrottsämnet för de nordiska länderna, men 

att Sveriges läroplan kanske är den som lägger mest tyngd på hälsa. En intressant avvikelse från 

Sverige, Norge och Danmark är att Finland, sedan 2003, har delat upp idrott och hälsa i två olika 

ämnen, men där idrottsämnet fortfarande ska sträva efter att främja elevernas hälsa genom idrott 

(Annerstedt, 2005). Hur detta påverkar eleverna hälsoutveckling återstå att se. Enligt Kirk (2010) 

måste idrottsämnet bli mer reflekterande och bättre knyta an till elevernas rörelsekultur och intressen 

för att återfå sitt kulturella värde. Han menar även att idrottslärare måste utbildas till att kunna granska 

och bli socialt kritiska till den rörelsekultur som existerar i samhället.  

Andkjær (2009) förespråkar också en mer reflekterande undervisning. I en undersökning där 

idrottsundervisningen jämfördes mellan de nordiska länderna och Nya Zeeland med fokus på 

friluftsliv visade det sig att undervisningen på Nya Zeeland hade ofta reflekterande moment som 

syftade till någon form av kunskap. I norden, däremot, var rekreation och upplevelsen det centrala.  

Enligt Kirk (2010) måste idrottsämnet utforma tydligare mål vad ämnet syftar till för att kunna hävda 

sig i dagens skola. Kirk menar att lärare måste ställa sig frågan vad som skiljer idrottsundervisning 

mot föreningsidrott. Vilka kvalitéer och kunskaper kan eleverna få i skolan som de inte får i 

föreningsidrott? Undervisningen måste bli mer kunskapsbaserad med tydligare mål för att inte tappa 

status (Kirk, 2010).        

2.5 Läroplansteori 

Läroplansteoretiska utgångspunkter kommer att ligga till grund i studien för att få en djupare analys 

kring lärarnas tankar om den nya läroplansreformen Gy 11. Enligt Lundvall & Meckbach (2008) kan 

läroplansteori användas som ett raster för att förstå hur lärare jobbar eller inte jobbar med olika delar 

inom undervisningen. De menar vidare att läroplansteori handlar om hur tidsenliga tankar och 

samhällsförändringar kan speglas i våra läroplaner. Enligt Linde (2012) är det samhället och tiden 

som bestämmer vad som ska räknas som giltig kunskap. Ur detta perspektiv är kunskap som begrepp 

relativt då det kan skilja sig från olika tidsepoker beroende vad samhället anser som viktig kunskap 

för tillfället (Linde, 2012).  

Enligt Linde (2012) finns det tre olika arenor eller dimensioner där vi kan dela in besluten om 

stoffurval för undervisningen från början (skapandet av en läroplan) till slut (mottagande av 

läroplanen), dessa dimensioner är formulering, transformering och realisering. I verkligheten går alla 

dessa dimensioner in i varandra och sammanfogas, men för att få en överblickande uppfattning 

kommer varje dimension att beskrivas var för sig.  

Formuleringen av en läroplan (formuleringsarenan) består av alla yttre faktorer som påverkar hur 

undervisningen kan bedrivas, exempelvis tid till ämnet, styrdokument, antal elever och ekonomi. 

Dessa yttre faktorer ligger utanför lärarens kontroll och kan inte påverkas. Linde menar vidare att 

politiska beslut påverkar vad som anses som lämpligt stoff och vilka ramar lärarna kommer att kunna 

förhålla sig till.      

Den del i läroplansteorin som behandlar hur lärare tolkar, tillägger och sållar bort stoff i läroplanen 

kallas för transformeringsarenan. Det är här olika aktörer inom skolan tolkar läroplanen (Linde, 

2012). Linde menar att det finns väldigt många faktorer som påverkar transformeringsarenan 

exempelvis ett ämnes traditioner, läraren som individ, den potentiella repertoaren och 
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undervisningsprocessen.  För att få en bra förståelse av transformeringsarenan kommer dessa faktorer 

att förklaras lite djupare utifrån Lindes transformeringsdimension.  

Ämnets traditioner är skapat av lärarkåren själv och bildar en tradition inom ämnet hur 

undervisningen ska bedrivas. Detta kan skilja från skola till skola och behöver inte alltid stämma 

överens med den nuvarande läroplanen. Läraren som individ har mer eller mindre frihet i tolkningen 

av läroplanen beroende på vilket ämne hen undervisar i. Vissa ämnen som matematik har ett väldigt 

strikt stoff med lite utrymme för tolkning, medan andra ämnen som exempelvis svenska och idrott 

har ett större utrymme för en mer personlig tolkning (Linde, 2012).  

Den potentiella repertoaren är den typ av undervisning som läraren kan hålla med avseende till sin 

bakgrund. Vilken utbildning och erfarenhet läraren har påverkar såklart detta. 

Undervisningsprocessen är en komplex situation och påverkar i sig innehållet för en lektion. 

Didaktiken är inte neutral utan en process som ingår i undervisningen och formandet av innehållet. 

Det gäller att kunna distansera sig från undervisningen och göra undervisningen till föremål för 

reflektion. Att tänka över sina vanligtvis för-givet-tagna antaganden och sitt sätt att tänka om något, 

att plocka isär och ser hur delar förhåller sig till helheten utifrån olika infallsvinklar (Linde, 2012).  

I genomförandet eller realiseringsarenan har läraren tolkat läroplanen och beaktat de olika 

ramfaktorerna för att sedan välja ut vilket stoff som ska förmedlas med hänsyn till de tidigare 

dimensionerna. Enligt Linde (2012) står kommunikationen och aktiviteten i centrum för 

realiseringen, alltså den faktiska lektionen där verkställandet består av lärarens lektionshållande och 

elevernas mottagande av den undervisning som tillhandahålls.  

3. Metod  

I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. Metoddelen är indelad i 

undersökningsmetod, urval, material, genomförande samt bearbetning och analys. Avslutningsvis 

kommer avsnittet ta upp validitet, reliabilitet och forskningsetiska principer. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Eftersom studien söker svar på unika och fördjupade uppfattningar valdes en kvalitativ ansats i form 

av semistrukturerade intervjuer. När uppfattningar och åsikter ska undersökas är sannolikt intervju 

den mest lämpade metoden enligt Kvale (2009). Han påpekar också att kvalitativa intervjuer ska svara 

på hur och inte varför, vilket passar denna studies syfte. Enligt Dimenäs (2007) är intervju ett utmärkt 

redskap för att söka kunskap och få svar på olika frågor. Han påpekar att det finns en variation av sätt 

att tänka om ett visst innehåll beroende på vilka erfarenheter man själv har. Alla ser saker på olika 

sätt eftersom alla har olika minnen och tankar kring olika saker. Det är därför ett utmärkt sätt när man 

vill förstå världen ur en annans persons ögon.  

Dimenäs (2007) påpekar att intervjun ska utföras på ett sådant sätt att den som blir intervjuad ska bli 

uppmuntrad att ge sina synpunkter och svar på intervjufrågorna. För att göra det måste informanten 

känna sig trygg i situationen. Genom att ställa öppna frågor som inte är ledande eller enbart ja och 

nej frågor blir svaren förhoppningsvis mer nyanserade och ärliga. Genom att lyssna uppmärksamt 

och visa respekt, genom att visa att man är intresserad och vill lyssna på vad informanten har att säga 

blir situationen tryggare och mer öppen. Intervjun ska utföras på en plats utan oros eller 
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störningsmoment. Intervjuerna har utgått från en frågeguide (se bilaga1) där frågornas ordningsföljd 

varierade vilket ligger inom ramen för denna typ av metod (Kvale, 2009).  

Genom att använda en semistrukturerad form av intervju finns chans till följdfrågor och utveckling 

av informantens svar, där även intervjuaren är medskapare till resultatet (Kvale, 2009). Detta ställer 

stora krav på alla som är inblandade och en viss erfarenhet av att intervjua är nödvändig. Genom 

tidigare studier på universitet har jag byggt upp en erfarenhet i att genomföra intervjuer vilket har 

bidragit till mitt metodval.  

3.2 Urval  

Informanterna valdes utifrån ett köns och åldersperspektiv. Detta gjordes strategiskt vilket innebär att 

informanterna valdes utifrån olika kriterier för att få en bättre spridning. På så sätt speglas eventuella 

olikheter i uppfattningar om hälsa och läroplanen beroende på kön och hur länge informanterna varit 

aktiva som undervisande lärare i ämnet. För att få kontakt med informanterna skickades ett missivbrev 

ut (se bilaga 2) med information om studien. Det fanns även information om mig och varför det var 

intressant att intervjua de utvalda informanterna. I missivbrevet fanns även lite information om vad 

informanten kunde fundera på innan intervjun för att vara förberedd. Dock fick de inga frågor innan 

intervjun utan mer fundera kring det tema vi skulle diskutera. Efter att informanterna svarat följdes 

kontakten upp med ett telefonsamtal där vi kom överens om plats och tid för intervjun.  

Totalt intervjuades sex stycken, varav tre kvinnor och tre män. Alla informanter jobbar på gymnasiet 

och gjorde även det under läroplanen Lpf 94. Detta för att syftet med arbetet var att undersöka deras 

uppfattningar om synen på hälsa i de olika läroplansreformerna. För att få så stor bredd som möjligt 

valdes en kvinna och en man ut från olika generationer. Två från den äldre generationen som har 

jobbat sedan Lgr 80, två från mellan generationen som har jobbat sedan början av Lpf 94 och två som 

jobbat sedan slutet på Lpf 94. De intervjuade lärarna omnämns inte i rapporten vid deras riktiga namn 

utan med fiktiva. Skolorna nämns som skola 1, 2, 3, 4 och 5 och kategoriseras inte ytterligare då det 

inte upplevdes ha någon relevans för studien. 

3.3 Material 

För att dokumentera intervjuerna användes en mobiltelefon där alla intervjuer spelades in. Genom att 

spela in intervjuerna kom alla kommentarer och uttalanden med. Det gick även att lyssna på 

intervjuerna flera gånger för att kunna fördjupa analysen och tolkningar av utsagorna. Dessutom 

kunde större fokus hållas på att bara intervjua och lyssna på informanten istället för att anteckna. 

Vilket ansågs som nödvändigt då det gav en tydlig struktur över empirin.  

Det utfördes även en testintervju, främst för att gå igenom frågeguiden och få en bild hur lång tid 

intervjuerna skulle ta. Genom att göra en testintervju finslipades frågorna och otydligheter i frågorna 

kunde utvecklas och göras tydligare. Under alla intervjuerna fördes även stödanteckningar detta för 

att kunna återkoppla till informantens tankar och för att ställa relevanta följdfrågor. Genom att göra 

detta bildades naturliga pauser och tankeutrymme under intervjuerna vilket gav informanterna tid att 

reflektera och andas mellan frågorna, vilket Kvale (2009) lyfter fram som ett bra tillvägagångssätt 

vid intervju. Frågeguiden användes som en checklista för att inte glömma någon fråga eller vid 

eventuella utsvävningar kunna återgå till ämnet. 
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3.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplats i ett avskilt rum, för att inte bli störda. I enlighet 

med Dimenäs (2007) ville jag att informanten skulle känna sig så bekväm och avslappnad som 

möjligt, därför bokades en tid på 60 min även om all tid inte användes. Varje enskild intervju tog cirka 

40 minuter, plus minus några minuter. För att få informanten bekväm och ”uppvärmd” i situationen 

inleddes intervjun med några bakgrunds frågor (se bilaga 1) om varför hen valt att bli lärare. Under 

intervjuerna fördes även stödanteckningar och vissa följdfrågor ställdes vilket ligger inom ramen för 

denna typ av metod (Kvale, 2009). 

3.5 Bearbetning och analys 

När alla intervjuer var avklarade och inspelade fördes filerna över till en dator där de kunde 

transkriberas och analyseras. Genom att spela ljudfilerna i slowmotion kunde intervjuerna lättare 

transkriberas utan avbrott. När empirin var sammanställd började stoffet att reduceras genom att hitta 

uppfattningar och uttalanden som bäst speglar varje informants uppfattning om ämnet, detta för att 

göra resultatet överskådligt och koncist. Till en början handlade det mest om att bekanta sig med 

empirin och få en god helhetsuppfattning. Efter att ha bearbetat och analyserat stoffet började mönster 

och skillnader i svaren att bli synliga. Genom att kategorisera svaren efter olika svarsmönster och 

teman kunde resultatet börja byggas upp med en genomgående och tydlig struktur. De teman och 

kategorier som framträdde strukturerades utifrån gemensamma svar, olikheter och exempel som 

informanterna påpekade. Enligt Larsson (1986) utgår en fenomenografisk analysmetod ifrån att se 

variationer och skillnader i olika personers uppfattningar vilket studien har liknande mönster ifrån, 

vid uppbyggnad av resultatet.  

3.6 Validitet 

Validiteten avser att diskutera hur vidare studien mäter det som avses att den ska mäta. Begreppet kan 

vara problematiskt i kvalitativa studier då validiteten förhåller sig till mätningsaspekter i förhållande 

till kvalitativ data (Kvale, 2009). Fokus i denna studie har varit att fånga lärares uppfattningar om ett 

visst ämne och det kan därför vara svårt att generalisera utöver det som faktiskt undersökts. Då studien 

utgår ifrån en kvalitativ ansats måste frågan ställas om de slutsatser som dragits är korrekta utifrån 

den empiri som sammanställts. För att nå en hög validitet i studien har frågeguiden tagit sin grund i 

de frågeställningar som ska besvaras. Väl medveten om att varje informant har uppgett sin unika 

subjektiva spegling och personliga tolkning av ämnet, där även den mänskliga faktorn kan spela en 

viss roll i hur ärliga informanterna är i sina svar (Kvale, 2009).  

 

För att motverka försköningar eller ”så här borde det vara” svar har det poängterats att syftet inte varit 

att sätta dit eller kritisera informanterna utan få höra deras uppfattning om ämnet och att allt som 

sagts har behandlats konfidentiellt. Med detta i åtanke utgår analysen ifrån att informanterna svarat 

ärligt på frågorna då de inte varit ledande. Validiteten anses vara hög i denna studie då informanterna 

delat med sig av deras subjektiva uppfattningar utifrån samma intervjumall. 

3.7 Reliabilitet 

En hög grad av reliabilitet eller tillförlitlighet kan vara svår att uppnå och bedöma vid en kvalitativ 

intervjustudie, då det finns många faktorer som påverkar (Kvale, 2009). Problem med 
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reproducerbarheten av studien kan vara att vissa följdfrågor och den sociala inramningen inte är 

enhetlig. Eftersom studien inte behandlar statistiska förhållanden utan åsikter kan människors åsikter 

också förändras över tid (Kvale, 2009).   

Intervjuerna utfördes av samma person som också är den enda som haft tillgång till det transkriberade 

materialet vilket gör att reliabiliteten kan ifrågasättas. Reliabiliteten skulle kunna mätas genom att två 

studier med samma mätinstrument (intervjuguiden bilaga 2) skulle genomföras och sedan jämföras. 

Kommer studierna fram till samma resultat skulle det styrka reliabiliteten. Om någon skulle få tillgång 

till det transkriberade materialet anser jag dock att liknande mönster skulle framträda som i denna 

studie. Även tidigare forskning pekar åt samma håll som resultatet i denna studie vilket styrker 

reliabiliteten. Genom att bearbeta och analysera empirin med stor noggrannhet kan även reliabiliteten 

styrkas då andra forskare kan titta på empirin och dra slutsatser.  

Värt att notera är dock att studiens resultat inte är unikt eller omfattande för alla idrott och hälsa lärare 

utan speglar snarare mönster och tankar från ett fåtal lärare. Likartade uppfattningar kan dock 

sannolikt förekomma bland lärare i idrott och hälsa vilket gör att utsagorna inte kan betraktas som 

unika för just detta urval. Utan snarare kan betraktas som representativa för lärare i ämnet.  

3.8 Forskningsetiska överväganden 

I skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som givits ut 

av vetenskapsrådet (2002) kan man läsa om individskyddskravet som delas upp i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Innan intervjuerna utfördes så informerades lärarna om syftet med studien och varför denna studie 

gjordes. Informanterna tyckte det lät spännande och kul och var väldigt samarbetsvilliga.  Lärarna 

informerades även om att deltagandet var konfidentiellt och att de när som helst under intervjun kunde 

avbryta eller inte svara på frågor. Samt att den data som samlades in endast kommer att publiceras i 

denna studie. All information som jag fått av mina informanter har endast jag tillträde till och lärarnas 

namn är fiktiva för att obehöriga inte ska kunna spåra empirin tillbaka till en viss individ. Det 

transkriberade materialet har endast använts för att besvara studiens syfte och kommer inte publiceras 

eller delas ut till obehöriga. 

4. Resultat & analys 

I följande avsnitt kommer den insamlade empirin presenteras och analyseras utifrån KASAM och ett 

salutogent/ patogent perspektiv. Analysen är även inspirerad av läroplansteoretiska begrepp. Först 

kommer en kort bakgrundsbeskrivning av lärarna och deras yrkessituation. Strukturen är baserad på 

kategorier och mönster som framkommit under bearbetning och analysering av empirin. 

4.1 Bakgrundsfakta om informanterna  

Totalt intervjuades sex stycken lärare från fem olika skolor. Alla skolor är gymnasieskolor i Sverige. 

Här nedan kommer en kort presentation av alla lärare som beskriver hur länge de varit aktiva som 

idrott och hälsa lärare, deras utbildningsnivå, ålder och nuvarande arbetsplats. Namnen är fiktiva för 

att behålla informanternas anonymitet. 

Mathias: Mathias är i 60 års åldern och jobbar på en gymnasieskola i norra Sverige. Han har idrott 

och hälsa som sitt enda ämne men har även undervisat i matematik under några år. Han utbildade sig 
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i Stockholm och fick sin examen 1974. Han har varit aktiv som idrott och hälsa lärare i 39 år.      

Erik: Erik är i 40 års åldern och jobbar på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Han undervisar cirka 

40 procent i engelska och 60 procent i idrott och hälsa. Han utbildade sig på GIH i Stockholm och 

blev färdig 1999. Han beskriver sig själv som en aktiv person med ett stort intresse för idrott och 

fysiska aktiviteter. Han har varit aktiv som idrott och hälsa lärare i 15 år.   

Oskar: Oskar är i 30 års åldern och jobbar på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Han undervisar 

för tillfället bara i idrott och hälsa, men är även utbildad barn och fritidslärare inom ledarskap och 

pedagogik. Han utbildade sig vid Göteborgs universitet och blev klar 2007. Han beskriver sig själv 

som en naturmänniska med fjällvandring och friluftsliv som stora intressen. Han har varit aktiv som 

idrott och hälsa lärare i 8 år.  

Susanne: Susanne är i 50 års åldern och jobbar på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Hon 

undervisar bara i idrott och hälsa och har inget andra ämne. Hon utbildade sig i Stockholm och har 

varit aktiv som idrott & hälsa lärare i 25 år. Hon har även tävlat på elitnivå i alpin skidåkning och har 

i samband med detta gått en kurs i personlig träning.    

Annika: Annika är i 40 års åldern och jobbar på en gymnasieskola i norra Sverige. Hon fick sin 

examen 1997 i Örebro och har jobbat på gymnasiet sedan 2000. Hon beskriver sig själv som en aktiv 

person med ett stort idrottsintresse. Hon jobbar för tillfället deltid men har annars varit aktiv på heltid 

som lärare i idrott och hälsa med 16 års erfarenhet.     

Malin: Malin är i 30 års åldern och jobbar på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Hon undervisar 

cirka 50 procent i idrott och hälsa och 50 procent i biologi. Hon utbildade sig i Stockholm och fick 

sin examen 2005 och har varit aktiv idrott & hälsa lärare i 9 år. Hon beskriver sig själv som en 

”utomhusmänniska”. Hon jobbade på en grundskola årskurs 6-9 fram till 2010, och har sedan dess 

jobbat på gymnasiet.  

4.2 Vilka hälsouppfattningar ger lärare uttryck för i idrott och hälsa? 

För att förstå vilka hälsouppfattningar lärarna ger uttryck för i undervisningen var det angeläget att få 

en bild av hur de tänker kring och uppfattar begreppet hälsa. Även vad lärarna anser ska ingå i hälsa 

inom ramen för ämnet idrott och hälsa.   

4.2.1 Tudelad uppfattning 

Alla lärare i studien visar en samlad och likartad bild av vad hälsa ska mynna ut till, det vill säga att 

”må bra”. Dock skiljer sig deras uppfattningar om hur man når dit. Det är inget lätt begrepp att förklara 

eller sätta ord på vilket framkommer av deras svar, och många av dem verkar inte ha reflekterat kring 

begreppet. Mathias, Erik, Malin och Susanne lägger en stor vikt vid det kroppsliga och fysiska för att 

bibehålla eller uppnå hälsa. Exempelvis säger Erik: Hälsa för mig är att vara i bra form... hel, ren 

och frisk skulle man kunna säga... jag menar håller man sig i trim så blir man inte lika stressad i det 

vardagliga livet... allt blir lättare.  

Liknande kommentarer går att hitta hos Susanne som säger: För mig handlar det om att vara frisk 

och kry... det är både kroppen och knoppen om man säger så... men mitt fokus ligger nog på det 

kroppsliga... då löser sig knoppen automatiskt. Lärarna verkar ha ett synsätt där en frisk kropp är 

viktigast och att det uppnås genom fysisk aktivitet. Många av lärarnas tankar och kommentarer kring 



15 

hälsa går att relatera till ett patogent synsätt (Qunnerstedt, 2006). 

Oskar och Annika ger en mer nyanserad bild av hälsa där både psykiska, fysiska och sociala faktorer 

har en likartad betydelse för hur vi mår. Annika förklarar att hälsa är ett vitt begrepp med många 

dimensioner som påverkar hur en individ mår. Exempelvis säger hon: Hälsa för mig är alla faktorer 

som påverkar hur vi mår... i hälsobegreppet ligger då fysisk aktivitet, sömn, kost, relationer, press och 

stress från jobbet eller skolan. Här beskrivs en bredare syn på hälsa där inte bara kroppen ligger i 

fokus och att hålla sig frisk vilket kan relateras till ett salutogent perspektiv på hälsa (Qunnerstedt, 

2006). 

När diskussionen går vidare mot vilket samband det finns mellan idrott och hälsa blir svaren mer 

reflekterande och flera olika hälsodimensioner lyfts fram. Merparten av lärarna lyfter fram hur 

kunskap kommer in i bilden när idrott och hälsa kopplas ihop. Det är bara Mathias som utmärker sig 

genom att han ger en väldigt entydig bild av hur idrott och hälsa hänger ihop. Exempelvis säger han: 

självklart finns det ett samband... idrotten ger eller främjar ju hälsan på ett positivt sätt... man får 

bättre kondition och lägger inte på sig och så. Erik har en liknande uppfattning och pratar mycket om 

det fysiska, att det räcker väldigt långt, hälsan kommer med på köpet om man håller sig aktiv genom 

att inte bli överviktig eller sjuk på annat sätt. Vilket är ett tydligt exempel på ett patogent synsätt där 

synsättet fokuserar på vad som gör en individ sjuk.    

Oskar säger att läraren måste ge eleverna verktyg eller kunskaper som möjliggör att eleverna kan se 

sambandet mellan idrott och hälsa. Han menar att det är just sambandet och kunskapen som skiljer 

idrott och hälsa ämnet från föreningsidrotten. Även Qunnerstedt (2006) menar att ämnet borde syfta 

mera till att ge eleverna kunskaper, han menar vidare att det kan vara en möjlig väg att lämna den 

aktivitetsdiskurs som råder.   

Liknande tankebanor går hitta hos Annika, Malin och Susanne. Malin och Susanne pratar mycket om 

varför de gör vissa typer av aktiviteter, att eleverna måste få kunskaper om vad som händer i kroppen 

vid träning och hur det påverkar hälsan. Annika berättar:  

Idrott eller fysisk aktivitet som jag vill benämna det är en del... men det handlar inte bara 

om det... eleverna måste förstå varför vi gör vissa saker... om eleverna bara möts av bilden 

att vi ska träna men aldrig får en bakgrund till varför så är det många som får svårt att 

se sambandet.  

Ett sätt att göra undervisningen mer kunskapsorienterad kan vara att fokusera på vad eleverna ska 

göra och varför. Thedin- Jakobsson (2012) menar att undervisningen kan göras mer begriplig genom 

att lyfta fram olika kunskaper som tränas. Sammanfattningsvis tycker alla informanter att hälsa är 

synonymt med att ”må bra” men att vägen till hälsa kan se olika ut. Några av lärarna betonar att hälsa 

är mycket mer än att bara vara aktiv och ha en frisk kropp vilket kan liknas vid ett salutogent synsätt 

medan andra tycker att en frisk kropp är det viktigaste för att nå en god hälsa vilket kan liknas vid ett 

patogent synsätt. 

Beträffande sambandet mellan idrott och hälsa framkommer av utsagorna också en tudelning mellan 

lärarna där Oskar, Malin, Susanne och Annika beskriver sambandet som en viktig del i ämnet, att 

eleverna måste förstå syftet av olika aktiviteter. Vilket i sin tur gör att ämnet blir mer begripligt och 

meningsfullt (Thedin- Jakobsson, 2012). Malin säger exempelvis: det räcker inte bara att slänga ut 

bollen... eller att eleverna ska springa 3 kilometer... det ger ingen kunskap i sig.   
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Erik och Mathias ger en bild av att aktiviteten är i fokus och att resultatet blir en bättre hälsa vilket 

kan liknas vid den aktivitetsdiskurs som Qunnerstedt (2006) beskriver. Men även vikten av att 

eleverna får pröva på en bredd av aktiviteter för att på så sätt hitta något de gillar och förhoppningsvis 

vill fortsätta med utanför skolan. Erik säger: ett viktigt samband är att alla kan hitta en nyttig hobby 

som kan främja hälsan för resten av livet. Genom att hitta en fysisk aktivitet som är rolig blir den 

också meningsfull vilket är en viktig del i KASAM. 

4.2.2 Centralt område men svårt att undervisa  

Att de olika lärarna värderar hälsa på olika sätt som en del i ämnet framkommer under intervjuerna. 

Även om de ser hälsa som en genomsyrande del i ämnet eller som en del av ett moment, så delar de 

uppfattningen om att hälsa är en viktig men problematisk del i ämnet. Oskar och Malin tycker att det 

är en viktig del i ämnet genom att det befäster den fysiska aktiviteten i ett sammanhang. Båda upplever 

dock en problematik med att hitta en bra röd tråd där hälsa kan genomsyra alla lektioner och ge en 

helhetsförståelse. Exempelvis säger Oskar:  

Jag försöker få in en hälsoaspekt i varje lektion så att eleverna märker av det... men det 

är inte planerat så väl som jag kanske skulle vilja... ofta blir det att vi har ett hälsoprojekt 

där eleverna får reflektera över sin hälsa under en kortare period.  

Liknande tankar går att hitta hos Malin. Hon berättar att många lektioner berör vad hon tycker kan 

kopplas till hälsa, som exempelvis samarbete och reflektion kring en fysisk aktivitet, men hon är 

osäker på om det ger genomslag hos eleverna. Hon säger: jag försöker alltid prata med eleverna efter 

varje lektion... där vi tillsammans diskuterar vad vi gjort och varför... men många elever är så inne i 

aktiviteten att de har svårt att ta till sig det som sägs. Hon menar vidare att genomslagskraften blir 

större när de jobbar med ett projekt i några veckor om hälsa. Gemensamt för Oskar och Malin är att 

de försöker hitta vägar att beröra hälsa på lektionerna, men att de inte funnit någon bra lösning. En 

anledning till att lärarna upplever undervisningen som mer givande vid projektarbeten kan vara att 

undervisningen blir mer begriplig och hanterbar vilket även förespråkas i KASAM. 

Mathias och Erik upplever också att hälsa en är en viktig del i ämnet men på ett annat sätt än de övriga 

lärarna. Båda nämner vikten av att eleverna får testa en bredd av aktiviteter för att på så sätt få eleverna 

att reflektera hur det kändes att utföra aktiviteten. Erik säger: Det ska vara jobbigt att utföra visa 

aktiviteter... men jag tror det är viktigt att hjälpa och pusha eleverna så de efteråt kan känna att fan 

jag klarade det. Han menar att på så sätt kan läraren stärka elevernas hälsa genom att de får bättre 

självförtroende och självkänsla när de lyckas med något som är jobbigt. Liknande tankar framkommer 

från Mathias som också menar att det är viktigt att eleverna inte ger upp när det blir jobbigt. Enligt 

Thedin- Jakobsson (2012) måste undervisningen vara hanterbar för eleverna för att de ska få en känsla 

av sammanhang (KASAM). Det betyder att undervisningen måste vara hanterbar både fysiskt, 

psykiskt och socialt vilket Erik ger exempel på. Genom att pusha och hjälpa eleverna blir 

undervisningen enligt honom hanterbar och meningsfull.  

Susanne och Annika har liknande tankar som Oskar och Malin, men med den skillnaden att de 

utarbetat ett mer utförligt upplägg hur de ska beröra hälsa i ämnet. Båda menar att hälsa är enormt 

viktigt och som Annika uttrycker det ”knyta ihop säcken”. De menar att hälsa befäster de praktiska 

inslagen och ger ämnet ett sammanhang och djup. Båda säger också att det är viktigt att ge en 

nyanserad bild av hälsa, och att de berör olika områden vid olika tillfällen. Här framträder en bild av 
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att informanterna försöker göra undervisningen mer begriplig, hanterbar och meningsfull genom att 

utgå från en helhetsbild. Susanne säger: Jag försöker beröra hälsa i alla delar av undervisningen... t. 

ex. när vi har friluftsliv kombinerar jag det med mental hälsa... och när vi har styrketräning med den 

fysiska hälsan om kroppen osv. Annika berättar om liknande strategier där hon behandlar hälsa i olika 

aktiviteter men försöker uppnå en nyanserad bild där eleverna ska få en bättre förståelse för ämnet 

vilket kan liknas vid ett salutogent perspektiv (Qunnerstedt, 2006).  

Alla informanter upplever att de berör hälsa och att det är en viktig del i ämnet, men att det sker på 

olika sätt. En bild framträder där några av dem kanske är mer ambitiösa än andra att finna nya vägar. 

Många upplever också en problematik med att nå ut till eleverna och få dem att förstå hur hälsa hänger 

ihop med den fysiska aktiviteten på enskilda lektioner. Några lärare påpekar att kunskapsområden 

eller projektarbeten gör undervisningen i hälsa mer begriplig vilket i sin tur kan främja KASAM.  Ett 

exempel för att eleverna ska få en känsla av sammanhang är att göra undervisningen mer begriplig, i 

detta fall att förstå hur hälsa och fysisk aktivitet hänger ihop. 

4.2.3 Hälsoundervisning = fysisk hälsa? 

På frågan hur de arbetade med hälsa i den faktiska undervisningen finns det en stor variation i svaren. 

I följande avsnitt kommer en presentation på vilket stoff lärarna anser som relevant att undervisa i 

och hur de går tillväga i praktiken med att integrera hälsa i undervisningen.  

Alla informanter är eniga om att hälsa inom ämnet idrott och hälsa hör ihop med någon typ av 

reflektion. Alla nämner att en stor del av den faktiska hälsoundervisningen handlar om att få eleverna 

att reflektera kring vad som händer i kroppen när man tränar och rör på sig och hur det påverkar 

hälsan. Förutom reflektion och analys kring de fysiska aktiviteterna nämner Malin, Annika och Oskar 

att eleverna måste kunna diskutera och motivera hur fysisk aktivitet kan påverka hälsan. Enligt Oskar 

måste eleverna få någon form av teori eller ”kött på benen” för att kunna motivera och diskutera. 

Annika nämner att hon vill ge neutral bild av vad hälsa är och kan vara, så att eleverna kan skapa ett 

sunt förnuft kring träning och hälsa, hon säger:   

Många i gymnasieåldern är i en brytpunkt... där de slutar med föreningsidrotten... 

speciellt tjejer... många tränar extremt mycket själva på gym... medan andra inte tränar 

alls... det är ett stort spann... vi vill ge en objektiv bild av träning och hälsa där vi kan 

vara en motpol till de båda extremsidorna.  

Hon menar att mycket av den hälsoundervisning som bedrivs på skolan ska bygga en bra grund för 

framtiden. När hon berättar om planering och vilket stoff innehåll lektionerna har nämner hon mycket 

om sambandet mellan den fysiska hälsan och träning som kondition, kost och sömn. Liknande 

tankebanor går att hitta hos Oskar, Susanne och Malin. Susanne berättar att de jobbar mycket med 

kondition och styrka i olika block där de försöker kombinera ihop det praktiska med mer teoretiska 

uppgifter som handlar om den mänskliga fysiologin. Hon nämner också att de jobbar med kost, sömn, 

avslappning och doping. Gemensamt för alla är att kondition är en stor del av hälsoundervisningen.  

Erik berättar att han försöker prata mycket med eleverna kring kondition och styrka, hur det kan 

påverka kroppen. Han nämner inget specifikt stoff eller relevanta begrepp som han använder sig av 

utan pratar mer allmänt om hälsa. Exempelvis säger han: Jag ligger efter i det teoretiska... jag har 

inga bra uppgifter som är kopplade till hälsa... utan det blir mest olika aktiviteter där eleverna får 

röra mycket på sig vilket är hälsa i sig. Liknande kommentarer går att hitta hos Mathias som säger: 



18 

för mig är det ett praktiskt ämne... visst pratar vi om hälsa och hur det hänger ihop med att röra på 

sig men jag har inga speciella uppgifter som behandlar enbart hälsa. Dock nämner han att de pratar 

mycket om kondition och styrka, men att den teoretiska förankringen är dålig.  

De flesta lärarna i studien är eniga att hälsa är den del av undervisningen som kopplar ihop idrotten 

alltså det praktiska med någon form av reflektion eller teori. I mångt och mycket verkar 

hälsoundervisningen bestå av fysisk hälsa som kondition, styrka och koordination vilket även betonas 

mer i Gy 11 (Thedin- Jakobsson, 2012). I ett salutogent perspektiv kanske större fokus borde ligga på 

sociala och psykiska aspekter än vad lärarna nämner, men att KASAM blir svårt att främja ur dessa 

aspekter verkar vara en anledning till fokuset på fysisk hälsa.   

4.2.4 Undervisningen i hälsa blir teoretisk för bedömningens skull 

Något som nästan alla informanter nämner när vi pratar om hälsa under intervjuerna är att det ofta 

har en teoretisk anknytning. Bilden som uppkommer är att hälsa är något teoretiskt som händer i 

samband eller med anknytning till en aktivitet. Graden av teoretiska uppgifter skiljer sig åt mellan 

lärarna, där Erik och Mathias exempelvis diskuterar mer med eleverna än att ge teoretiska uppgifter 

medan Malin säger: Jag jobbar mycket teoretiskt med puls... men även med kost och styrka... jag 

upplever att eleverna tar uppgiften på större allvar om den är teoretisk. Detta är även något som 

också Susanne nämner: när eleverna kommer in i idrottssalen är det som alla är inställda på att 

utföra en aktivitet... det blir ganska svårt och rörigt att försöka reflektera och diskutera om hälsa. 

Det blir alltså svårt att göra undervisningen i hälsa begriplig och hanterbar om den inte sker teoretiskt.  

Några av informanterna nämner också att föräldrar har ringt och frågat varför eleverna inte får röra 

på sig under lektionerna. Oskar säger:  

Jag upplever en problematik där eleverna inte vill ta åt sig av teori... de vill röra på sig 

för det är det man gör på gympan... det är på ett sätt ganska jobbigt att hela tiden bli 

motarbetad av elever och ibland föräldrar när man försökt att tänka i nya banor... det blir 

att man hela tiden måste mötas på halva vägen för att det ska funka.   

Att ett ämne har starka traditioner och kan påverka undervisningen är något som Linde (2012) påpekar 

och vilket även kan ses i informanternas svar. Även om många av informanterna nämner att de har 

teoretiska inslag så är alla eniga om att det är ett praktiskt ämne i första hand. Exempelvis säger 

Annika: 

Idrott och hälsa är ett praktiskt ämne och jag tycker att det ska förbli så men vi måste 

jobba kunskapsbaserat där en del teori ska ingå... sen måste allt gå ihop... det gäller att 

hitta en bra balans mellan teori och praktik... teoretiska uppgifter kan ta väldigt mycket 

tid både för mig som lärare men även av lektionstiden... vi har ju inte hur mycket tid som 

helst.     

Flera av informanterna som jobbar med teoretiska inslag och kunskaper om hälsa motiverar det med 

att alla elever måste betygsättas. Många av dem upplever en problematik med att sätta betyg och 

bedöma elever i hälsoorienterade uppgifter. Exempelvis säger Malin: Det går inte att få ett underlag 

för ett rättvist betyg utan teoretiska uppgifter... jag kan inte bara diskutera med eleverna och sätta 

betyg utifrån det. Flera av informanterna nämner att det blir en problematik med att sätta betyg om 

det inte finns tillräckligt med teoretiskt underlag, men även att det uppstår en balansgång där för 

mycket teori tar för mycket tid att både planera, genomföra och bedöma. Susanne och Malin nämner 
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att det gäller att hitta uppgifter som ger mycket, men som tar lite tid att bedöma. Annika nämner att 

hon har flera bra uppgifter som knyteran till hälsa och att de ger eleverna mycket kunskap, men att 

hon fått välja bort några av dessa då de inte går att bedöma dessa på ett bra sätt. Hon menar att det är 

relativt lätt att hitta uppgifter som är hälsofrämjande, men att det svåra är bedömningen. Hon 

understryker att lärare inte ska bedöma elevens fysiska kapacitet, alltså om de är tränade eller 

otränade, utan att det handlar om hur väl eleven kan diskutera och reflektera kring sin egen hälsa i 

koppling till olika aktiviteter, vilket även går i linje med ett salutogent perspektiv (Qunnerstedt, 2006).    

Sammanfattningsvis anser informanterna att hälsoundervisningen till stor del är ett reflekterande 

inslag, och ofta teoretisk för att det ska gå att betygsätta men även för att eleverna ska förstå värdet i 

uppgiften. Begrepp som lärarna nämner i anknytning till hälsoundervisningen är kondition, puls, 

styrka, doping, kost och sömn. Många av dem känner att det finns en tradition i att vara aktiv och röra 

på sig under idrott och hälsa lektionerna, vilket enligt dem inte alltid är så lätt att ändra på vilket även 

Linde (2012) på pekar som ett hinder i skolans utveckling. Informanterna är eniga om att det är ett 

praktiskt ämne, men åsikterna skiljer sig åt vad gäller kunskapsförankring. Även planering och 

utformning av uppgifter som är hälsoorienterade verkar vara problematiskt ur bedömningssynpunkt. 

Det är en variation i hur mycket teoretiska inslag informanterna har i undervisningen där någon 

knappt har någon teori alls medan andra försöker väva in teori i de flesta momenten. 

Ett annat tydligt samband som framträder ur empirin är hur lärarnas hälsouppfattning får 

konsekvenser vad gäller teori och praktik i undervisningen. De lärare som har ett mer patogent synsätt 

har betydligt mindre teori än de lärare som har ett salutogent perspektiv. Det kan grunda sig i att de 

lärare som har ett patogent synsätt sätter aktiviteten i fokus och att det är blir målet med lektionen. I 

det patogena perspektivet behöver inte eleven reflektera och diskutera i samma utsträckning för att 

visa på samband mellan idrott och hälsa då det visar sig i aktiviteten. De lärare som har ett mer 

salutogent perspektiv lyfter fram problematiken med att det inte räcker att enbart diskutera med 

eleverna eftersom det inte är tillräckligt för att sätta ett rättvist betyg utifrån. För att kunna sätta ett 

rättvist betyg måste eleverna få chansen att reflektera och diskutera om hälsa utifrån olika fakta och 

detta blir lättast och mest rättvist om det sker teoretiskt enligt lärarna i studien. En annan orsak kan 

även vara ämnets traditioner, då idrott och hälsa traditionellt inte haft någon teori eller reflekterande 

moment utan till stor del bestått av aktiviteter. Enligt Linde (2012) kan lärares tankar kring ämnet 

vara svåra att ändra på, det kan ta flera år och behöver inte ske bara för att en ny läroplan har 

genomförts utan ligger mer djupt rotat än så vilket är en av orsakerna till att förändringar i skolan kan 

ta väldigt lång tid (Linde, 2012).  

4.2.5 Brist på fortbildning   

Alla lärare i studien har vid sin utbildning genomgått någon form av kurs som uppmärksammat hälsa. 

På grund av åldersskillnader mellan lärarna har deras utbildning självklart sett olika ut. Detta kan 

självklart påverka deras syn på hälsa och hur de väljer att jobba, eller inte jobba, med hälsa.  

Många av dem tycker att de har grundläggande kunskaper i och om hälsa, men att de saknar hur den 

ska befästas och bedömas i undervisningen. Erik berättar att hälsoanknytningen var generellt dålig 

och att aktiviteter styrde hans utbildning. Han menar att de fick kunskaper om fysiologi, biomekanik, 

kost och droger, de fick lära sig mer om vad som skapar ohälsa och inte vad som kan främja hälsa. 

Det han saknar är kunskap om hur han ska befästa all kunskap i den praktiska lektionen. Liknande 

tankar går att hitta hos Susanne som säger att hon fått otroligt mycket kunskaper, men ingen träning 
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hur det går att använda på en skolklass. 

Malin och Oskar säger att deras utbildning var informativ och att de fick med sig mycket kunskaper 

om fysiologiska bitar men att kopplingen till skolan och kursplanen var dålig. Annika menar också 

att utbildningen saknade ett ”skolfokus”. Hon menar att på utbildning är allt i en perfekt liten värld 

och att det inte är samma värld som möter lärare när jobbet börjar på riktigt. Mathias kan inte minnas 

att de pratade om något hälsoperspektiv under hans utbildning, inte så som situationen är idag i alla 

fall. Han minns att de läste fysiologi och fick mycket kunskaper om hur kroppen fungerar vid arbete 

och vad som behövs för att hålla sig hälsosam.  

Många informanter nämner vikten av kollegor, av att kunna diskutera och planera nya övningar och 

uppgifter. Annika säger att kollegor är otroligt värdefulla för att utvecklas som lärare. Hon och hennes 

kollegor pratar dagligen om problem som uppstår i undervisningen. Exempelvis säger hon:  

Vi är alla individuella lärare men vi strävar åt samma håll... vi planerar och utformar 

mycket av undervisningen tillsammans... allt blir så mycket lättare när man är flera som 

kan vrida och vända på saker.     

Erik belyser också vikten av kollegor och hur lätt det kan vara att köra fast i samma mönster. Han 

berättar att han för något år sen fick en ny yngre kollega som hade mycket nya idéer som han aldrig 

själv tänkt på. Exempelvis säger han: Det är alltid bra att kunna diskutera med någon... speciellt när 

det är någon ny yngre förmåga som tänker i helt andra banor än vad jag är van vid.  

Sammanfattningsvis tycker de flesta av lärarna att utbildningen berörde områden som kan användas 

i dagens hälsoundervisning för gymnasieskolan men att den inte var tillräcklig. Alla är eniga om att 

bristen ligger i den didaktiska kompetensen hur hälsa i ämnet kan realiseras och bedömas. Alla är 

också mer eller mindre eniga om att stoffet i utbildningen var bra, men att kollegor är minst lika 

viktiga och värdefulla i arbetet som lärare.  

Att den didaktiska kunskapen de fick under sin utbildning inte är tillräcklig för att möta dagens idrott 

och hälsa undervisning kan vara en orsak till att lärarna upplever problem med att göra 

hälsoundervisningen begriplig. Ett mönster som är framträdande i studien är att de äldre 

informanterna har haft mer tid och mer erfarenhet att testa vad som fungerar och inte fungerar, medan 

de yngre ger bilden av en mer dynamisk undervisning som hela tiden utvärderas och diskuteras. En 

annan intressant skillnad mellan informanterna är att de kvinnliga lärarna ger bilden av att vara mer 

självkritiska till sin undervisning än de manliga informanterna. De nämner i större utsträckning att de 

diskuterar med kollegor och hela tiden försöker förbättra undervisningen. Även om det inte går att 

dra några större slutsatser utav detta så är det en intressant iakttagelse. Enligt Linde (2012) måste 

läraren själv vara intresserad och öppen för kritik från kollegor, men även att vara självkritisk är en 

del i att bli en bättre lärare.  

4.3 Hur upplever lärare att undervisningen i hälsa utifrån den nya kursplanen i 
idrott och hälsa har förändrats, jämfört med den tidigare kursplanen?  

Lärarna har en liknande syn på den nya reformen i den bemärkelsen att den blivit tydligare och inte 

är lika ”luddig” som Lpf94. Alla är relativt eniga om att det blivit tydligare och lättare att realisera 

undervisningen om hälsa jämfört med Lpf94. Även om lärarna har olika uppfattningar om reformen 

så tycker alla att det är ett steg i rätt riktning och de upplever den som positiv i helhet. I följande 
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avsnitt kommer en presentation av lärarnas uppfattningar om skillnader mellan de två reformerna att 

behandlas. 

Oskar och Malin berättar att den nya reformen har blivit tydligare vad gäller hälsoundervisningen, 

båda nämner att den betonar den fysiska hälsan i större utsträckning. Exempelvis säger Oskar: I den 

gamla kursplanen nämndes psykisk, fysisk och socialhälsa... nu är det mer fokus på bara den fysiska 

hälsan kopplat till den fysisk aktivitet... jag tolkar det som att vi ska fokusera mer på kroppen och hur 

den påverkas.  

Susanne tycker sig inte se någon större skillnad vad gäller innehåll och betoning på hälsa. Hon menar 

att den stora skillnaden är att eleverna ska kunna diskutera och resonera kring hälsa jämfört med 

Lpf94. Exempelvis säger hon: Förut skulle eleverna känna till begrepp och faktorer kring hälsa men 

nu ska de kunna diskutera och resonera kring hälsa... resultatet blir att vi måste lära ut mer för att 

eleverna ska kunna lyckas med detta.  

Liknande tankar går att hitta hos Erik som inte heller ser någon större skillnad vad gäller betoningen 

på hälsa men menar att den nya reformen fått honom att diskutera mer med eleverna. Han menar att 

den nya reformen är tydligare men inte tydlig nog. Han säger att han får skapa sin egen verklighet 

och tycker att kursplanen fortfarande är luddig. Enligt Linde (2012) har läraren som individ och 

ämnets traditioner en stor betydelse för hur undervisningen kommer att utformas oberoende av vad 

som står i styrdokumenten. Även om kursplanen i idrott och hälsa är av mer salutogen modell där 

hälsa ses som något mer än bara en frisk och vältränad kropp kommer lärarens personliga uppfattning 

att vara den som präglar både undervisning och bedömning (Linde, 2012).  

Annika säger att den stora skillnaden mellan reformerna är kunskapsinnehållet, hon menar att i den 

nya läroplanen finns det en större betoning på kunskap om hälsa och hur den ska kopplas ihop med 

den fysiska aktiviteten. Hon tycker att avståndet mellan idrott och hälsa blivit mindre och att delarna 

är mer sammanvävda. Mathias säger att han inte lagt ner någon större energi på att sätta sig in i den 

nya läroplanen men att han får uppfattningen att eleverna ska röra mer på sig jämfört med Lpf94 

vilket han tycker är en positiv utveckling.  

Det finns flera skillnader mellan Lpf 94 och Gy 11, bland annat att idrott och hälsa som ämne fått ett 

centralt innehåll där ”livsstil och hälsa” är ett av tre kunskapsområden. Ett begrepp som är nytt i 

Gy11 och som kopplas till hälsa är kroppslig förmåga. Lärarna tolkar kroppslig förmåga på lite olika 

sätt vilket framkommer av intervjuerna. Exempelvis säger Oskar: Alla har en kroppslig förmåga... 

man ska inte jämföra sig med andra utan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Malin har en 

mer tolkande syn på begreppet och säger att det i hennes ögon betyder att eleverna ska kunna hantera 

sina kroppar, bra rörelsemönster och koordination. Övriga lärare tolkar också begreppet som något 

motoriskt där eleverna ska kunna utföra olika uppgifter med ett bra rörelsemönster. En skillnad som 

framkommer mellan informanterna är att några ser hälsa som något man har eller inte har. Erik och 

Mathias pratar om begreppet hälsa som något statiskt där eleven har eller inte har det medan Annika 

och Susanne har en mer dynamisk syn där ämnet syftar till att förbättra eller öka elevernas kroppsliga 

förmåga.           

4.3.1 Lättare att realisera  

De flesta av informanterna är eniga om Gy11 är tydligare vad gäller betoningen på hälsa men även 

hur ämnet ska realiseras i praktiken mot föregångaren Lpf94. Flera av informanterna säger att de inte 
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gjort några större ändringar vad gäller planering, innehåll och utformning av undervisningen, men att 

Gy 11 stegvis fått dem att tänka på hur kursplanen ska realiseras i ämnet. Flera av dem är positiva till 

att den nya reformen är ”lättare” att realisera och att den är lättare att ställa sig bakom, exempelvis 

säger Erik: Idag tänker jag mycket mer på hur kursplanen ska realiseras i undervisningen jämfört 

med för 10 år sen... den största skillnaden är väll att vi diskuterar och resonerar mer än förut... mer 

teori och diskussion helt enkelt.  

Även Malin, Oskar, Susanne och Annika menar att den är lättare att realisera i praktiken. Annika 

nämner att hon alltid har jobbat ur ett helhetsperspektiv, men att hon i början av sin karriär var mer 

idrottsorienterad om hon jämför med idag. Hon påpekar att detta inte har med reformer att göra, 

snarare hur ämnets traditioner är på en skola. Hon menar vidare att många lärare ur det äldre gardet 

som jobbade när hon var nyexaminerad hade ett helt annat tänk än vad som är idag och att detta 

fortfarande lever kvar på många skolor. Exempelvis säger hon:  

Den största skillnaden med dagens kursplan är att den är lättare att realisera... klart jag 

jobbar lite annorlunda och har byt ut en hel del men det var på väg innan reformen... 

dock så passar Gy11 våran typ av undervisning bättre med mer fokus på vad som händer 

i kroppen vid fysisk aktivitet jämfört med Lpf 94.   

Många informanter menar att idrott och hälsa har förändrats under de senaste åren där en mer 

kunskapsorienterad undervisning krävs, de tycker sig till stor del realisera intentionerna i kursplanen 

i undervisningen vilket inte var fallet när Lpf 94 kom. Exempelvis säger Oskar: Det är lättare idag 

att koppla det vi gör till styrdokument och liknande... under Lpf 94 kunde jag inte motivera 

undervisningen lika mycket till kursplanen.  

Alla säger att de sedan Gy 11 har ändrat mer eller mindre på undervisningen men att detta inte skedde 

över en natt, utan att det är något som skett successivt. Att realiseringen av Gy 11 upplevs som lättare 

kan bero på att transformeringsarenan blivit betydligt tydligare i form av kunskapskrav. Bilden som 

informanterna ger av att Gy 11 är lättare att realisera kan till stor del bero på att den passar deras 

uppfattning om vad som ska ingå i idrott och hälsa undervisningen, med större fokus på rörelse och 

den fysiska hälsan. Informanterna säger även att de inte ändrat sin undervisning i någon större 

omfattning jämfört med Lpf 94 vilket visar att det finns en ämnestradition och en individuell 

uppfattning hur undervisningen ska gå till oberoende vad som står i styrdokumenten (Linde, 2012).         

4.3.2 Idrott och hälsa på väg mot hälsa och fysisk aktivitet      

Några av lärarna ser en problematik i att det är två ämnen i ett, alltså idrott och hälsa, medan några 

inte alls ser det som ett problem utan mer som möjlighet. Några nämner också att idrott och hälsa inte 

är något optimalt namn och att ämnet kanske borde byta namn.  

Susanne säger att hon ser en viss problematik i att det är två ämnen: traditionellt har det ju varit mer 

idrott än hälsa... det är mest ifrån elevernas sida... de vill ju så gärna ha ”idrott”... sen när jag vet 

om att de sitter stilla hela dagarna känns det bättre om vi har något aktivt. Annika däremot säger att 

hon inte ser det som två ämnen, hon menar att kunskap om träning och kroppen är vad ämnet ska 

handla om. Hon menar vidare att idrott och hälsa inte är något bra namn om man jämför med 

kursplanen och innehållet i ämnet. Exempelvis säger hon: Jag och mina kollegor spekulerade faktiskt 

i om ämnet skulle byta namn vid den senaste reformen... jag tror att fysisk aktivitet eller hälsa och 

fysisk aktivitet skulle vara ett bättre namn. Anledningen till detta är att idrott är så starkt förknippat 
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med fotboll, innebandy, basket och andra föreningsidrotter vilket har en liten del i idrott och hälsa. 

Hon påpekar att det finns en tradition på många skolor att en stor del av undervisningen består av 

bollsporter vilket enligt henne inte är fel, men att det inte ska genomsyra hela undervisningen. Hon 

menar att om ämnet byter namn kanske den här idrottsstämpeln försvinner med tiden. 

Liknande tankar går att hitta hos Oskar, som också nämner att ämnet är starkt förknippat med idrott 

och att hälsan kommer lite på sidan av. Han säger exempelvis: Många har en förväntning på vad som 

ska ingå i ämnet... elever som kommer från högstadiet har en väldigt stark tro att ämnet bara handlar 

om idrott. Han menar vidare att lärare på högstadiet också måste ta sitt ansvar och inte bara spela 

fotboll vilket han tycker det känns som ibland. Övriga lärare i studien visar inga tendenser på att de 

reflekterat kring namnet eller att det skulle vara problematiskt, de tycker att idrott och hälsa har en 

naturlig koppling och att de går bra ihop.  

Många av informanterna nämner att tiden är ett stort problem för att få den praktiska undervisningen 

(som ofta är väldigt tidskrävande) att gå ihop med teoriundervisningen. Exempelvis säger Susanne: 

Tiden är ett stort problem... förut behövde inte eleverna sitta och skriva uppgifter som vi gör idag... 

det är väldigt tidskrävande både för eleverna och för mig som ska rätta allt. Nästan alla lärare påpekar 

att tiden har blivit ett större problem, många kopplar det till att det ställs större krav på elever idag än 

för tio år sen och att det kräver mer tid åt att läsa, hålla föreläsningar och diskutera. Många av lärarna 

i studien är ändå positiva till utvecklingen, men att mycket av den aktiva tiden försvinner. Exempelvis 

säger Annika: Jag tycker det är positivt att ämnet blivit mer kunskapsbaserat... men det blir en balans 

gång där det inte får bli för mycket teori... det är och ska vara ett praktiskt ämne med inslag av teori. 

Här framträder en tydlig bild av att det finns en stark tradition inom ämnet och att lärarna har en 

föreställning om hur undervisningen ska utformas och bedrivas.  

Den enda som inte tycker att tiden är ett problem är Mathias, han säger exempelvis: Jag har jobbat i 

så många år och tycker själv att jag jobbat fram en bra strategi... jag känner inte att jag skulle behöva 

mer tid. Han påpekar dock att han snart ska gå i pension och kanske inte har satt sig in i det nya tänket 

lika mycket som hans yngre kollegor. Sammanfattningsvis tycker lärarna att utvecklingen är positiv 

även om den medför vissa problem som tidsbrist. Många av lärarna i studien är också positiva till 

utvecklingen som skett inom ämnet och att det i slutändan kan höja statusen på ämnet även om det 

inte får gå för långt.       

5. Diskussion 

I följande avsnitt kommer syfte och frågeställningar att diskuteras och besvaras, detta är grundat 

utifrån insamlad empiri och tidigare forskning. Slutsatser på den problematik som framkommit i 

studien kommer även att presenteras.   

5.1 Metoddiskussion  

Ett bra komplement till studien skulle vara att göra observationer då lärarnas uppfattningar kan 

speglas i praktiken vilket skulle ge ett trovärdigare resultat med högre reliabilitet. Dock har tiden varit 

begränsad och inte gett utrymme för ytterligare empiri insamling. Det finns alltid en risk att 

informanterna inte är hundra procent ärliga vid intervjuer av olika anledningar och det kan givetvis 

ha påverkat resultatet. Det som kan utläsas i studien är inte unikt eller generella åsikter för alla lärare 

i idrott och hälsa utan ska snarare ses som tankar från några enskilda lärare. Det är svårt att 
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generalisera bland svaren, men de indikerar ändå att det blivit en förändring vad gäller 

hälsoundervisningen från och med Gy 11 bland de informanter som deltagit i studien. För att 

generalisera skulle betydligt fler informanter behövas.  

5.2 Resultatdiskussion 

Hälsouppfattningar 

Resultaten visar att det finns en tudelning bland lärarna hur hälsa tolkas och används i undervisningen. 

Det finns en variation av patogena och salutogena perspektiv bland informanterna. Där några menar 

att hälsa bör ses som en process som kan påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer vilket 

kan liknas vid ett salutogent synsätt (Qunnerstedt, 2006). Andra menar att hälsa mer handlar om att 

vara frisk och att en aktiv livstil främjar detta, vilket kan liknas vid ett patogent synsätt (Qunnerstedt, 

2006). Resultatet belyser också att hälsa som begrepp är svårt och komplext, och att lärare har svårt 

att tolka och belysa begreppet i undervisningen (Medin & Alexandersson, 2000; Thedin- Jakobsson, 

2005). Den hälsouppfattning som är mest framträdande bland lärarna inom ramen för ämnet är den 

fysiska hälsan. De flesta av lärarna nämner att de jobbar mycket med rörelse, kondition, styrka och 

koordination vilket kan kopplas till en fysiologisk aspekt på hälsa. Att den fysiska hälsan är mest 

framträdande kanske inte kommer som någon överraskning då idrottslärarutbildningen haft ett 

fysiologiskt fokus under många år (Gunnard, 1995; Annerstedt, 2007). Något som även bidrar till 

denna hälsouppfattning kan bero på att ämnet till stor del historisk har handlat om rörelse och idrott 

vilket har en naturlig koppling till fysiologiska aspekter på hälsa (Ronholt, 2001; Annerstedt, 2007).  

Har undervisningen förändrats?   

Det är anmärkningsvärt att en så liten del av lärarna har uppmärksamt den kroppsliga förmågan och 

betoningen på hälsa som är en av de stora förändringarna mellan reformerna (Skolverket, 2012). Av 

resultatet framgår det även att hälsoundervisningen var mindre omfattande under Lpf 94 och att den 

främst handlande om fysisk hälsa vilket styrker att det finns starka ämnestraditioner oavsett vad som 

står i styrdokumenten (Linde, 2012).  

Att Lpf 94 har ansetts som otydlig och att idrott och hälsa är ett ämne med stor tolkningsfrihet kan 

vara vara faktorer som påverkat detta (Linde, 2012; Thedin- Jakobsson, 2005). Även Gunnard (1995) 

påpekar att idrott och hälsa är ett ämne med starka traditioner och att dessa inte är så lätta att ändra 

på. Resultatet visar även att olika generationer av idrottslärare har olika traditioner beroende på vad 

som prioriterades under deras utbildningstid. Detta är något som också talar för att fortbildningskurser 

och nytänkande är något som behövs i större utsträckning än vad som råder idag. 

Många av lärarna verkar fortfarande jobba aktivitetsbaserat istället för i kunskapsområden eller teman 

som även Qunnerstedt (2006) beskriver som en av de vanligaste diskurserna inom idrott och hälsa. 

Dock nämner några av lärarna fördelen med att jobba i teman eller områden, som att elevkontakten 

och den röda tråden blir tydligare vilket även Qunnerstedt (2006) förespråkar som ett sätt att lämna 

aktivitetsdiskursen och göra undervisningen mer kunskapsorienterad. Genom att jobba 

aktivitetsbaserat blir det naturligt att aktiviteten kommer i fokus och där med blir målet av lektionen. 

Ett resultat av denna arbetsmodell blir även att kopplingen till hälsa blir svår att uppfatta. Om lärarna 

istället skulle jobba i block eller kunskapsområden, som även kursplanen förespråkar, tror jag 

sambandet och helhetsbilden skulle bli tydligare. Där aktiviteten används som ett medel för att få en 

djupare förståelse om t.ex. rörlighet, koordination, styrka, samarbete eller kondition. På så sätt blir 
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t.ex. konditionen målet med lektionerna och inte aktiviteten. Kopplingen till teorier och fakta blir då 

även mer naturlig där relevanta begrepp måste diskuteras och förklaras för att skapa en helhetsbild. I 

och med att Gy 11 har ett centralt innehåll med olika kunskapsområden kanske detta arbetssätt 

kommer bli vanligare men att det idag är för tidigt att se något resultat. Genom denna arbetsmodell 

hamnar kunskapen i centrum och inte aktiviteten. Jag tror lärare i större utsträckning måste fråga sig 

vilka kunskaper aktiviteten förmedlar och att målet inte bara är att svettas eller ha kul, vilket är något 

som kan bidra till att minska aktivitetsdiskursen (Qunnerstedt, 2006; Meckback, 2004).    

Att livsstil och hälsa blivit ett eget kunskapsområde verkar inte ha fått någon större genomslagskraft 

även om vissa av informanterna har börjat se fördelarna att jobba i områden eller teman. Enligt 

Thedin- Jakobsson (2012) är hälsofrämjande undervisning en del av hälsa i ämnet där en positiv 

inställning till rörelse kan vara hälsofrämjande och att lärarna måste erbjuda eleverna möjlighet att 

utveckla detta. Kunskapskraven och bedömningen av dessa verkar fortfarande vara relativt nytt och 

osäkert. Lärarna behöver få stöd och tid till att anpassa sin undervisning till de nya styrdokumenten 

(Regeringskansliet, 2012). Enligt Kirk (2010) måste lärarna utveckla en större bild, en helhetssyn på 

ämnet, där allt inte måste bockas av och betygsättas. Många av informanterna ser hälsa inom ramen 

för ämnet som ett reflekterande moment där det praktiska kunskaperna relateras till något teoretiskt. 

Jag tror att denna reflektion kan vara ett steg i att föra idrott och hälsa närmare varandra där eleverna 

kan få en större förståelse för sambandet. Där hälsa inte bara är en biprodukt av fysisk aktivitet utan 

något mer kunskapsbaserat vilket även är en del av ett salutogent perspektiv (Qunnerstedt, 2006). Att 

undervisningen blivit mer reflekterande framgår tydligt i resultatet vilket även flera internationella 

studier visar (Kirk, 2010; Andjekar, 2011).  

Att lärarna i studien troligen inte har tänkt så mycket på vad hälsa är, och kan vara i idrott och hälsa, 

verkar vara en av de anledningar till att hälsa upplevs som problematiskt att omsätta i undervisningen. 

Många av lärarna gav osäkra och otydliga svar hur hälsa ska integreras i ämnet. En anledning till det 

kan bero på att många har en föreställning om att hälsa är synonymt med att må bra. Begreppet har 

inte problematiserats vilket i sin tur gör att hälsoundervisning kanske inte blir så nyanserad som den 

kan vara. Lärare i idrott och hälsa måste vara mer medvetna i större utsträckning när det kommer till 

undervisningen i hälsa. En väg till att lyckas med det är att få klart för sig hur hälsa kan användas 

som kunskapsobjekt och vad som kan ses som hälsofrämjande undervisning (Thedin- Jakobsson, 

2012).  Jag tolkar det som att läraren först måste skapa sig en bild om vad hälsa är, sedan kan olika 

delar av detta lyftas ut och användas i undervisningen. På så sätt blir det även tydligare för eleverna 

hur hälsa som begrepp kan tolkas och främjas. 

5.3 Slutsatser 

Ett sätt att göra hälsoundervisningen i idrott och hälsa mer nyanserad, tydlig, sammanhängande och 

medveten kan vara att använda sig av KASAM (Thedin- Jakobsson, 2012). Jag ser en möjlighet i att 

använda KASAM som en didaktisk artefakt där undervisningen kan göras begriplig, hanterbar och 

sammanhängande både för elever och lärare. Modellen kan även användas tillsammans med eleverna 

som en utvärdering där läraren får svar på om undervisningen är begriplig, hanterbar och 

sammanhängande efter ett avklarat område. Jag tolkar begriplighet som att hälsa måste göras 

begripligt för både lärare och elever. Det kan till exempelvis ske genom att se på hälsa som en process 

där olika dimensioner finns som psykiska, fysiska och sociala. Genom att plocka ut och tydliggöra 

delar av t.ex. den fysiska hälsan kan den göras begriplig. Detta skulle kunna göras genom att fokusera 
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på begrepp i undervisningen som kondition, styrka och koordination. Ur dessa begrepp kan flera 

områden beröras om den mänskliga kroppen så som syreupptagning, arbetspuls, muskelfibrer och 

anatomi vilket går att relatera till fakta och teorier. 

 

För att göra undervisningen hanterbar måste alla elever få möta de fysiska aktiviteterna utifrån sina 

egna förutsättningar. Att träning är för alla och att vinna eller vara bäst inte är målet med de fysiska 

aktiviteter som utförs i idrott och hälsa. Att känna modet att våga pröva på nya aktiviteter och träna 

sin kondition, styrka och koordination för att bli bättre. Att lära känna sin egen kropp och utvecklas 

som individ istället för att jämföra sig med andra. Lyckas läraren att göra detta tror jag att 

undervisningen blir mer hanterbar.  

 

Om läraren har lyckas att göra undervisningen begriplig och hanterbar borde den där med också bli 

mer meningsfull. Ett annat sätt att göra undervisningen mer meningsfull kan vara att eleverna får vara 

med och bestämma där de själva blir medskapare i sin egen läroprocess vilket även flera av 

informanterna påpekar. Det kan till exempelvis handla om hur ett kunskapsområde ska examineras 

eller utformas. Jag hoppas att fler lärare inser vikten och möjligheterna av att utöva en 

hälsoundervisning som är begriplig, hanterbar och meningsfull. Något som ska påpekas är att hela 

skolan också borde ta ett större ansvar vad gäller hälsoperspektivet och elevers hälsoutveckling vilket 

idag verkar vara nästan obefintligt. Lärare i idrott och hälsa kan inte själva bära hela ansvaret för 

elevers hälsoutveckling utan måste ske i samband med hela skolan. Att idrott och hälsa ska behandla 

det fysiska är något som alla informanter är eniga om, där det fysiska kan vara både rörelse och 

kunskaper om kroppen. Att även beröra psykiska och sociala faktorer blir för tidskrävande men är 

något som andra ämnen och skolan i övrigt borde hjälpa till med.   

Sammanfattningsvis visar resultatet på att Gy 11 har tvingat informanterna att utveckla 

hälsoundervisningen jämfört med Lpf 94 och att sambanden har blivit tydligare i form av att eleverna 

måste reflektera kring olika aktiviteter vilket inte var fallet under Lpf 94. Merparten av informanterna 

verkar även ha en hälsoundervisning där idrott och hälsa inte är två separata delar utan något som har 

ett tydligt samband och är en viktig del i ämnets syfte, även om några fortfarande har en mer 

framträdande aktivitetsorienterad undervisning. Informanterna upplever även Gy 11 som positiv i den 

meningen att intentionerna i kursplanen är lättare att realisera i praktiken. Något som skulle vara 

intressant för framtida forskning är att undersöka vad lärarutbildningen gör för att utveckla 

hälsoundervisningen i ämnet, speciellt då traditionen av aktivitetsorienterad undervisning verkar vara 

svår att bryta. Det vore även intressant att titta på hur skolor som helhet arbetar med hälsa och vad de 

gör för att främja elevers hälsoutveckling.     
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Bilaga 1 – Intervjumall 

Bakgrundsbeskrivning 

Kan du berätta lite om dig själv och hur ditt arbete ser ut här på skolan?                                            

Var och när utbildade du dig?                                                                                                          

Varför ville du bli lärare i idrott och hälsa?                                                                                                

Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa?                                                                                                            

Vilket fokus tycker du att utbildningen hade vad gäller hälsa? 

Lärarnas tolkning av hälsa inom ämnet 

Vad är hälsa för dig? 

Hur skulle du beskriva din egen hälsa? 

Hur tänker du om sambandet mellan idrott och hälsa? 

Om hälsa är ett mått på något slags välbefinnande vad skulle du säga har främjat din ”hälsa” mest i 

livet? 

Skiljer sig din allmänna/egen uppfattning om hälsa gentemot vad som kan/ska ingå i ämnet? 

Hur uppfattar/tolkar du hälsoundervisningen i idrott och hälsa? 

(Hälsoundervisning avser det som läraren definierar som hälsa i idrott och hälsa, den delen som 

behandlar undervisningen i ”hälsa”.)  

Vad anser du som relevanta begrepp/ stoff inom hälsoundervisningen? 

Hur arbetar du/ni med hälsa under lektionerna? (praktiskt, teoretiskt, integrerat, block, enskilt) 

Hur mycket tid lägger ni ner på hälsoundervisningen?  

Hur pratar du och dina kollegor om att integrera hälsa inom ämnet (idrott och hälsa)? 

Upplever du att det finns problem inom hälsoundervisningen i skolan? ja/nej varför ?  

 

Hälsa i den nya läroplanen 

Hur uppfattar/tolkar du hälsa i den nya läroplanen jämfört med den gamla? 

Har detta inneburit att din undervisning förändrats? (exempelvis arbetssätt, innehåll fokus 

förflyttning eller annat? på vilket sätt?) 

Fick ni någon hjälp i form av avsatt tid eller fortbildning i och med bytet från lpf 94 till gy 11? 

Hur tolkar/ definierar du följande mål?  

(Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig 

förmåga och hälsa.) 

Ser du några fördelar/nackdelar med hur den nya läroplanen beskriver hälsa? 

Hur tror du att ämnet kommer att utvecklas i och med den nya reformen?  

 

Övrigt? Vill du tillägga något? 
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Bilaga 2 – Missivbrev till informanter  

Hej mitt namn är Patrik Raanaes och jag läser sista terminen på lärarutbildningen i Umeå. Jag kommer 

att skriva mitt examensarbetet under hösten inom idrott och hälsa. Jag har tänkt att fördjupa mig i hur 

lärare ser på hälsoundervisningen i idrott och hälsa. Det övergripande syftet med detta arbete är att 

undersöka lärares uppfattningar om hur den senaste kursplanen/ läroplanen påverkat undervisningen 

kring hälsa inom ämnet idrott och hälsa. 

I den nya läroplanen är det en större betoning på fysiskhälsa än tidigare och jag skulle vilja få veta 

hur du tänker kring detta. Därför undrar jag om du skulle vara intresserad av ställa upp på en intervju 

där jag får ditt perspektiv på det hela, då det skulle hjälpa  mig i mitt arbete men även att bli en bättre 

lärare.  

Om detta är något du skulle kunna tänka dig att göra hoppas jag att vi kan boka in ett möte inom den 

kommande månaden. Jag skulle helst vilja besöka dig och prata fyra ögon emellan men via telefon 

går också bra om det passar dig bättre.  

Självklart är intervjun anonym och jag följer de forskningsetiska principerna vilket garanterar 

anonymiteten både för dig och skolan.   

Om du önskar ytterligare information om uppsatsen eller har några frågor är det bara att höra av dig 

via mail eller telefon.  

Jag hoppas verkligen att du kan ta dig tiden att hjälpa mig i mitt arbete, det är guld värt. Jag kan nås 

på patrik.raanaes@hotmail.com eller 0708665168.  

Med vänlig hälsning Patrik Raanaes  

mailto:patrik.raanaes@hotmail.com

