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Abstrakt 
Lärare i idrott och hälsa upplever viss osäkerhet kring styrdokument eftersom centrala 

begrepp som exempelvis hälsa framkommer med brett tolkningsutrymme. Den här 

studien fokuserar därmed på gymnasielärare i idrott och hälsa (IDH) och deras syn på 

begreppet hälsa och dess betydelse för deras undervisning. Empiri hämtas från 

sammanlagt sex kvalitativa intervjuer med verksamma lärare på gymnasiet i ämnet idrott 

och hälsa. Insamlat material presenteras och analyseras med hjälp av läroplansteori 

gällande vägen från formulerade riktlinjer till realiserad undervisning.  

 

Resultatet från studien visar att medverkande IDH-lärare har en förhållandevis 

samstämmig syn att hälsa är viktigt för så väl ämnet som för individ och samhälle. Det 

kan ställas i relation till tidigare forskning där ämnet idrott och hälsa framtonas som 

avgörande för ett lands hälsoutveckling. Samtidigt framkommer skilda direktiv för hur 

det lämpligast sker vilket stämmer överens med medverkande lärare som belyser skilda 

distinktioner kring hälsas betydelse. Det betonar därmed lärarnas tolkningsutrymme i 

styrdokument för centrala begrepp som hälsa. I studien används därför läroplansteori 

utifrån Bernsteins begreppsapparat och Lindes arenor som stöd för att belysa vägen från 

riktlinjer till faktisk undervisning. Studiens resultat påvisar att lärarnas syn har en central 

roll för vad som ges utrymme i skolans föränderliga kontext.  

 

Nyckelord 
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Tack! 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till läraren som deltog i pilotintervjun samt de sex 

gymnasielärarna som bidragit med intressanta tankar under intervjuerna. Vi vill vidare 

passa på att tacka vår handledare Göran Gerdin samt studiekamrater som lyft fram 

användbara funderingar som förbättrat studien. 
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1 INLEDNING 

Hälsa har en betydande plats i vårt samhälle där vi ständigt påminns om vikten av ett 

hälsosamt liv. Trots det finns ingen allmängiltig definition av hälsa utan begreppet ses 

som högst kontextberoende (Quennerstedt 2006). Det omnämns i aktuell ämnesplan att 

ämnet idrott och hälsa har betydelse för folkhälsan så väl som elevernas individuella 

hälsoutveckling (Skolverket 2011a). Flera studier belyser exempelvis barns negativa 

hälsoläge där bland annat Berg och Ekblom (2015) vill framhålla betydelsen av daglig 

fysisk aktivitet. Hur lärare i idrott och hälsa ser på hälsa kan därmed antas ha stor 

betydelse i förhållande till ett lands hälsoutveckling. 

 

Hälsans betydelse inom ämnet idrott och hälsa (IDH) har gått från avgränsade insatser till 

ett omfångsrikt kunskapsinnehåll (Larsson 2016). Under ämnets långa historia 

framkommer ett föränderligt innehåll i form av namn, struktur och legitimitet där hälsa 

först år 1994 tillkommer i ämnets namnbeskrivning. Det ansågs lyfta hälsans betydelse 

men bidrog samtidigt till en osäkerhet gällande ämnets hälsofrämjande kunskapskärna 

(Larsson m. fl. 2016). Skolinspektionens (2010) flygande tillsyn visade exempelvis att 

hälsa gavs marginellt utrymme i IDH-undervisningen. I ett försök att förtydliga 

betydelsen för ämnets hälsoperspektiv i läroplansreformen 2011 framkommer bland 

annat hälsa och livsstil som ett av tre större områden för grundskolan (Skolverket 2011b).  

 

Vår erfarenhet från bland annat verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är likt det Larsson 

(2016) påpekar att lärare i idrott och hälsa har svårt att konkretisera begreppet hälsa. 

Vidare är vår uppfattning att undervisningen vanligen delas upp och att hälsa ges betydligt 

mindre utrymme i jämförelse med idrott. Ämnets tradition av ett fysiskt görande verkar 

fortfarande ha stor betydelse där exempelvis Lundvall och Meckbach (2008) lyfter 

elevernas aktivitet och rörelseglädje. Bernstein (2000) påpekar att undervisningen aldrig 

kan bli helt fri från lärarens personliga prägel. Det kan ställas i relation till läroplanens 

utrymme för tolkningar av centrala begrepp som exempelvis hälsa (Linde 2012). 

 

Det är enligt Bernstein (2000) centralt att styrdokumenten består av tydliga formuleringar, 

betyg och bedömningar. Sandahl (2005) påtalar samtidigt ett glapp mellan verklighet och 

teori då läroplanen inte nödvändigtvis speglar undervisningsstoffet. I förhållande till 

lärarens tolkningsutrymme blir det därmed intressant att lyfta verksamma IDH-lärare syn 

på hälsa och dess betydelse för undervisningen inom detta skolämne. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärare i idrott och hälsas syn på 

begreppet hälsa. Ett vidare syfte är att belysa hur synen på hälsa påverkar undervisningen 

inom detta ämne. Studien utgår således från följande frågeställningar:  

 

• Hur ser gymnasielärare i idrott och hälsa på begreppet hälsa? 

 

• Hur anser dessa lärare att synen på hälsa påverkar undervisningen inom idrott och 

hälsa på gymnasiet? 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden belyses begreppet hälsa och dess betydelse för undervisningen av idrott och 

hälsa (IDH). Bakgrunden skildrar exempelvis begreppet hälsas mångfald utifrån skilda 

beskrivningar och perspektiv. Det sker även en redogörelse för ämnet idrott och hälsas 

historiska utveckling och nuvarande ställning med betoning på hälsans roll i aktuella 

styrdokument. Här framträder gymnasielärares i ämnet idrott och hälsa syn på hälsa i 

relation till elevernas möjligheter att utveckla kunskaper. Slutligen lyfts värden som inte 

explicit framkommer i styrdokument men som trots det kan ha betydelse på lärarens syn 

och tolkning i form av en dolda budskap och värderingar. 

 

2.1 Begreppet hälsa 

Hälsa är ett ständigt återkommande inslag i samhället vilket ofta gör sig påmint i 

vardagliga situationer. Nya rapporter framkommer med skilda förklaringar till hur våra 

liv ska optimeras till hälsosamma livsstilar (Quennerstedt 2006). Ett vanligt synsätt på 

hälsa utgår från individens fysiska välmående även om det saknas en allmängiltigt 

avgränsad definition. Hälsa som begrepp ses snarare som komplext och kontextberoende 

(Jackson, Morrow, Hill & Dishman 2004). Granskas hälsobegreppet i ett vetenskapligt 

perspektiv är det svårt att precisera dess innebörd. Det finns nämligen enligt Quennerstedt 

(2006) ett kontextuellt personligt värde inom ett spektrum av fysiska, sociala, 

emotionella, spirituella, mentala och psykiska delar. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) är en organisation inom FN som länge engagerat sig 

i hälsofrågor. Det resulterade exempelvis år 1948 i en definition av hälsa som fortfarande 

anses ha en betydande roll inom hälsoområdet (Quennerstedt 2008). Definitionen 

influerades av det nyligen avslutade andra världskriget i riktning mot ett bredare 

perspektiv än fysiskt välmående: 

 

Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity (WHO 

1948). 

 

Citatet förtydligar hälsa som fullkomlig fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och 

inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet (WHO 1948). På senare tid har det framförts 

kritik mot WHO:s definition eftersom hälsa liknas vid ett statiskt och svåruppnått ideal. 
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Det gäller främst ordvalet ”complete” som förmedlar en utopisk känsla som exempelvis 

motsätter god hälsa i kombination med fysiska svagheter (Folkhälsoinstitutet 2006). 

Quennerstedt (2006) ställer sig kritisk till denna norm eftersom den bland annat medför 

att en funktionsnedsättning skulle försvåra god hälsa. Hälsa handlar enligt Quennerstedt 

snarare om individens förutsättningar att hantera sin vardag och sina personliga mål.  

 

Tengland (2007) är däremot kritisk till att hälsa enbart ses som ett medel för vardagliga 

mål och eftersöker tydligare fokus på individens förmågor. Ett specifikt mål som att 

exempelvis gå till affären handlar snarare om individens förmåga att kunna gå. Tengland 

påtalar hälsa som tvådimensionellt vilket bygger på kulturella förmågor som kan 

användas vid passande tillfällen samt känslor och upplevelser som finns inom oss.  

 

WHO har samtidigt haft en kontinuerlig strävan efter en lämpligare definition än den från 

1948 vilket framkom som en reviderad definition år 1991. Definitionen förkunnar hälsa 

som en nödvändig resurs för människans sociala utveckling i en pågående 

blivandeprocess snarare än en definitiv slutpunkt: 

 

Health itself should be seen as a resource and an essential 

prerequisite of human life in social development rather than the 

ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a "product" we can 

acquire, but rather something ever changing, always in the 

process of becoming (Haglund m.fl. 1993: 3). 

 

De många distinktionerna som framkommer på hälsa belyses vidare i förestående avsnitt 

utifrån det patogena och salutogena perspektivet på hälsa (Antonovsky 2005). 

 
2.1.1 Det patogena perspektivet 

Ordet patogen härstammar från grekiskans sjukdom vilket belyser perspektivets koppling 

till hälsorisker (Quennerstedt 2006). Det patogena perspektivet fokuserar på att undvika 

ohälsa snarare än främja hälsa (Antonovsky 2005). Naturvetenskapens biomedicinska 

synsätt framkommer även utifrån synen på människan som en biologisk varelse (Thedin-

Jakobsson 2005; Quennerstedt 2006). De påverkansfaktorer som inverkar negativt på 

hälsotillståndet ses inom det patogena perspektivet vara synonymt med sjukdom och 

skada (Antonovsky 2005).  
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Det patogena synsättet är enligt Quennerstedt (2006) förekommande i vardagliga 

situationer för att biomedicinskt uppskatta människors välmående genom exempelvis 

kroppstemperatur. God hälsa likställs främst med ett relativt statiskt tillstånd som enbart 

förändras när något avviker från det friska. I detta dualistiska synsätt framkommer hälsa 

således utan någon dynamisk gråzon (Antonovsky 2005).  

 
2.1.2 Det salutogena perspektivet 

Salus som betyder hälsa har givit namn åt det salutogena perspektivet som anses 

uppkommit som en slags motreaktion på det strikta patogena synsättet. Här framkommer 

snarare ett holistiskt synsätt på hälsobegreppet likt en interaktion av fysiska, sociala och 

psykologiska faktorer. Hälsa ses till skillnad från det patogena perspektivet inte som ett 

dualistiskt statiskt tillstånd utan en dynamisk pågående process (Quennerstedt 2006). 

 

Det salutogena perspektivet kan utifrån individers dynamiska hälsoläge förstås som ett 

kontinuum med hälsa och ohälsa i vardera ända. Spannet förändras till följd av fysiska, 

sociala och psykologiska faktorer där fokus ligger på att främja hälsa snarare än undvika 

ohälsa. Svagheter har därmed till skillnad från det patogena synsättet mindre betydelse 

och det finns ingen motsättning mellan sjukdom och hälsa (Quennerstedt 2006).   

 
2.2 Från fysisk fostran till idrott och hälsa 

Hälsans betydelse för ämnet menar Annerstedt (2008) har präglats av ett samtida men 

föränderligt intresse för interaktionen av hälsa, kropp och fysisk aktivitet långt före hälsa 

tillkom i namnbeskrivningen år 1994. Ämnet idrott och hälsa (IDH) inrymmer en 

tradition av skilda aktörers uppfattningar om utformning, innehåll och upplägg. Under sin 

tillvaro har ämnets hälsoperspektiv gått från nationellt disciplinerade kroppar till ett 

alarmerande behov av en bättre folkhälsa (Larsson m.fl. 2016). Det påtalades tidigt ett 

samtida hälsointresse som inledningsvis kännetecknades av en stark tro på 

Linggymnastikens kroppsliga harmoni och preventiva hälsoskydd (Quennerstedt 2006). 

Vid slutet av 1800-talet genomfördes en undersökning som belyste skolmiljön som 

negativ för elevernas hälsotillstånd utifrån bristen på kroppslig rörelse. Därefter följer 

ämnets utveckling ett föränderligt samhälleligt fokus där det började höjas röster för att 

innehållet var stelt och tråkigt (Palmblad & Eriksson 2014). En konsekvens blev att 

idrottsrörelserna fick större inflytande med ett innehåll som närmade sig elevens hälsa i 

form av rörelseglädje och motivation. Det förändrade hälsoperspektivet bidrog till att 
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ämnet år 1994 fick tillägget hälsa och nuvarande namn idrott och hälsa. Hälsoperspektivet 

fick stor betydelse men det medförde samtidigt en osäkerhet för hur det skulle 

framkomma i IDH-undervisningen (Annerstedt 2008; Larsson m.fl. 2016; Larsson 2016). 

Hälsa betonas som ett brett innehåll där lokala tolkningar och värderingar i samspel med 

otydliga direktiv från styrdokument medförde en splittrad lärarkår (Annerstedt 2008). I 

den senaste läroplansreformen från 2011 har hälsa en fortsatt central betydelse för ämnet 

idrott och hälsa (Skolverket 2011c). Lärarens direktiv från berörda läroplaner är i 

förhållande till studiens syfte högst relevant och berörs ytterligare i kommande avsnitt. 

2.3 Hälsans roll i berörda läroplaner genom åren 

För en överskådlig bild av läroplaner genom åren se Bilaga A. Där framkommer en 

kortare sammanställning från år 1962–2011 med inslag från Thedin Jakobssons (2005) 

översikt och aktuella läroplaner. Det ska nämnas att sammanställningen utgår från 

grundskolan då tidigare kursplaner haft mer omfattande beskrivningar i jämförelse med 

gymnasieskolans ämnesplaner. Sammanställningen är inte tänkt att detaljerat 

konkretisera begreppet hälsa utan överskådligt belysa ett förändrat innehåll. 

I samband med att den obligatoriska grundskolan infördes år 1962 fick Sverige sin första 

läroplan, Lgr 62, som snart justerades till Lgr 69 för grundskolan och Lgy 70 för 

gymnasieskolan. Det dåvarande ämnet gymnastik kännetecknades av ett brett innehåll av 

fysiska aktiviteter. En distinktion på hälsa var elevernas hygieniska ansvar som i 

praktiken innebar en förväntan att vara ombytta, aktiva och efteråt duscha. En annan 

grundläggande tanke var att ett brett spektrum av idrotter stärkte hälsa i form av 

deltagande i idrottsrörelser (Sandahl 2005; Skolöverstyrelsen 1969). 

I grundskolan följs Lgr 69 av Lgr 80 som genom sitt namnbyte till idrott markerade 

idrottsrörelsernas framträdande position i samhället (Annerstedt 2008; Larsson m.fl. 

2016). Den nya reformen innebar större ansvar för eleverna att planera, genomföra och 

utvärdera sitt och andras hälsoläge samt krav på säkerhet och livräddning. Under 1994 

tillkommer två nya läroplansreformer för grundskolan (Lgr94) och gymnasiet (Lpf94). 

Denna reform uppmuntrade teoretiska inslag med ett framtonat hälsoperspektiv som 

motiverade IDH-ämnets status av ett kunskapsämne (Larsson 2016). 

Den tydliga skillnaden vid införandet av Lpf 94 var att undervisningen blev målorienterad 

vilket exempelvis ledde till större ansvar för lärares tolkningar (Thedin-Jakobsson 2005). 
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Idrott och hälsa A var exempelvis en obligatorisk kurs där hälsa beskrevs med 

värdeladdade ord som fysiska, psykiska och sociala förmågor för sunda livsstilsval.  

Begreppet hälsa framkommer även i följande formuleringar från Lpf 94 där eleven skall: 

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  

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  

kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och 

stresshantering (Skolverket 1994). 

Läroplanen från 1994 fick utstå kritik för att vara otydlig i sitt utförande (Annerstedt 

2008). För mer samstämmiga riktlinjer frångicks därför målsträvan till förmån för 

kunskapskrav i senaste reformen från år 2011. En konsekvens blev exempelvis att Hälsa 

och Livsstil blev ett av tre större områden för IDH i grundskolan. Läroplanen anses annars 

innehållsmässigt efterlikna 1994 års läroplan medan utformningen återgick mot 

läroplanen från 1980. Det ansågs ge trygghet men fortfarande värna om IDH-lärare 

tolkningsutrymme. Aktuell ämnesplan har en fysisk framtoning på hälsa men tudelningen 

av praktisk idrott och teoretisk hälsa bör undvikas (Regeringskansliet 2012).  

Ämnesplanen framhåller snarare hälsa utifrån flera förmågor där exempelvis kroppslig 

förmåga har tillkommit som begrepp gällande elevens förmåga att bedöma, utföra och 

anpassa rörelseaktiviteter som utvecklar eller befäster fysisk förmåga (Skolverket 2011b; 

Skolverket 2011c). Direktiven upplevs dock fortfarande aningen otydliga när det kommer 

till realiserad undervisning (Larsson m.fl. 2016). Det framkommer exempelvis i gällande 

skollag (2010:800) att skolan ska arbeta hälsofrämjande där idrott och hälsa betonas som 

ett särskilt bidrag. Däremot har lärare enligt Thedin-Jakobsson (2005) svårt att beskriva 

hur de arbetar för att stärka elevens hälsa. Lärarens professionella tolkning av centrala 

begrepp får därför stort värde för det förväntade hälsofrämjande arbetet. I ämnesplanen 

framhålls hälsa bland annat utifrån elevens:  
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färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för 

att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.  

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 

2011a). 

Larsson (2016) efterlyser tydligare riktlinjer för en likstämmig uppfattning då IDH-lärare 

verkar överens om att hälsa är centralt men inte hur det ska uppnås. Det leder vanligen 

till två dominerande synsätt i IDH-undervisningen där fysiska aktiviteter antingen 

begränsar hälsa eller särskiljer begreppet som avskild teoretisk del i form av 

upplysningar. I kommentarmaterialet för IDH poängteras att ämnets delar snarare bör 

integreras (Skolverket 2011c). Skolan är samtidigt en del av samhällets kulturella kontext 

med värden som inte explicit framkommer i styrdokument (Broady 2007).  

 

2.4 Dolda budskap och värderingar 

Broady (2007) talar om förmågor hos elever som lärare värdesätter men som inte 

uttryckligen framkommer i aktuella läroplaner. Det kan exempelvis handla om att arbeta 

individuellt, vara uppmärksam och vänta på sin tur men framkommer även utifrån elever 

som identifierar och underkastar sig lärarens intressen genom att hålla inne på utryck och 

erfarenheter. Dessa förmågor lyfts stundtals som ”dold läroplan” med grund i lärarens 

personliga erfarenheter och traditioner från tidigare skolväsen. Det anses exempelvis 

framkomma som en praxischock när goda föresatser upplevs svåra att applicera och 

tryggheten snarare blir beprövade erfarenheter (Broady 2007). 

 

De dolda ramarna kan vara svåra att identifiera men även tydliga ramar kan inverka 

negativt i form av undantryckt delaktighet (Ekman & Pilo 2012). Det finns risk att 

ämneskunskaper därmed begränsas i aktuell läroplan. Sannolikheten för att det inträffar 

tenderar vara högre för ämnen med mindre tydliga mål och riktlinjer (Broady 2007). I 

förhållande till hälsoundervisningen som Larsson m.fl. (2016) menar har hög personlig 

tolkning finns därmed större risker. Undervisningen kan begränsas till elever som enbart 

underkastar sig lärarens makt och reproducerar dess syn på hälsa (Broady 2007).  
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Skolinspektionen (2010) genomförde exempelvis en rad oanmälda lektionsobservationer 

med syfte att påvisa ämnet idrott och hälsas faktiska undervisningsstoff på högstadiet. 

Eftersom högstadielärare har liknande utbildning och ämnet en liknande struktur ses 

observationerna som relevanta även för gymnasiet. Under sammanlagt 300 lektioner 

observerades över 800 aktiviteter där enbart tolv ansågs ha förbindelse med hälsoområdet. 

Undervisningen dominerades istället av bollspel som i varierande grad återkom i ungefär 

tre av fyra lektioner. Skolinspektionen betonar att utrymmet för hälsa är förvånansvärt 

litet, speciellt eftersom kursplanen har förändrats ett omfattande hälsoperspektiv. 

Tänkbara förklaringar till den undanskymda rollen anses vara elevförväntningar, lärarens 

förhållningssätt, tolkningsutrymme och starka traditioner i samhället. 

 

När det talas om landets hälsoläge har exempelvis barn och ungas fysiska aktivitet en 

framtonad roll i samhället. I en nationell rapport om elevers hälsovanor påtalas att den 

rekommenderade mängden fysisk aktivitet är alldeles för låg (Folkhälsomyndigheten 

2014). Svenska studier som framhåller fler timmar för IDH talar mycket om ämnets 

fysiska välgärning (Ericsson & Karlsson 2014; Sollerhed 2006). I förhållande till studiens 

syfte har därmed de fysiska aspekterna på hälsa en central betydelse för medverkande 

lärares syn på hälsa och dess betydelse för deras undervisning.  

 

På begäran har Berg och Ekblom (2015) skrivit fram rekommendationer för barn och 

ungdomars fysiska aktivitet för att begränsa landets ökade hälsoproblem i vuxen ålder 

som samspelar med osunda livsstilsval under uppväxtåren. I syfte att förbättra barn och 

ungdomars fysiska kapacitet och mentala hälsa framkommer rekommendationer indelat i 

två åldersgrupper. Barn 0–5 år anses genom utforskandet av sig själv och omgivningen 

ha en hög vardaglig fysisk aktivitet och där handlar det främst om att uppmuntra 

glädjefyllda och motoriskt inspirerande miljöer. För barn och ungdomar mellan 6–17 år 

rekommenderas minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag av huvudsaklig aerob karaktär. 

Intensiteten bör vara mellan måttlig och hög med skelett- och muskelfrämjande aktiviteter 

minst tre gånger i veckan. Det kan exempelvis handla om lekar och spel som innefattar 

hopp och löpning. Det anses bidra med positiva effekter som exempelvis förbättrad 

muskelstyrka, kondition, skeletthälsa, kardiovaskulär hälsa, metabol hälsa, mental hälsa 

och skolprestation i allmänhet (Berg & Ekbloms 2015).  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I tidigare forskning presenteras begreppet hälsas varierade innebörd utifrån nationella och 

internationella studier och forskning. Här lyfts begreppet hälsas mångfald utifrån flera 

skilda studier med koppling till skola och ämnet idrott och hälsa (IDH). Det framkommer 

även andra centrala delar från tidigare forskning som exempelvis samhällets bild, 

kollegors tolkning och den fysiska delen av hälsa som kan anses ha betydelse för IDH-

lärarens syn på hälsa och deras undervisning. 

 

3.1 Internationell utblick 

I USA har hälsoundervisning under lång tid haft lågt anseende och en tillbakadragen 

ställning i skolans styrdokument. Under senare tid har hälsans roll dock fått en mer 

framskjuten roll i amerikansk idrottsundervisning som numera har separerat 

hälsoundervisningen från idrottsämnet. Hälsoämnet inkluderar kunskaper inom hälsa, 

kosthållning och social utveckling. Den huvudsakliga målsättningen är att eleverna ska 

få en förståelse för en sund och aktiv livsstil. (Annerstedt 2008). Det gäller liknande för 

Skottland som implementerat ämnet health and wellbeing i senaste läroplan (Horrell, 

Sproule & Gray 2012). I Finland finns liknande hälsokunskap som eget ämne då det visat 

sig att lärarna tyckte att det förtydligade skolans hälsofokus. Ämnet hälsokunskap är av 

mer teoretisk karaktär men innehåller fortfarande praktiska inslag med en beskrivning 

som liknar en kombination av ämnena idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap. 

Hälsa som eget ämne anses göra det möjligt för ett mer holistiskt perspektiv då lärare och 

elever är förberedda på att sociala, psykiska och estetiska aspekter får samma utrymme 

som det fysiska (Paakkari m.fl. 2010). 

 

Under senare tid har det även i flera andra länder framkommit en trend som framtonat 

begreppet hälsa i läroplanen. Det betonas exempelvis en mer hälsopräglad undervisning 

i bland annat Australien, Danmark, England, Skottland, Tyskland och Nya Zeeland. I 

Australien implementerades nyligen en hälsobaserad läroplan som ska utveckla elevernas 

kritiska tänkande utifrån kulturella, sociala, politiska och vetenskapliga aspekter på en 

hälsosam och aktiv livsstil. Eleverna framhålls vidare ges möjlighet att utveckla 

kunskaper i hälsorelaterade frågor (Leahy, O’Flynn, & Wright 2013). Den svenska skolan 

har annars varit förhållandevis ensam om att låta elever reflektera kring hälsa kopplat till 

sport, aktivitet och rörelser (Pühse och Gerber 2005).  
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3.2 Vad är hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Thedin Jakobsson (2005) presenterar en studie om IDH-lärares syn på skolämnet i 

allmänhet och hälsoområdet i synnerhet. Från intervjuer med verksamma IDH-lärare 

framkommer en svårighet med att precisera begreppet hälsas innebörd. Hur lärare ska 

använda hälsobegreppet framträder i flera fall som vagt och otydligt. IDH-lärarnas diffusa 

bild av hälsa som betonas i studien medför en svårighet vid applicering i undervisning. 

Flera berörda lärare är eniga om att undervisningen ska generera kunskaper för elevernas 

hälsa men kan inte redogöra för hur de ska gå tillväga (Thedin Jakobsson 2005). Det 

känns igen från Larnebys (2012) studie som visar att det råder en avsaknad av en kollegial 

uppfattning kring ämnets innehåll. Vidare är en gemensamt framträdande bild bland IDH-

lärarna att idrottsdelen består av praktiska färdigheter till skillnad från hälsa som snarare 

tar sig utryck genom teoretiska färdigheter (Thedin Jakobsson 2005). Distinktionen 

mellan idrott och hälsa betonas även av Annerstedt (2008). 

Bland IDH-lärarna i studien framkommer ett synsätt på hälsa som upplevs relativt nära 

det patogena perspektivet av en fysisk kropp som tränas och blir stark (Thedin Jacobsson 

2005). Schenker (2011) menar exempelvis att idrottslärarutbildningen ofta har svårigheter 

att lyfta begreppet hälsa. Bilden känns igen från flera studier som understryker det 

salutogena perspektivets undanskymda roll i undervisningen (Larneby 2012; Annerstedt 

2008). Ett biomedicinsk eller patogent synsätt riskerar fokusera på negativa faktorer som 

sjukdomar vilket kan försämra elevernas motivation (Nilsson 2003). Dessutom menar 

Evans (2003) att för stort fokus på den fysiska kroppen riskerar skapa individuella 

skuldkänslor hos barn och unga som inte klarar att styra sina egna levnadsvillkor.  

IDH-lärarna i studien betonar läroplanen som otydlig i sitt utförande gällande arbetet med 

hälsa. Thedin Jakobsson (2005) framhåller därför att IDH-lärarna behöver bearbeta 

begreppet hälsa både på professionell och individuell nivå för att göra det mer greppbart. 

Trots lärarnas varierande beskrivningar ringar Thedin Jakobsson in fyra återkommande 

grundsyner. Den första synen är att hälsa enbart innefattas av teoretisk undervisning. Det 

innebär att hälsoundervisningen sker i ett ordinarie klassrum med skriftliga 

examinationer. Det kan liknas vid hälsoämnet i Polen, Finland och USA som separerats 

från idrottsämnet (Wolny 2010; Paakkari m.fl. 2010; Annerstedt 2008). En annan syn 

bygger på att hälsa undervisas effektivast genom så kallad förmedlingspedagogik och 

därmed i samband med elevernas aktivitet. Det kan exempelvis handla om att läraren 

undervisar om styrketräningens betydelse på hälsa i anslutning till det praktiska 
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utföranden. Ytterligare en syn är att undervisningen i hälsa inte tillhör ämnet IDH. 

Hälsoområdet anses snarare ingå i hemkunskapen kring kost eller inom naturkunskapens 

fokus på människokroppen. Det avslutande synsättet likställer hälsoundervisning med de 

fysiska aktiviteter som utförs i ämnet. Elever som är fysiskt aktiva betraktas främja hälsan 

både kort- och långsiktigt (Thedin Jakobsson 2005). 

3.3 Lära sig hälsa 

Quennerstedt (2006) presenterar i sin avhandling hälsoperspektivets samverkan med 

undervisningssinnehåll för ämnet idrott och hälsa. Det visar sig att hälsa har en 

undanskymd roll i jämförelse med begrepp som motion, idrott och fysisk aktivitet i 

läroplanen. Quennerstedt ställer sig även frågande till samhällets version av en hälsosam 

livsstil som exempelvis framkommer från media kring dieter, träning, kost och trender. 

Välmående blir då vanligen synonymt med individens synliga mående vilket begränsar 

hälsa som individuellt och kontextberoende. Dess kontextberoende försvårar att ringa in 

en allmängiltig innebörd då begreppet tidvis varierar med kulturella aspekter som moral, 

vetenskap, religion, filosofi och politik. Hälsobegreppet bör därför enligt Bracht (1998) 

och Ewles och Simnet (2003) lämpligen placeras i ett sammanhang för att inte bli för 

omfångsrikt. På liknande vis anser Quennerstedt (2006) det högst centralt att hälsa sätts i 

relation till aktuella styrdokument för att konkretisera sin roll för ämnet IDH. 

 

Quennerstedt (2006) menar att den fysiska aspekten i läroplanen betonar elever som är 

fysiskt aktiva men samtidigt får kunskaper och förståelse. Eleverna ska exempelvis väva 

samman rörelse med kunskaper om anatomi och fysiologi för en djupare insikt. Trots det 

begränsas hälsa stundtals till att enbart inrymma fysiska övningar och aktiverade elever 

(Annerstedt 2008). Det är en inställning som betonar sysselsättning snarare än ett lärande 

(Landos 2010). Synsättet har i Storbritannien (GB) fått motta kritik eftersom många 

idrottslärare begränsas till att endast praktiskt framföra idrotter och fysiska aktiviteter. 

Storbritanniens regering talar dock om ämnets stora potential i det hälsofrämjande arbetet, 

vilket likt Sverige på senare år inneburit tydligare hälsofokus i styrdokumenten. Däremot 

anser flera verksamma lärare i GB att det inte finns någon förklaring hur hälsa ska 

framtonas i undervisningen (Cale, Harris och Chen 2012). Samtidigt framkommer mycket 

forskning som likställer hälsa med fysisk aktivitet vilket lyfts i förestående avsnitt. 
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3.4 Hälsa som fysisk välgärning eller begränsning 

Det moderna samhället påtalar idrott och hälsas förtjänster i form av bättre kognitiva 

förmågor och skolresultat med interventionsstudier som exempelvis pekar på den fysiska 

aktivitetens nytta (Strong m.fl. 2005). Samtidigt lyfts det att endast ett fåtal procent av 

eleverna når upp till dagliga fysiska rekommendationen på en timme (Troiano m.fl. 

2008). Förhöjd fysisk aktivitet hos unga indikerar positiva effekter på hälsotillståndet och 

anses minska risken för kroniska sjukdomar i vuxenlivet (se exempelvis Erikssen 2001; 

Ardoy m.fl. 2013; Giannuzzi, Mezzani & Saner 2003). Forskning pekar exempelvis på 

att rörelse kan motverka den negativa hälsoutvecklingen (Dyrstad, Aandstad & Hallen 

2002). Flera studier pekar även på att god fysik förbättrar akademiska prestationer (se 

exempelvis Ardoy m.fl 2013; Donnelly & Lambourne 2011; Van Dusen m.fl. 2011).  

 

Undervisningen kritiseras samtidigt av Quennerstedt (2006) för att lägga för stor vikt vid 

sjukdom, fysisk inaktivitet och dålig kosthållning eftersom ett patogent hälsoperspektivet 

riskerar få rollen av en domare eller underhållare. Öhman (2007) presenterar exempelvis 

studier på hälsa som visat att elevernas inställning till fysiska aktiviteter är av större värde 

för IDH-lärarna än elevernas faktiska kunskaper. I ett globalt nätverk vid namn GoFPEP 

lyfter flera verksamma lärare sin syn på ämnets möjligheter att förbättra elevernas hälsa. 

Här framkommer bidrag från 35 länder med en variation som belyser hälsas mångfald 

men samtidigt en koncentrerad riskfaktor av begränsad rörelse och aktivitet (Chin & 

Edgington 2014). Denna riskfaktor medför vanligen ett starkt preventivt patogent fokus 

på hälsorisker (Annerstedt 2008). Det är en syn som sammanfaller med det Quennerstedt 

(2006) påtalar om samhällets hälsorelaterade innehåll som ett görande. Hälsofrämjande 

fysiska aktiviteter får större utrymme i jämförelse med hälsofrågor inom natur, sociala 

relationer, dieter och kroppsideal. Det riskerar att elevernas insatser marginaliseras till 

misslyckanden (Evans 2003).  

 

Det finns enligt Nilsson (2003) och Evans (2003) en brist i hur hälsa framställs i ämnet 

eftersom det ofta begränsas till frånvaro av ohälsa. Quennerstedts (2008) studie lyfter 

snarare att hälsa i ämnet ska integreras likt en fysisk kärna med ett direkt och indirekt 

samspel av psykiska och sociala faktorer invävt i undervisningen. Lärare tenderar 

däremot att stödja sina tolkningar av hälsa på tidigare läroplansreformers grund i 

prestationer (Annerstedt 2008). Det menar Schenker (2011) belyser vikten av verksamma 

IDH-lärares syn på hälsa som avgörande. 



  
 

14 

3.5 Sammanfattning 

Bakgrundskapitlet framhåller att samhällets syn på hälsa har varierat med tiden även om 

idrott och hälsa alltid genomsyrats av en hälsoinriktad intention (Annerstedt 2008). Vid 

uppstarten betraktades hälsa främst utifrån fysiska attribut och kroppslig fostran. I takt 

med tiden förändras hälsans roll närmare ett bredare helhetstänk likt en fysisk kärna som 

samspelar med sociala och psykiska aspekter (Larsson m.fl. 2016). Från internationell 

forskning framkommer en undervisning som vidgats till ett omfångsrikare synsätt där 

länder som Finland, USA och Australien exempelvis givits ett tydligare hälsofokus i 

aktuella styrdokument (Annerstedt 2008; Paakkari m.fl. 2010; Leahy m.fl. 2013). 

Samtidigt framkommer svenska studier som pekar på att ämnet idrott och hälsa inte är 

tillräckligt anpassat i styrdokument för en likstämmig tolkning i realiserad undervisning. 

Hälsa utgör exempelvis en betydande del i gällande ämnesplan men verkar trots det få 

begränsat utrymme. Undervisningen framkommer snarare likt ett patogent skyddande 

hälsoperspektiv (Annerstedt 2008; Skolinspektionen 2010; Thedin Jakobsson 2005).  

 

Hälsobegreppets kontextberoende har samtidigt ett stort subjektivt värde som försvårar 

en allmängiltig definition (Jackson m.fl. 2004; Quennerstedt 2008). Lärare i IDH saknar 

vanligen en gemensam kollegial uppfattning och har svårt att redogöra för 

hälsobegreppets innebörd (Thedin Jakobsson 2005 & Larneby 2012). I samspel med 

nationell och internationell syn av hälsa som fysiskt görande riskerar ämnets potential att 

begränsas (Larsson m.fl. 2016). 

 

Ett förändrat hälsofokus i aktuella läroplaner mot ett mer holistiskt perspektiv har 

tillsammans med hälsobegreppets komplexitet och ämnets starka tradition bidragit med 

en osäkerhet kring IDH-ämnets kärna (Larsson 2016). Samhällets bild av ämnet IDH som 

fysisk välgörare i relation till lärarens stora tolkningsutrymme är bara en del av potentiella 

faktorer som inverkar på lärarnas syn på hälsans roll i ämnet. Det blir i det här avseendet 

relevant att undersöka verksamma IDH-lärares syn på hälsa i relation till formulerade 

riktlinjer och faktisk undervisning med stöd av läroplansteori. 
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4 TEORETISK RAMVERK 

Här presenteras det teoretiska ramverk som används vid analys av studiens resultat. Den 

teoretiska utgångspunkten är läroplansteori med fokus på förbindelsen mellan 

formulerade riktlinjer och faktisk undervisning. Läroplansteorin utgår från Lindes (2012) 

arenor och Bernsteins (2000) begreppsapparat för att tolka direktiv i aktuell läroplans 

relation till lärarnas syn på begreppet hälsa och dess betydelse för undervisningen. 

 

4.1 Läroplansteori 

En läroplan är en förordning av regeringen för att förtydliga uppdrag och värdegrund i 

form av riktlinjer för skolans berörda verksamheter (Skolverket 2011a). Lärare ska med 

stöd av aktuell läroplan göra avvägda didaktiska handlingar och i det förhållandet kan en 

läroplansteori förtydliga vägen till faktisk undervisning (Linde 2012). Det är därmed ett 

användbart teoretiskt perspektiv för att belysa lärarnas syn på hälsa och dess betydelse 

för undervisningen av idrott och hälsa (IDH). 

Det finns enligt Linde (2012) vissa begränsningar när det kommer till förmedling av 

stoffet läroplanen tillhandahåller. Det kan exempelvis nämnas att aktuella föreskrifter 

upplevs aningen diffusa i sitt utförande för att säkerställa en likvärdig utbildning. Lärare 

ges nämligen utrymme för personliga tolkningar vid utformning av sin undervisning. 

Uppfattningar av centrala begrepp som exempelvis hälsa kan därmed influeras av tidigare 

erfarenheter, intentioner och kunskaper samt materiella, organisatoriska och ekonomiska 

faktorer som exempelvis lokaler, invånare och styrning. Det finns därmed behov att 

strukturera och värdera relevant kunskap (a.a.). 

En läroplansteori är ett perspektiv som kan lyfta organisatoriska formuleringar i relation 

till faktiskt genomförande. Här ställs urvalsprocesser av verksamma aktörer, innehåll och 

metoder i relation till legitim kunskap. Det ska förtydliga kulturella, sociala och 

ekonomiska strukturer samspel med betydande aktörer inom utbildningsväsendet (Linde 

2012). Läroplaner är det huvudsakliga redskapet för legitimitet inom skolväsendet men 

samtidigt har lärare betydelse för vad som egentligen förmedlas (Thedin Jakobsson 2005). 

Läroplansteori bygger enligt Lundgren (1989) på tre betydande områden utifrån 

formuleringar, innehåll och organisation. Det finns en liknelse där läroplanens tre lager 

skapar en pyramid med en bas av formulerade kunskaper, ett mellanlager med innehåll 

och ett toppskikt av undervisningens faktiska handlingar (Wahlström 2016). 
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Läroplansteori kan därmed belysa IDH-lärarnas syn på hälsa från styrdokuments 

formulerade kunskaper till det innehåll som slutligen framträder i undervisningen.  

4.1.1 Läroplansteorins dynamiska process 

Basil Bernstein (2000) lade grunden för en läroplansteori beroende av människans 

didaktiska övervägande på i samspel med centrala ramfaktorer som neutrala sanningar. I 

förhållande till Skolverket (2011a) som vill betona lika förutsättningar menar Bernstein 

(2000) att vedertagna diskurser ständigt har betydelse för undervisningen. Det bör därmed 

ställas i relation till centralt laddade begrepp som i det här fallet innefattar hälsa. Bernstein 

anser att en skolverksamhet aldrig kan bli fri från personliga tyckande och preferenser. 

 

Under 1900-talet genomförde Bernstein (2000) flera forskningsprojekt som utgår från hur 

didaktiska åtgärder befäster centrala strukturer inom undervisningens diskurser. Han 

lyfter främst två centrala begrepp av inramning och klassificering. De organisatoriska 

ramarna för undervisningen lyfts som klassificering medan inramningen främst ses som 

lärare och elevers återkommande tema under och vid sidan av undervisningen. Bernstein 

menar att inramning och klassificering ger legitimitet inom den pedagogiska diskursens 

strukturella kommunikation. En svag klassificering ger exempelvis diffusa riktlinjer och 

stort tolkningsutrymme av organisation, innehåll och kommunikation. När det kommer 

till inramning belyses styrkan av lärarens kontroll av undervisningskontexten. Vid svag 

inramning anses kontrollen glidit från läraren. För denna studie blir klassificering och 

inramning intressant i förhållande till hur lärarna förstår hälsa utifrån aktuell läroplan. En 

gemensam bild på hälsa skulle exempelvis antyda en stark klassificering. 

 

Den pedagogiska diskursens framtoning av centrala begrepp omformas ständigt av en 

slags rekontextualisering. Det innebär en övergång från riktlinjer till handling där 

kunskaper inom skolkontexten genereras av kulturella aspekter och vedertagen legitimitet 

(Bernstein 2000). För att finna svar på värdet av rekontextualisering framhålls didaktiska 

frågor likt Larssons (2016) och Schenkers (2011) vad, hur och varför. I Bernsteins (2000) 

terminologi lyfts främst frågorna vad och hur. Vad-frågan har en nära anknytning till 

klassifikation, det vill säga vad för innehåll, organisation och transformation som 

klassificeras. Hur-frågan utgår snarare från inramningen, det vill säga hur kunskap 

transformeras. När det kommer till skolan anser Bernstein att skilda aktörers intresse och 

kontroll medverkar till att begränsa strukturen. Skolan framkommer främst av olika 

symboliska perspektiv på kunskap utifrån kulturella intressen och ideologier. Vanligen 
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framkommer hur-frågor till en snävare klassrumskontext medan vad-frågor berör det 

breda samhället. Det är denna tudelning som Bernstein menar bidragit till att 

läroplansteori vanligen ses som allmändidaktik avskilt från ämnesdidaktiken.  

Läroplansteorin har på senare tid förändrats till en mer dynamisk process av språk, kultur 

och samhälle vilket Bernstein (2003) exempelvis lyfter som kompetens- eller 

prestationskoder. De ses vanligen som varandras motsatser där prestationskoder hårdraget 

utgår från olikheter och kompetenskoder från gemenskap. Kompetenskoden betonar 

kunniga lärare som fritt interagerar med eleverna. Däremot belyser Bernstein att lärare 

influeras av kulturella betingelser och invanda föreställningar. Därmed kan det behövas 

likartade riktlinjer från läroplanen för att höja elevernas kompetens. Det är lärandet som 

ska vara målet och inte elevens specifika resultat. Prestationskoden betonar snarare att 

elevernas kunskaper rangordnas i en given struktur med starkare klassificering och 

inramning. Dessa koder blir relevanta för denna studie utifrån att resultatet kan ge 

indikationer kring om det främst är kompetens- eller prestationskoden som präglar 

undervisning i hälsa. Bernsteins tankar för vidare resonemanget till nästkommande 

kapitel som framhåller Göran Lindes (2012) arenor. 

 
4.1.2 Läroplansteorins arenor 

Läroplansteorin kan enligt Göran Linde (2012) ses som en sammanslagning av tre 

betydande arenor med grund i Bernsteins (2000) tankar. Linde (2012) lyfter den första 

arenan som formuleringsarenan vilket har likheter med Bernsteins begreppsapparat av 

rekontextualisering och klassificering gällande lärarens ramar. Den här arenan förtydligar 

utrymmet ämnet ges i relation till mål och innehåll från aktuella föreskrifter i 

skolsystemet. Linde menar att denna arena bygger på två betydande inriktningar som 

liknar det Bernstein (2000) framhåller som svag eller stark klassificering. Läroplanen kan 

antingen ses som starkt reglerad med tydliga direktiv eller svagt klassificerad med 

utrymme för lärarens personliga tolkning.   

De avslutande två arenorna som Linde (2012) lyfter hamnar närmare Bernsteins (2000) 

inramning av lärarens undervisning. Den andra arenan som känns igen som 

transformeringsarenan betonar exempelvis lärarens urval av aktuell läroplan i form av 

värderingar, erfarenheter och intentioner men även kollegor, ledare och elever. För en 

mer översiktlig insyn belyser Linde (2012) denna arena utifrån fyra fokuskategorier. Det 

innefattar socialt fokus av andras betydelse, ämnesfokus kring ämnets traditioner, 

undervisningsfokus med metoder och redskap och slutligen lärarfokus gällande 
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utbildning och erfarenhet. Det finns likt Bernstein (2000) betonar även ett fokus som 

liknar Broadys (2007) ”dolda läroplan”. Det vill säga vad som framkommer som 

värdefulla delar av undervisningen utifrån invanda erfarenheter och föreställningar. Det 

menar Linde (2012) bland annat förankras under lärarens utbildningstid. När det kommer 

till ämnen av mer praktisk karaktär som exempelvis idrott och hälsa finns det utrymme 

för mer variation. Det innebär att undervisningens stoff framkommer med svagare 

klassificering och inramning vilket i sin tur riskerar att försvaga ämnets legitimitet. Det 

kan exempelvis leda till att hälsa framkommer som ett mindre specialiserat innehåll i 

jämförelse med naturvetenskapliga ämnen. 

Den sista arenan kännetecknas som realiseringsarenan och betonar den faktiska 

undervisningskontexten. I denna arena ligger fokus på undervisningens utformade 

aktiviteter och kommunikation. Den sista arenan konkretiserar lärarens tolkning av 

läroplanen gällande lektionsplanering och styrning samt elevernas delaktighet vid 

undervisningen. Linde (2012) understryker lärarens roll till ämnet, undervisningen och 

samhället utifrån traditioner och erfarenheter. Det formas därmed av det som Bernstein 

(2000) benämner som ämnets rekontextualisering. Det ska nämnas att 

formuleringsarenans organisatoriska strukturer stundtals hamnar i konflikt med lärarens 

transformering och realisering (Bernstein 2000; Lundgren 1989; Linde 2012).  

Bernsteins (2000) begreppsapparat kan i samspel med Lindes (2012) arenor 

sammanfattningsvis lyfta medverkande IDH-lärares syn på hälsa. I förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar kan därför läroplansteori underlätta tolkningen av 

insamlat material av IDH-lärares syn på hälsobegreppet och dess roll i undervisning.  
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5 METOD 

I det här kapitlet presenteras de metoder som använts vid insamling av data för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet innehåller även redogörelse av arbetsprocess 

vid metodval, urval, databearbetning och tillvägagångssätt samt ett resonemang gällande 

studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.  

 

5.1 Metodval 

Kvalitativ forskningsstrategi vänder sig vanligen mot erfarenheter och synsätt utifrån 

informantens uppfattning av sin omvärld (Bryman 2011). Insamlat material framkommer 

främst i form av undersökningar som inrymmer relativt få antal deltagare. Det beror 

huvudsakligen på det tidskrävande arbetet att lyfta en rättvis tolkning av informanternas 

perspektiv på det specifika undersökningsområdet (Denscombe 2016). 

 

Studiens syfte grundar sig i IDH-lärares personliga syn på hälsa och av den anledningen 

användes kvalitativ forskningsstrategi i form av intervjuer för en tydligare bild av 

informanternas synsätt.  

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är en datainsamlingsmetod som främst kännetecknas av en 

personlig kontakt som involverar frågor av möjlig djupgående karaktär (Trost 2010). Det 

medför goda möjligheter för utvecklade svar av informantens inneboende tankar (Bryman 

2011). Trots att svaren härmed bygger på personliga företeelser menar Trost (2010) att 

det går att finna återkommande mönster i materialet. Vid intervjuer med öppna frågor kan 

exempelvis en strategi vara att ställa följdfrågor när informanten berör intressanta 

områden. Det var av den anledningen kvalitativa intervjuer av öppen karaktär ansågs 

frambringa en bild av IDH-lärares syn på hälsa i linje mot studiens syfte.    

 

Kvalitativa intervjuer med öppna frågor kan exempelvis ske i form av semistrukturerad 

eller ostrukturerad karaktär. Ostrukturerade intervjuer anses inrymma mer personliga svar 

då intervjun enbart har förbestämda teman. En nackdel med denna form av intervjuer är 

att det kan försvåra jämförelser vid kommande sammanställningar eftersom utförandet 

varierar. Vid semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren istället utgå från en 

intervjuguide med förutbestämda teman och frågor som vidare kan kompletteras med 

följdfrågor. Det innebär att intervjun styrs av intervjuaren samtidigt som möjligheten 
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kvarstår för informanten att berika samtalet (Bryman 2011; Trost 2010). En 

återkommande tanke vid semistrukturerade intervjuer är att informanten befinner sig 

mellan ”vanligt” samtal och strukturerat upplägg vilket framtonar informantens syn inom 

ett specifikt område (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Insamlingen för den här studien tog avstamp i semistrukturerade intervjuer för att få 

tillgång till ett rikt material som kunde jämföras. En avgörande aspekt var möjligheten att 

ställa följdfrågor vid intressanta beröringspunkter utifrån en genomtänkt struktur. Inför 

intervjuerna utformades därmed en intervjuguide med 11 ämnesfrågor. Se Bilaga C. 

 

5.2.1 Pilotintervju 

För att svara mot studiens syfte och frågeställningar kan det vara fördelaktigt att tidigt ha 

en tanke med datainsamlingen (Denscombe 2016). För kvalitativa intervjuer är 

intervjuguidens utformning högst betydelsefull då den i hög grad styr insamlat material 

(Bryman 2011). En möjlighet är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att en så kallad 

pilotintervju används för att testa intervjufrågorna inför planerade intervjuer. Det kan 

indikera om frågor bör justeras närmare studiens syfte. Dessutom ges intervjuaren 

praktisk erfarenhet som kan förbättra insamlingen vid kommande intervjuer.  

 

Före intervjuerna ägde rum genomfördes därmed en pilotintervju med syfte att identifiera 

förbättringsmöjligheter. Pilotintervjun utfördes med en relativt nyexaminerad IDH-lärare 

som undervisade på en högstadieskola med erfarenhet av ämnet IDH liknande berörda 

gymnasielärares. Det innebar en givande återkoppling inför kommande intervjuer där 

pilotintervjun synade den tänkta strukturen.  

 

Det framkom från pilotintervjun exempelvis en viss förbistring då det var två 

intervjupersoner som ställde frågor. Testpersonen nämnde en viss maktobalans samt en 

känsla av att intervjun stundtals blev lite oklar. Denna erfarenhet togs i beaktande för att 

försöka skapa en mer avslappnad och tydlig struktur vid kommande intervjuer. 

Testpersonen poängterade även att intervjupersonernas föreställningar av hälsa framkom 

i ett tidigt stadie vilket Bryman (2011) påtalar är vanligt vid kvalitativa strategier. Det 

belyser vikten av en strävan mot en förhållandevis neutral framtoning. Från pilotintervjun 

förtydligades också behovet av mindre justeringar av intervjuguiden som bland annat 

kompletterades med en fråga om förslag på förändringar för IDH-ämnets hälsoperspektiv. 
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Dessutom förändrades ordningen och utformningen där begreppet hälsa introducerades 

utan laddade begrepp som exempelvis fysisk, psykisk och social hälsa. Därmed kunde 

informantens syn på hälsa framkomma utan större inverkan från övriga frågor. 

Testpersonen belyste även att en del frågor upplevdes som upprepningar och därför 

omarbetades intervjuguiden ytterligare. Pilotintervjun förtydligade även kommande 

databearbetningen där behovet att ordagrant transkribera hela intervjuerna kändes 

aningen orimlig. Det bidrog till att bearbetningen snarare inrymde en sammanställning av 

informanternas svar där enbart utvalda delar som exempelvis citat ordagrant 

presenterades. I kommande avsnitt tydliggörs intervjuguidens struktur ytterligare. 

 
5.2.2 Intervjuguide 

Utformning av frågorna i en intervjuguide kan influera svaren och därigenom 

trovärdigheten av insamlat material. Inledningsvis kan det exempelvis vara fördelaktigt 

med allmänna frågor om exempelvis kön, ålder och arbetsplats. Det kan stärka en trygg 

miljö inför de mer ingående frågorna (Dalen 2015). 

 

Med avsikt att stärka en god intervjumiljö inleddes guiden med generella frågor kring 

namn, ålder, arbetsplats, ort, arbetslivserfarenheter och utbildning. Se Bilaga C. Därefter 

kom elva mer ingående frågor som benämns ämnesfrågor. Dessa är sin tur indelade i tre 

kategorier gällande begreppet hälsa, hälsa i undervisningen och rekommendationer för 

barn och unga. Ämnesfrågorna skulle i linje med studiens syfte lyfta informanternas syn 

på hälsa i ämnet IDH. Lärarna fick bland annat möjlighet att resonera kring sin egen, 

elevernas, skolans och samhällets bild, koppling till styrdokument och undervisning samt 

framtidsutsikter för hälsobegreppet. Intervjuguiden avslutas med en fråga (se nästa sida) 

där informanterna gavs utrymme att diskutera ett arbetsområde utifrån Berg och Ekbloms 

(2015) rekommendationer av fysisk aktivitet. Frågan inbegriper möjligheter och 

begränsningar gällande fysiska rekommendationer och hälsa i undervisningen:  

 

i) Läs igenom Rekommendation om fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar. Anta att du ska använda följande rekommendationer för att planera 

ett arbetsområde som ska främja elevernas: 

 

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 2011a). 
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Hur skulle du gå tillväga? Vilka möjligheter och begränsningar anser du det 

finns i rekommendationerna för att lyfta ämnet idrott och hälsa ur ett 

hälsoperspektiv? 

 

I uppgiften lyfts två förmågor hämtade ur aktuell ämnesplan för idrott och hälsa (se 

Skolverket 2011a) som kan relateras i en uppgift likt denna. Det innebär ett konkret 

förslag som speglar informanternas syn på hälsa och dess roll i styrdokumenten. Tanken 

var att påvisa ett resonemang av mer personlig karaktär på hälsa för att frångå uppenbara 

svar och förväntade tolkningar. 

5.3 Urval 

Vid valet av informanter för kvalitativa intervjuer behövs det personer som är förtrogna 

med ämnet som ska studeras (Holme & Solvang 1997). Av den anledningen blev det ett 

målstyrt urval av legitimerade gymnasielärare inom IDH med erfarenheter av området. 

En viktig parameter blev även lärarnas tillgänglighet i förhållande till en geografisk 

spridning, det vill säga det geografiska urvalet i relation till bekvämlighetsurvalet 

(Bryman 2011). Tanken var att frambringa viss variation i ålder, kön och arbetsplats men 

fortfarande ha geografisk tillgänglighet med informanter som bidrar med svar som har 

relevans för syftet. Det innebär att informanterna har förtroende för oss som intervjuare 

utan en alltför närstående för att informationen ska hållas inom ämnet (Bryman 2011). 

Det resulterade i ett urval av sex lärare från sex olika skolor i södra Sverige varav endast 

två lärare arbetade inom samma kommun.  

 

Det har tidigare funnits kontakt med samtliga medverkande informanter vid exempelvis 

fältstudier och kortare praktikperioder. Det ansågs bidra till viss trygghet och 

tillförlitlighet för informanterna under intervjuerna. Sammanlagt kontaktades sex 

legitimerade gymnasielärare i ämnet IDH från olika skolor i fem kommuner och städer i 

södra Sverige. Informanterna bestod av tre män och tre kvinnor mellan 27 och 55 år som 

arbetat som lärare mellan 2 och 30 år där samtliga hade lärarexamen i IDH från olika 

lärosäten i Sverige. I resultat- och diskussionskapitlet benämns medverkande lärare som 

lärare I-VI utan någon värdering gällande namn och ordning. 
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5.4 Genomförande 

Första kontakten med informanterna skedde via mejl för att kontrollera att tilltänkta 

personer fortfarande var verksamma och aktuella för studien. Därefter skickades ett 

följebrev med förfrågan om deltagande samt övergripande information om oss och 

studiens syfte. Se Bilaga B. För att begränsa påverkan på informanternas svar och 

beteende framkom en detaljerad beskrivning först i anslutning till intervjuerna. 

Intervjuguiden reviderades efter förslag från handledare, testperson, universitetslektor 

och studiekamrater. I förhållande till att frågorna skulle få ett användbart utfall användes 

pilotintervjun som samtidigt stärkte praktiska insikter (Kvale och Brinkmann 2009).  

Innan skolorna besöktes kontaktades samtliga informanter via telefon för avstämning av 

tid, plats och godkännande för deltagande i intervju och ljudupptagning. I det här läget 

förtydligades att det skulle ske intervjuer med två närvarande intervjuare för 

säkerställande av information. Strukturen byggde på ljudinspelning från två 

mobiltelefoner samt en person som antecknade för att undvika eventuella tekniska 

problem. Dessa faktorer vägde upp det relativt tidskrävande arbetet det innebar att besöka 

samtliga skolor och kommuner.  

Det framkom under pilotintervjun att strukturen kunde bli tydligare om enbart en ställde 

frågorna och den andra antecknade. Det är en av åtgärderna som genomfördes som en 

strävan mot den trygga miljö som Bryman (2011) betonar. Förutom att vara tydliga i 

upplägget efterfrågades en lugn plats utan störningsmoment. Dessutom fanns det vid varje 

tillfälle gott om utsatt tid för att inte begränsa intervjuerna eller få informanterna stressade 

och ofokuserade. Det innebar ett tidsspann från 25 till 40 minuter.  

5.5 Bearbetning av data 

När det kommer till bearbetningen är det centralt att begränsa att missvisande minnen 

inverkar på resultatet (Ekström & Larsson 2010). Det är av den anledningen som det i 

anslutning till genomförda intervjuer alltid funnits tid för sammanställning av insamlat 

material samt en genomgång av ljudkvalité och likstämmiga tankar.  

För att förmedla en rättvis bild av informanternas syn bör resultatet återspeglas av korrekt 

data vilket exempelvis stärks vid en transkribering (Bryman 2011). Under pilotintervjun 

uppmärksammades dock att det var ett tidskrävande arbete med delar som stundtals 

saknade relevans till syftet. För att inte lägga energi på irrelevanta delar men fortfarande 

ge en rättvis framtoning kodades därför intervjuerna till en sammanställning utifrån 
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studiens syfte (Kvale & Brinkmann 2009). Det innebar att svar med relevans till 

frågeställningarna granskades och kategoriserades där citat som presenteras ordagrant 

transkriberades. Det skickades sedan till informanterna som hade möjlighet att tycka till 

vilket likt Bryman (2011) betonar kan stärka en rättvis framtoning. 

Det krävdes en del arbete innan materialet blivit organiserat men kategoriseringen har 

sedan underlättat vidare jämförelse och greppbar framtoning av svaren. Lärarnas svar 

framkommer utifrån relevans till syfte och frågeställningar. Informanterna fick därefter 

möjlighet att kommentera tolkningar och citeringar vid första sammanställningen som en 

förutsättning för ett trovärdigt och tillförlitligt material (Denscombe 2016). 

5.6 Tillförlitlighet 

När det kommer till kvantitativt inriktad forskning framhålls vanligen begreppen validitet 

och reliabilitet. Forskning som bygger på en kvalitativ ansats betonar liknande vikten av 

tillförlitliga resultat. Det innebär att begreppen kan användas även på kvalitativt inriktad 

forskning utifrån tillförlitlighet i form av hög validitet och god reliabilitet (Bryman 2011; 

Denscombe 2016). Begreppen blir enskilt belysta för att därefter gemensamt sammanfläta 

studiens trovärdighet (Patel & Davidsson 2011).   

5.6.1 Validitet 

Begreppet validitet avser hur väl studiens frågeställningar besvaras och förtydligas samt 

hur generaliserbart resultatet anses vara. Viktiga frågor blir därmed om studien mäter det 

som den har avsikt att mäta och om insamlat material skett på ett giltigt och 

upprepningsbart vis. För att lyfta studiens validitet är det exempelvis lämpligt att fundera 

kring ifall frågeställningarna besvaras i resultatet och om insamlingen kan appliceras på 

andra sammanhang och personer (Denscombe 2016). 

När det kommer till studiens validitet har intervjuguide i samspel med pilotintervju lagt 

en bra grund för hanteringen av insamlat material. Det förtydligade struktur, upplägg och 

ordning inför första genomförandet. När det kommer till generaliserbarhet behövs 

medvetenhet om påverkningsbara faktorer. I det här läget kan inte identiska mätningar 

säkerställas men trots det kan ett likartat resultat motiveras utifrån bestämd struktur mot 

aktuellt syfte och frågeställningar. 
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5.6.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet omfattas av mätningens pålitlighet och möjlighet till snarlika svar 

vid upprepande tillfällen. Det skiljer sig aningen beroende av inriktning där en kvalitativ 

forskningsansats främst betonar vikten av en utförlig redogörelse av insamlingen 

(Bryman 2011; Denscombe 2016). Studien presenterar därför en tydlig redogörelse med 

information från urval till databearbetning. Intervjuguide och pilotintervjun blir återigen 

viktiga redskap som bidragit till strukturens fortsatta insamling.  

Det ska nämnas att insamling av subjektiva företeelser tenderar ha betydelse för 

utformningen och därför bör inte intervjuerna bli för uppenbara eller ledande (Bryman 

2011). Strukturen utgår därför från relevanta tema som vid pilotintervjun bekräftade 

potentiella svar och möjliga dilemma. En annan slags åtgärd som vidtagits för att begränsa 

personliga värderingar var att båda deltog vid insamlingen med samma struktur vid 

samtliga intervjuer gällande en intervjuledare och en med mer ansvar för exempelvis 

anteckning, inspelning och relevans.  

5.7 Etiska aspekter 

I förhållande till forskningens centrala roll i samhället bör det ställas vissa krav och 

förväntningar. Forskningen ska producera resultat av god kvalité fri från privata eller 

berörda parters intressen med hänsyn för de medverkande. Forskare har i form av 

värderingar och normer enligt Vetenskapsrådet (2017) ett stort ansvar. För att värna om 

etiska riktlinjer har Vetenskapsrådet en expertgrupp för forskningsetiska frågor som 

belyser vikten av dokumentation som tydliggör forskningens utgångspunkter, resultat och 

metoder. Vidare ska det finnas en strävan att förmedla och bemöta annan forskning 

rättvist och respektfullt. Denscombe (2016) betonar även forskarens ansvar att värdesätta 

medverkandes rättigheter. Det motiverar forskning inom det som Vetenskapsrådet (2002) 

belyser som individskyddskravets fyra huvudprinciper.  

Informationskravet som är den första principen förtydligar vikten av att informera 

deltagarna om studien och deras roll. Medverkande IDH-lärare har givits övergripande 

information som övergått till detaljrik beskrivning och tillgång till hela studien. 

Den andra principen som benämns som samtyckeskravet bygger på godkännande från 

deltagarna och rätten att avbryta sin medverkan. Här kan fortsatt deltagande uppmuntras 

men hänsyn ska tas till deltagarens önskan. IDH-lärarna fick från början veta att deras 

deltagande var frivilligt och att de haft möjlighet att avbryta. 
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Den tredje principen kännetecknas som konfidentialitetskravet och förtydligar vikten av 

att material med exempelvis privata uppgifter behandlas förtroendefullt. Det klargjordes 

redan i följebrevet att resultatet inte presenterar några privata uppgifter. Se bilaga B. 

Dessutom betonades att ingen utomstående har tillgång till ljudfiler och anteckningar. 

Nyttjandekravet är den sista principen och konkretiserar att insamlat material enbart 

används till forskning (Vetenskapsrådet 2002). Här poängterades för medverkande IDH-

lärare att data endast lyftes om det hade relevans till studiens syfte och att övrig 

information inte har presenterats för några andra innan det raderades. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I det här avsnittet presenteras data från intervjuerna som genomfördes för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Empirin som lyfts har kategoriserats i två delar utifrån 

studiens frågeställningar. Varje del har även underkategorier och en avslutande analys 

förankrat i studiens teoretiska ramverk. 

 

6.1 Lärarnas syn på begreppet hälsa 

Här presenteras resultat som besvarar studiens första frågeställning: Hur ser 

gymnasielärare i idrott och hälsa på begreppet hälsa? Medverkande lärares syn påvisas 

utifrån fyra avsnitt som berör deras syn på hälsa i relation till: deras beskrivningar, 

samhället, skolan och ämnet IDH samt framtiden. Därefter följer en analysdel som tolkar 

resultatet utifrån läroplansteori. 

 

6.1.1 Lärarnas beskrivningar av begreppet hälsa 

Det framkommer från flera lärare en relativt likartad beskrivning av begreppet hälsa där 

några lyfter det salutogena synsättet av ett välmående i samspel med fysiska, psykiska 

och sociala faktorer. Flera lärare benämner även hälsa som ett välbefinnande utifrån varje 

enskild individ vilket förtydligas i följande citat: 

 

Hälsa är ett välbefinnande inom varje person och må bra fysiskt, 

psykiskt och socialt utifrån sina egna tankar (Lärare IV).  

 

Några lärare lyfter däremot en problematik med att hälsa återspeglas av varje individs 

version av god hälsa. Här framkommer snarare hälsa som optimalt tillstånd och en fysisk 

markör vilket exempelvis betonas i följande citat: 

 

Hälsa för mig är ett optimalt fysiskt välmående som gör att 

individen klarar fysiska situationer i sitt vardagsliv (Lärare VI). 

 

Det framkommer från samtliga lärare en framtoning på den fysiska aspekten av 

välmående där flera anser att övriga aspekter blir en efterföljande konsekvens. När det 

kommer till begreppet ohälsa benämns det främst som en direkt motsats till hälsa. Det 

anser flera lärare innefattar att någon av de fysiska, psykiska eller sociala delarna inte 

fungerar tillfredställande medan det även finns lärare som istället endast påtalar ohälsa i 
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form av fysiska begränsningar. När läraren frångår de mer allmänna beskrivningarna 

framkommer däremot en mer personlig ingång på hälsa vilket förtydligas i följande citat:  

 

God hälsa gör det möjligt att delta i fysiska aktiviteter som är 

roliga och det får mig känna mig frisk i min vardag (Lärare VI). 

 

Flera lärare menar att deras syn på hälsobegreppet främst handlar om en inneboende 

känsla där en lärare även belyser olika stimuli som exempelvis medias betydelse.  

 

6.1.2 Lärarnas syn på hälsa i relation till samhället 

Flera medverkande lärare anser att samhället tidigare koncentrerat hälsa till individens 

fysik men att psykiska och sociala aspekter intagit mer framträdande roller. En lärare 

lyfter exempelvis dagliga mediala debatter kring psykisk ohälsa. Det här förändrade 

fokuset anser flera lärare beror på sociala koder i form av utseende och livsstil. En lärare 

framhåller dock att fysisk hälsa fortfarande har en central roll i samhällsdebatten: 

 

Det går se förändring men fortfarande finns det absolut största 

fokuset från samhället på en fysisk aktiv kropp (Lärare III). 

 

En annan lärare är inne på samma spår och betonar samhällets intresse för mätbara 

faktorer med ett huvudsakligt fokus på den fysiska hälsan. Ungas psykiska välmående 

anses i jämförelse med parametrar som vikt och kondition ha mindre betydelse. När IDH-

lärarna vidare redogör för barn och ungas hälsa i landet lyfts även oron för hälsoläget 

utifrån psykiska och sociala faktorer vilket exempelvis framkommer i följande citat: 

 

Många ungdomar tror jag mår väldigt dåligt psykiskt som en följd 

av de hårda toner på sociala medier eller det perfekta livet som 

ska eftersträvas och det blir typ omöjligt att känna sig tillräckligt 

bra. Många träffas inte heller på riktigt längre vilket har gjort att 

den sociala kompetensen blivit sämre (Lärare III). 

 

Flera medverkande IDH-lärare anser däremot det största fokuset på landets 

försämrade hälsoläge är en konsekvens av befolkningens fysiska tillstånd. 
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6.1.3 Lärarnas syn på hälsa i relation till skola och ämnet idrott och hälsa 

Medverkande lärare är överens att synen på hälsa har förändrats över åren inom så väl 

skolan som ämnet IDH som frångått en strikt fysisk hälsa. Det påtalas snarare som en 

bredd av sociala men framförallt psykiska aspekter vilket framkommer i följande citat: 

 

Inom hälsa tycker jag det är det psykiska perspektivet som har 

utvecklats mest då det blivit mer okej att prata om (Lärare IV). 

 

Flera medverkande lärare ser en positiv trend med ett bredare hälsospektrum inom skola 

och ämnet IDH. Däremot har några medverkande lärare en mer negativ framtoning av det 

förändrade hälsoperspektiv då de anser att eleverna får svårare att uppfatta hälsorisker. 

 

Vad det gäller skolans hälsoarbete anser flera lärare att det kan likställas med en strävan 

mot en trygg miljö. Det anser en lärare fått till följd att den fysiska hälsan har begränsats: 

 

Skolan och rektorerna pratar mycket om att elever ska må bra och 

trivas hos oss och det är såklart jättebra men ibland kan jag tycka 

den fysiska hälsan hamnar i skymundan. Det finns stora 

problemområden i samhället med fetma och liknande och det kan 

inte bara vara idrottslärarens ansvar (Lärare III).  

 

De flesta medverkande lärare lyfter annars hälsobegreppet som högst individuellt och det 

är enbart en lärare som framhåller en samstämmig uppfattning inom kollegiet av 

begreppet hälsa utifrån en lärobok med WHO:s tidigare definition.  

 

När medverkande lärare beskriver ämnets möjligheter framkommer folkhälsan som ett 

livslångt projekt där en lärare exempelvis anser IDH bör betona individens ansvar: 

 

Fysiska övningar under lektionerna är främst användbart i det 

korta perspektivet och de stora möjligheterna ligger istället i 

ansvaret för hälsa även fortsätter när de slutat skolan och inte 

någon längre säger åt dem vad de ska göra (Lärare IV). 

 

Flera medverkande lärare påtalar att ämnet IDH måste vara ett föredöme för hela skolan.  
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6.1.4 Lärarnas syn på hälsa i relation till framtiden 

När medverkande IDH-lärarna föreslår förändringar kring ämnets hälsoperspektiv 

framkommer flera förslag. Några lärare betonar exempelvis tydligare bedömning av 

hälsoundervisningen medan andra anser att betygen snarare tar fokus från lärandet. En 

lärare menar att det bör finnas ett tydligare hälsofokus i idrottslärarutbildningen. En annan 

lärare anser att det hade varit lämpligt att hälsa får statusen som ett eget ämne: 

 

Jag skulle gärna se hälsa som ett eget ämne med uppdelad tid för 

både rörelse och fysiska kunskaper och teoretiska delar som inte 

begränsas eftersom de är viktiga att förstå för hälsa i ett vidare 

omfång av psykisk välmående, kost och så men är svåra att hinna 

med under de få timmarna på schemat (Lärare II).  

 

Utöver tidsmässiga möjligheter motiveras hälsa även som ett separerat hälsoämne utifrån 

minskade förväntningar på rörelse vilket möjliggör mer teoretiskt inriktad undervisning. 

Det framhålls exempelvis att elevernas motivation för teoretiska inslag av hälsa är låg. 

En lärare anser att tendenserna därför pekar mot den fysiska hälsan med fler timmar 

märkta för fysisk aktivitet. Flera andra medverkande lärare har däremot en positiv syn på 

framtidsutsikterna för övriga aspekter av hälsoområdet inom ämnet IDH och tror att det 

kommer bli tydligare. Den psykiska aspekten av hälsa anses exempelvis få en allt 

viktigare roll utifrån samhällets hårda och stressade klimat.  

 

6.1.5 Analys 

Samtliga medverkande IDH-lärare ges samma riktlinjer från aktuella styrdokument men 

trots det framkommer skillnader i synen på det centrala begreppet hälsa. När några lärare 

framhåller exempelvis hälsa som ett komplext samspel medan andra lärare värdesätter 

hälsa som en fysisk markör. Det lyfter vikten av Lindes (2012) arenor från formulerade 

riktlinjer till realiserad undervisning. Lärarnas skilda utsagor ovan förtydligar även det 

Bernstein (2000) framhåller som skolkontextens personliga preferenser. Någon lärare 

talar exempelvis om hälsa som ett optimalt tillstånd utifrån WHO:s beskrivning medan 

andra framhåller elevens kompetens att hantera en vardag. Det liknar det som Bernstein 

(2003) kallar för koder av prestation eller kompetens. Hälsa som prestation har 

exempelvis vanligen starkare klassificering och inramning medan kompetenskoden ger 
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en friare tolkning och elevinflytande. I aktuell läroplan tillhandahålls exempelvis ingen 

definition av hälsa (Skolverket 2011a). Därmed kan klassificeringen ses som 

förhållandevis svag vilket påvisar att lärarnas tolkningar blir avgörande för elevernas 

delaktighet i form av Bernsteins (2003) kompetens- eller prestationskod.  

 

Medverkande lärare är överens om att skolan närmat sig ett bredare helhetsperspektiv på 

hälsa i nuvarande styrdokument. Eleverna ska exempelvis utveckla kunskaper om 

betydelse för hälsa vid fysisk aktivitet och naturupplevelser (Skolverket 2011a). Trots det 

uttrycker flera medverkande lärare en osäkerhet kring hur det ska gå till, vilket kan höra 

samman med styrdokumentens stora utrymme för personliga tolkningar (Bernstein 2000). 

Det kan kopplas till Bernsteins (2000) rekontextualisering där lärare vet vad de vill lära 

ut men inte hur. I det här läget kan idrott och hälsa anses ha en relativt svag klassificering 

och inramning vilket återigen lyfter Bernsteins (2003) koder. Utifrån kompetenskodens 

mer svävande struktur framhålls lärarens möjlighet att fritt interagera med eleverna utan 

begränsningar av strukturella riktlinjer. Samtidigt påpekar Bernstein (2000) att det finns 

en risk med att lärarens kulturella erfarenheter och invanda uppfattningar får för stort 

utrymme i en undervisning med svaga konturer. IDH-lärarnas lyfter exempelvis en 

inneboende känsla i samspel med stimuli som avgörande för deras syn på hälsa. 

 

Aktuella läroplaner framhåller att hela skolan ska arbeta hälsofrämjande men samtidigt 

ges inga konkreta direktiv för hur det ska gå till (Skolverket 2011a). Medverkande lärare 

talar exempelvis om att deras skolor kontinuerligt närmat sig ett hälsofokus utifrån 

elevernas trygghet men ger inga konkreta exempel på hur. Det kan som Bernstein (2000) 

nämner leda till att innehållet ifrågasätts vilket återigen kan sammankopplas med Lindes 

(2012) arenor från formulering till realisering. Ett konkretiserat innehåll kan stärka 

ämnets legitimitet medan diffusa direktiv framtonar lärarens personliga prägel. Det gäller 

inte enbart lärare i IDH utan lärare i allmänhet (Bernstein 2000). Distinktionen som 

exempelvis en lärare redogör för gällande skolans och lärares skilda perspektiv på hälsa 

kan ses utifrån Bernsteins (2000) rekontextualisering. Skolans perspektiv anses avspeglas 

ideologier och kulturella intressen där vad-frågan blir krav på hälsofrämjande arbete. 

Däremot är det svårare att finna svar på hur det ska göras i Skolverkets (2011a) 

styrdokument. Det lyfts snarare som ett ansvar inom respektive ämne vilket Bernstein 

(2000) menar försvårar en förenad allmän- och ämnesdidaktik. Denna svårförenlighet 

åskådliggörs ovan där de flesta medverkande lärare anser hälsa som högst individuellt.  
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De flesta medverkande IDH-lärare lyfter en oro för elevernas relativt dåliga hälsa 

gällande fysiska så väl som psykiska och sociala aspekter. Det kan ställas i relation till 

begreppet folkhälsa som framkommer i idrott och hälsas inledande syfte (Skolverket 

2011a). Det innebär att hälsa redan i Lindes (2012) formuleringsarena riktas mot en större 

befolkning än den enskilda eleven. I det här läget kan det i form av Bernsteins (2000) 

begreppsapparat försvaga inramningen. Lärare i IDH ges en indikation på att ämnets 

innehåll ska främja god hälsa men inga tydliga direktiv för hur vilket stundtals återspeglas 

från medverkande lärare syn på lämpliga tillvägagångssätt. Utifrån Lindes (2012) arenor 

får osäkerhet vanligen fäste i en oklar transformering och varierad realisering.  

 

När medverkande IDH-lärare föreslår förändringar inom ämnets hälsoområde framhålls 

återigen skilda resonemang. Några lärare nämner exempelvis en vision av en 

undervisning fri från betygsättning för att undvika elever som enbart identifierar och 

underkastar sig lärarens värderingar. Utifrån Bernsteins (2000) rekontextualisering blir 

annars lärarens syn på hälsa högst avgörande. Däremot kan visionen om en kravlös 

undervisning samtidigt innebära otydliga gränsdragningar. Det skulle enligt Linde (2012) 

kunna begränsa att hälsa ges legitim status vilket redan lyfts som ett dilemma för praktiska 

ämnen som IDH. En bedömningslös undervisning skulle möjligen ytterligare försvaga 

ämnets ställning. Resultatet antyder redan att ämnet IDH har en svag klassificering och 

inramning. Det leder vidare mot studiens andra frågeställningen som fokuserar på hur 

medverkande lärare anser att synen på hälsa kan påverka undervisningen. 
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6.2 Lärarnas syn på hur hälsa anses påverka undervisningen 

Här nedan presenteras resultat som besvarar studiens andra frågeställning: Hur anser 

medverkande lärare att deras syn på hälsa påverkar undervisningen inom idrott och hälsa 

på gymnasiet? Här framträder hur IDH-lärares anser att deras syn på hälsa i relation med 

andra centrala aspekter påverkar undervisningen för idrott och hälsa på gymnasiet. 

Resultatet lyfter vikten av deras syn på hälsa för undervisningen i samspel med andra 

centrala faktorer som framkommer i form av tre underrubriker med fokus på ämnets 

struktur, hälsa utifrån en fysisk aspekt och synen på hälsa. Vidare framkommer en 

avslutande analys som tar stöd i studiens teoretiska ramverk av läroplansteori. 

 

6.2.1 Hur lärarna anser ämnets struktur påverkar undervisningen i hälsa  

När medverkande IDH-lärare talar om hälsa i sin undervisning lyfter samtliga begreppen 

teori och praktik som betydelsefulla utifrån aktuell ämnesplan. Däremot är inte lärarna 

lika samstämmiga om hur det i kombination med deras syn på hälsa påverkar 

undervisningen. En del lärare nämner exempelvis att hälsa bör ses som integrerad teori 

och praktik för djupare förståelse medan några anser att det är enklare att särskilja dessa 

delar för ett tydligare praktiskt genomförande eller teoretisk presentation. Flera IDH-

lärare är dock positiva till att fler teoretiska hälsoinslag kan stärka elevernas syn på hälsa 

utifrån en vetenskaplig inriktning vid ett praktiskt utförande. En lärare lyfter exempelvis 

ett styrkeområde där eleverna växelvis använder forskning och praktisk erfarenhet för att 

möjliggöra djupare förståelse av centrala hälsoaspekter: 

 

Det här området bevisar för mig att det inte behöver vara svårt att 

hälsa blir kombinerad praktik och teori (Lärare II).  

  

När medverkande lärare diskuterar relevanta delar av hur deras syn på hälsa påverkar 

undervisningen framträder även vikten av relationen mellan begreppen idrott och hälsa. 

En återkommande tanke från medverkande lärarna är att idrott kan ses som ett redskap 

för att främja hälsa där exempelvis en lärare påtalar att det både gäller fysisk och mental 

hälsa. Det är enligt den här läraren viktigt att skilja på idrottsrörelsernas och skolans syn 

på hälsosamma insatser. En lärare anser exempelvis att fysisk aktivitet hade varit ett 

lämpligare namn på ämnet för att frångå idrottsrörelsernas prestationshets. Flera av 

lärarna nämner att fysisk aktivitet i undervisningen förtydligar flera aspekter på hälsa där 

exempelvis en lärare talar om hälsovinsten med ett salutogent samspel: 
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Idrott, eller snarare fysisk aktivitet, kan vara ett verktyg för 

förbättrad hälsa och då menar jag hälsa i ett salutogent 

främjande av fysiska, psykiska och sociala delar eftersom 

man i undervisningen får möjlighet att vara med i en 

gemenskap och utvecklas tillsammans (Lärare V). 

 

Medverkande IDH-lärare anser att synen på hälsa genomsyrar deras undervisning utifrån 

aktuella styrdokument där några nästintill ordagrant återger ämnesplanen. En lärare anser 

däremot att vikten av tidigare fysiska moment förenklade arbetet med att precisera synen 

på hälsa i undervisningen vilket exempelvis framtonas från följande citat: 

 

Det är mindre tydligt med hälsa nu än det exempelvis var i Lpf94 

även om ergonomi och natur fått tydligare betydelse (Lärare III).  

 

När aktuella styrdokument diskuteras återkommer begreppen kroppslig förmåga och 

fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet anses exempelvis av samtliga IDH-lärare som ett viktigt 

redskap men dess påverkan på hälsoundervisningen framhålls olika. En lärare anser 

exempelvis fysisk aktivitet är ett verktyg som stärker samtliga aspekter av hälsa: 

 

Fysisk aktivitet stärker alla tre aspekterna eftersom du blir fysiskt 

engagerad men samtidigt skapar sociala kontakter och när dessa 

kombineras tror jag man kan känna sig bra psykiskt (Lärare II). 

 

Flera medverkande lärare nämner att synen på fysisk aktivitet och den fysiska aspekten 

av hälsa kan påverka deras undervisning på olika vis. 

 

6.2.2 Hur lärarna anser en fysisk aspekt av hälsa kan påverka undervisningen  

Samtliga medverkande IDH-lärare har inledningsvis en positiv antydan till de fysiska 

rekommendationerna som omnämns i sista frågan i intervjuguiden. Deras 

användningsområde för en undervisning av kroppslig förmåga och hälsa anser flera lärare 

som en intressant möjlighet för ämnet IDH. Här framkommer dock skillnader i hur de 

fysiska rekommendationerna samspelar med lärarnas syn på hälsa. Några lärare anser 

exempelvis att rekommendationerna indikerar mer fysisk aktivitet i undervisningen för 
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bättre hälsa och skolresultat. Här talar exempelvis en lärare om förtjänsten med aktiverade 

elever som ett bevis på behovet av mer rörelse. En annan lärare påtalar liknande värdet 

av en minsta nedre gräns för fysisk aktivitet under sina lektioner. Den här läraren vill att 

eleverna lär sig uppskatta hälsa utifrån sin fysiska kapacitet och träning i hemmet: 

 

Jag vill inte att de bara går till läkaren innan de ställer sig frågan 

vad de själva kan göra (Lärare III). 

 

Från resterande lärare framkommer flera aspekter på de fysiska rekommendationerna. En 

lärare påtalar exempelvis en risk med att hälsa enbart ses som ett fysiskt görande eftersom 

det riskerar begränsa det sociala och mentala. Kärnan i ämnet IDH anses av samtliga 

lärare vara av fysisk karaktär men flera lärare betonar att det ska ske med ett bredare syfte. 

En lärare vill exempelvis skapa ett arbetsområde som stärker elevernas syn på 

hälsobegreppets mångfald med vidare diskussioner kring samhällets förväntningar: 

  

När vi pratar hälsa får det inte endast bli fysisk hälsa för då får 

eleverna en väldigt snäv syn som kan göra det svårt i det långa 

loppet att vara kritisk till samhällets krav och regler (Lärare V). 

 

Läraren vill exempelvis få eleverna att diskutera samhällets version av ett uppskattat yttre 

välmående i relation till individens inre känslor och handlingar. En annan återkommande 

tanke som flera av lärarna nämner är att låta eleverna använda de fysiska 

rekommendationerna för ett individuellt hälsoprojekt. Det menar en lärare kan förtydliga 

för eleverna vad som inryms inom den dagliga dosen av fysisk aktivitet:  

 

Då tror jag eleverna ser hur mycket fysisk aktivitet som anses 

behövs och det tror jag kan göra många förvånade (Lärare I). 

 

Det anser en annan lärare vidare kan diskuteras i form av deltagande och analys av synen 

på hälsa utifrån rörelsekulturernas varierade aktiviteter:  

 

Det är alltid enklare att i planeringsstadiet utgå från något 

man provat för att veta hur man kan planera, dokumentera 

och utvärdera (Lärare II).   
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Det framhålls samtidigt från flera medverkande lärare en risk med att 

rekommendationerna blir ett avgränsat fysiskt område. En lärare som vill använda ett 

individuellt hälsoprojekt anser exempelvis att eleverna kan få en skev syn på hälsa:

  

Eleverna kan få i uppgift att planera ett träningsprogram som 

uppfyller […] Det kan kanske bli negativt tänker jag om den 

mentala och sociala biten inte får någon plats och eleverna oroar 

sig för att varje dag prestera (Lärare IV). 

 

Den här typen av resonemang lyfts även av en annan lärare men ses då som en möjlighet 

för diskussioner av synen på hälsas legitimitet i ett bredare samhällsperspektiv. 

 

6.2.3 Hur lärarna anser synen på hälsa kan påverka undervisningen 

Samtliga medverkande IDH-lärare betonar ämnets hälsostatus men ser olika på hur den 

kan befästas. En del lärare anser exempelvis att hälsa lämpar sig bättre i vanlig lektionssal 

då det annars begränsar ämnets fysiska legitimitet. Andra lärare ser snarare ett 

kunskapsämne med integrerad teori vilket en lärare förtydligar i följande citat:  

 

Man ska inte förringa att det är ett kunskapsämne och då måste 

man tycker jag integrera teori i praktik vilket jag vet står i 

styrdokumenten […] Kärnan är fysisk aktivitet men teoretiska 

inslag ger bättre förståelse på hälsan (Lärare V).  

 

En annan lärare betonar även elevernas ålder som ett viktigt styrmedel för en mer 

integrerad förståelse för områden inom hälsa som exempelvis kost, livsstil och kondition. 

Läraren anser att elever i lägre åldrar enklare kan aktiveras på lektioner medan äldre 

elever i större grad behöver en insikt i varför. Medverkande lärare kommer även in på att 

deras syn på hälsa ska avspegla en undervisning med ett livslångt lärande utifrån en 

hälsosam livsstil. Här poängterar flera lärare att undervisningen skapar en förståelse för 

att hälsa är föränderligt. Däremot framkommer skilda åsikter för hur det tydliggörs. Några 

lärare framhåller exempelvis fysisk aktivitet som det viktigaste verktyget för ett 

hälsosamt åldrande medan andra lärare snarare anser eleverna bör få kunskaper om hälsa 

som gör att de blir kritiska mot överflödig medial information vid framtida livstilsval.  
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När det kommer till hur medverkande lärare anser att elevernas syn på hälsa påverkar 

undervisningen framträder dilemmat med elever som fokuserar på betyget snarare än 

lärandet. Flera lärare lyfter även risken med att hälsa ses som en avgränsad teoretisk del. 

En lärare anser exempelvis att hälsa inte värdesätts i jämförelse med ”roliga” aktiviteter:  

 

Jag tror många elever velat ha mer praktiskt innehåll och därför 

blir negativa till teoretiska delar som hälsa (Lärare III). 

 

Medverkande lärare är överens om att det finns mycket att göra inom 

hälsoundervisningen. De flesta nämner ökad meningsfullhet för att öka engagemanget 

hos eleverna vid specifika områden av hälsa. Hur det lämpligen sker skiljer sig dock en 

del där exempelvis några lärare betonar den fysiologiska aspekten av hälsa med mer 

rörelse i skolan medan andra lyfter hälsas samspel av inspiration, kunskap och reflektion. 

En lärare belyser exempelvis vikten av elever som funderar kring sin egen syn på hälsa 

och vad som kan göras i ett bredare perspektiv som blir användbart i framtiden. 

 

6.2.4 Analys 

Från medverkande lärare framkommer att deras syn på hälsa påverkas av synen på hur 

teoretiska inslag framträder i undervisningen. I relation till det Bernstein (2000) lyfter 

kring läroplanens maktstrukturer som liknas vid en hierarkisk ordning finns det skilda 

tankar kring vad som klassificeras i läroplanerna och som vidare förs in i undervisningen. 

En lärare betonar exempelvis vikten av att synen på hälsa stärks av aktuell forskning inuti 

praktiska moment medan en annan förmedlar en viss skepticism av en undervisning med 

teoretiska inslag. Några lärare lyfter en syn där teori och praktik är åtskilda delar då det 

praktiska exempelvis anses begränsas av för mycket teoretisk hälsa. Idrott och hälsa är 

däremot enligt Skolverket (2011c) inte uppdelat i teoretiska och praktiska moment. Trots 

det har dessa lärare exempelvis tolkat hälsa på det viset. Det belyser lärarens avgörande 

roll i transformeringsarenan och processen fram till realiserad undervisning.   

 

I förhållande till att idrott och hälsa ska ses som ett kunskapsämne betonar Bernstein 

(2000) konkretiserade riktlinjer. Gränserna skapas av instrumentella maktredskap som 

läroplanen som klassificerar innehållet inom ämnesplanerna. Medverkande lärare 

förmedlar en känsla av oklara formuleringar kring hur deras syn på hälsa bör förmedlas i 

undervisningen. Det kan ses som en svag klassificering och vidare en konflikt inom 
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Lindes (2012) arenor. Samtidigt lyfter Bernstein (2003) att alltför strikta strukturella 

riktlinjer kan minimera lärarens förtroende. Gränsdragningarna kring hur synen på hälsa 

kan påverka undervisningen kan således motiveras som flytande för att erkänna lärarens 

professionalitet. Denna balansgång inryms även av Bernsteins (2003) koder där 

kompetenskoden framhåller lärarens självständighet och prestationskoden vikten av 

givna strukturer för legitim kunskap. Lärarnas uppfattning av oklara direktiv för hur 

hälsoundervisningen påverkas kan således ses som en tilltro till lärarens professionella 

yrkesutövande men även innebära oklara gränsdragningar för hälsans legitimitet.  

 

Ämnesplanens innehåll gällande Lindes (2012) formuleringsarena verkar till en början 

enhetlig av samtliga medverkande IDH-lärare som nämner hälsa som en central del av 

undervisningen. Däremot återkommer Bernsteins (2000) tankar kring läroplanens 

kulturella influenser gällande centrala begrepp som exempelvis samspelet av fysisk 

aktivitet och hälsa. Medverkande lärare anser att ämnesplanen är otydlig men endast en 

lärare menar att det tidigare varit tydligare. Det finns exempelvis i aktuell ämnesplan för 

idrott och hälsa en framtonad fysisk ingång på hälsa (Skolverket 2011a). Linde (2012) är 

inne på vikten av lärarens utbildningstid och i förhållande till att en del lärare tjänstgjort 

under många år kan den fysiska ingången ses olika utifrån deras tidigare samtid. Det är 

en aspekt som utifrån lärarnas utsagor av hälsa kan antas påverka undervisningens stöd 

från aktuell ämnesplan utifrån det Bernstein (2000) benämner som en svag klassificering. 

 

Det råder däremot en samstämmigt hoppfull ton från medverkande lärare att 

undervisningen kan förbättra elevernas syn hälsa men samtidigt skillnader gällande 

Bernsteins (2000) hur-fråga. Det grundar sig exempelvis i att medverkande lärare ser 

olika på hur begrepp som fysisk aktivitet, idrott och livslångt lärande påverkar 

undervisningen. En del medverkande lärare ser exempelvis fysik aktivitet i form av 

elevens engagemang medan andra även påtalar det sociala och mentala värdet. Det 

framkommer skilda synsätt på hur lärarna anser att hälsa realiseras i IDH-undervisningen 

där en del medverkande lärare framhåller främjande insatser med teoretiska ingångar 

medan andra försvarar ett avgränsat fysiskt görande. Enhetligheten som till en början 

framkommer i Lindes (2012) formuleringsarena har därmed förändrats vid 

implementeringen i undervisningen. Det betonar lärarens roll i transformerings- och 

realiseringsarenan som Bernstein (2000) anser lyfts av svaga gränsdragningar.  
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Lärarna ges här samma grunder inom Lindes (2012) formuleringsarena men gör trots det 

skilda avtryck på hur synen av hälsa påverkar undervisningen vilket betonar läraren som 

medskapare av undervisningsstoffet. Där en del medverkande lärare ser begränsningar 

ser andra tillgångar vilket liknar den konflikt som Linde (2012) och Bernstein (2000) 

anser genomsyra skolkontexten. Lärarens preferenser på styrande instrument formar 

begreppet hälsa vidare genom Lindes (2012) transformerings- och realiseringsarena. En 

lärare har exempelvis en dualistisk syn på att minskad hälsa ger ökad praktik medan en 

annan snarare vill förankra praktiken i relevant hälsoteori. I det här läget blir det utifrån 

Bernsteins (2000) begreppsapparat tydligt att Skolverkets (2011c) direktiv har en svag 

klassificering som öppnar för lärarnas tolkningar. Medverkande lärare ser skilda 

möjligheter trots samma innehåll, kunskap och förmågor. Några lärare pratar exempelvis 

om att eleverna kan träna hemma för att slippa uppsöka vård medan andra inte anser att 

undervisningen ska belysa ett brett spektrum av lärande. Det betonar Bernsteins (2000) 

rekontextualisering eftersom lärarens inramning vilar på en unik transformering och 

realisering där varje lärares syn på hälsa kan antas påverka undervisningen. 

 

6.3 Sammanfattning 

Resultatet antyder att de flesta medverkande lärare anser att skolan och ämnet idrott och 

hälsa närmat sig ett bredare hälsoperspektiv som utöver fysiska delar även involverar 

psykiska och sociala aspekter. Det framkommer dock en bild av att skolans arbete främst 

är inriktat mot elevernas psykiska välmående. Från lärarnas personliga syn framträder i 

de flesta fall ett samstämmigt helhetsperspektiv med undantag från en lärare som enbart 

betonar hälsa som en fysisk markör. När det gäller lärarnas syn på hur hälsa appliceras i 

undervisningen är distinktionerna däremot tydligare. En del av lärarna framhåller 

exempelvis en syn av hälsa som stärks av integrerad teori och praktik medan andra anser 

att innehållet enklast särskiljs. Lärarnas skilda syner åskådliggörs vidare när de tar 

utgångspunkt i de fysiska rekommendationerna. I det här läget framkommer lärare som 

ser positivt på en stark fysisk framtoning av hälsa men samtidigt andra lärare som ser 

begränsningar gällande de psykiska och sociala aspekterna. 

 

IDH-lärarnas syn på hälsa och hur det påverkar undervisningen kan tolkas med hjälp av 

Lindes (2012) arenor och Bernsteins (2000) begreppsapparat. Lindes (2012) tankar kring 

en formuleringsarena som vanligen hamnar i konflikt med transformering- och 

realiseringsarenan belyser lärarnas skilda syn på undervisningen trots läroplanens 
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gemensamma riktlinjer. Lärarnas varierande tolkningar av ämnesplanen menar Bernstein 

(2000) till viss del beror på rotade uppfattningar och kulturella erfarenheter där 

exempelvis samtiden vid lärarens utbildningstid kan vara betydelsefull. Vidare kan 

lärarnas övergripande känsla av en otydlig ämnesplan förstås av Bernsteins (2000) tankar 

om att friare riktlinjer sätter tilltro till lärarens professionella prägel på undervisningen. 

Samtidigt understryker Bernstein (2000) att lärarens erfarenheter och invanda 

föreställningar får mer utrymme i ämnen likt IDH vilket flera av medverkande lärare 

påpekar gäller för det hälsorelaterade innehållet.  
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7 DISKUSSION 

I det här avsnittet förs först en diskussion kring resultatet med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar samt i relation till bakgrund och tidigare forskning. Därefter 

presenteras en metoddiskussion kring valda metoder, genomförande av studien och dess 

tillförlitlighet samt förslag på vidare forskning. Avslutningsvis ges en sammanfattning 

som summerar centrala delar av studien.    

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Lärarnas syn på begreppet hälsa 

Flera av medverkande IDH-lärare påtalar begreppet hälsa som ett samspel av fysiska, 

psykiska och sociala faktorer vilket även gäller för WHO:s (1948) definition. En lärare 

har exempelvis en identisk beskrivning där hälsa ses som optimalt fysiskt, psykiskt och 

socialt tillstånd. Den här definitionen har dock mottagit kritik eftersom hälsa snarare blir 

en ouppnåelig vision (Folkhälsoinstitutet 2006).). En lärare likställer snarare god hälsa 

med optimerad fysik vilket Quennerstedt (2006) lyfter som ett bristfälligt men vanligt 

förekommande synsätt. Hälsobegreppet inryms enligt Quennerstedt likt Jackson, 

Morrow, Hill och Dishmans (2004) syn av en komplex kontextbaserad dynamisk process 

av flera spektrum. En lärare talar exempelvis om hälsa utifrån personliga krav vilket 

liknar Quennerstedts (2006) tankar av hälsa utifrån vardagliga mål. Den här 

beskrivningen har bland annat ifrågasatts av Tengland (2007) som vill lyfta förmågor 

snarare än mål. Det kan liknas vid senaste läroplansreformen som frångick mål till förmån 

för förmågor (Skolverket 2011c). 

 

Medverkande IDH-lärare ser begreppet hälsa som högst individuellt utifrån kollegors 

skilda perspektiv. En avsaknad av kollegial uppfattning för hälsobegreppet känns igen 

från Larnebys (2012) studie som likt Thedin Jakobson (2005) menar att det leder till en 

osäkerhet kring ämnets hälsoområde. Quennerstedt (2008) lyfter exempelvis att det 

subjektiva värdet vanligen utmynnar i individuella distinktioner av hälsa. Det liknar den 

konflikt som Bernstein (2000) och Linde (2012) menar framkommer i skolkontextens 

svävande utformning. Det är enbart en lärare som framhåller en kollegial samstämmighet 

utifrån WHO:s definition i skolans läromedel. Det kan nämnas att den här medverkande 

läraren är äldst och i linje med Linde (2012) framkommer en samtida syn från lärarens 

utbildningstid. Några lärare understryker vikten av media och samhällets inverkan på sin 

egen syn likt det Bernstein (2000) betonar som en kulturellt laddad aspekt inom 
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skolkontexten. Samhällsdebatten menar Larsson (2016) utgår från ett fysiskt spektrum på 

hälsa vilket flera medverkande lärare vittnar om. Ämnet idrott och hälsa motiveras bland 

annat med att det ska fysiskt förbättra det nationella hälsoläget (se exempelvis Eriksson 

och Karlsson 2014; Socialstyrelsen 2016). 

 

I Thedin Jakobssons (2005) studie framkommer IDH-lärare som vanligen belyser ett 

biomedicinskt perspektiv av en hälsosam kropp. En del medverkande lärare framhåller 

den fysiska delen som överordnad där en del lärare exempelvis anser psykisk och social 

hälsa grundas av fysiskt välmående. Enligt Larneby (2012) beror synsättet till stor del på 

ämnets tradition av tränade disciplinerade kroppar. Annerstedt (2008) understryker att det 

salutogena perspektivet vanligen har en tillbakadragen plats i undervisningen vilket 

Nilsson (2003) menar är begränsande för ämnet. Aktuella styrdokument har snarare en 

holistisk hälsa med utrymme för psykiska och sociala faktorer (Skolverket 2011a). 

 

När det talas om elevernas förståelse för hälsa framhålls samtidigt stundtals begreppet 

salutogent och känslan av meningsfullhet liknande det Quennesrstedt (2006) lyfter kring 

det salutogena perspektivet på hälsa. En del lärare påtalar däremot indirekt eller direkt 

hälsa som optimalt välmående och då är det svårt att se hur det inte skulle bli en 

motsättning mellan sjukdom och god hälsa. Den meningsfullhet som ska uppmuntra 

elevernas strävan liknar då mer den kritiserade målsträvan från 1994 års läroplan. De 

medverkande lärare som däremot lyfter hälsa som en känsla av inre och yttre stimuli 

känns igen från det bredare hälsoperspektivets innehållsrikedom.  

 

Det framkommer från medverkande IDH-lärare en förhållandevis enhetlig bild av att 

begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa har förändrats. De flesta lärarna påtalar att ämnets 

hälsofokus har gått från avgränsade fysiska attribut till ett större helhetsperspektiv. Det 

liknar Quennerstedts (2006) beskrivning av hälsa som lämnat en patogent snäv 

fysiologisk vinkling för en mer salutogent dynamiskt pågående hälsoprocess. Däremot 

framkommer skillnader i medverkande lärares syn på vad samtidens hälsa egentligen 

innefattar. En lärare anser exempelvis att idrottslärarutbildningen bör ha ett tydligare 

hälsofokus vilket är tankar som delas av Schenker (2011). Det verkar även gälla 

internationellt där exempelvis Storbritanniens idrottslärare anser sig ha begränsade 

möjligheter att arbeta hälsofrämjande (Cale, Harris & Chen 2012). I länder som 
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exempelvis Polen, Finland och USA har hälsa av den anledningen konkretiserats till ett 

eget ämne (Wolny 2010; Paakari m. fl. 2010; Annerstedt 2008).  

Vad det gäller framtidsutsikterna för hälsoområdet inom IDH anser flera medverkande 

lärare att det kommer få större utrymme. Det kan ställas i relation till att ämnet enligt 

Annerstedt (2008) ingår i en hälsofas. En del medverkande lärare menar att det främst är 

den psykiska delen av hälsa som får större värde i vår stressade vardag. En sådan 

utveckling menar Quennerstedt (2006) är nödvändig då hälsa i alltför hög grad begränsats 

till den fysiska kroppen. Behandlas hälsa istället utifrån ett helhetsperspektiv kan eleverna 

utveckla kunskaper om samspelet mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer i ett 

sammantaget hälsotillstånd. Tankarna känns igen från den finländska läroplanen där hälsa 

har status som eget ämne för att förtydliga dess mångfald (Paarkari m. fl. 2010). En 

medverkande lärare betonar likt Ericsson och Karlsson (2014) snarare ämnet som en 

avgränsad fysisk välgörare. I det läget menar Quennerstedt (2006) likt Larsson (2016) att 

rollen som välgörare måste samspela med ämnets egenvärde. 

 
7.1.2 Synen på hälsa i relation till undervisning 

När det gäller medverkande IDH-lärare i denna studie framkommer först en 

samstämmighet som utmynnar i skilda åsikter hur synen på hälsa påverkar 

undervisningen. Det kan jämföras med Polen, Finland och USA:s struktur som istället 

valt att avskärma hälsa till ett eget teoribetonat ämne (Wolny 2010, Paakkari m.fl. 2010; 

Annerstedt 2008). I Finland anser lärare exempelvis att ämnet hälsokunskap möjliggör 

ett holistiskt perspektiv som inte avgränsas av elevers förväntningar (Paakkari m.fl. 

2010). En del medverkande lärare talar exempelvis om elever som förväntar sig rörelse 

och utifrån läroplanens formuleringsarena finns tankar kring en fysisk ingång men 

samtidigt ett holistiskt hälsoperspektiv (Skolverket 2011a). Konflikten mellan 

formulerade riktlinjer och realiserad undervisning som Bernstein (2000) och Linde (2012) 

påtalar blir därmed svår att undvika. Quennerstedt (2006) belyser exempelvis att begrepp 

inom idrott och hälsa återkommer med fysisk vinkling på motion, idrott och fysisk 

aktivitet likt samhällets bild av en fysisk välgörare. Skolan motiveras exempelvis behöva 

fler timmar av fysisk aktivitet och rörelse (Ericsson & Karlsson 2014). Det framkommer 

studier som lyfter ämnets fysiska välmening för att minimera en stillasittande fritid. Det 

i sin tur riskerar leda till en hälsoundervisning med ett patogent fokus som marginaliserar 

elevernas insatser till misslyckande (Evans 2003). 
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Utifrån medverkande lärares hoppfulla syn på ämnets hälsosamma möjligheter 

framkommer fortfarande en svårighet att utifrån Bernsteins (2000) rekontextualisering 

besvara frågan hur. Från formulering genom transformering till realisering betonas av 

Linde (2012) likt Broady (2007) en dold läroplan. Det faller mycket på om hälsa 

framställs utifrån ett patogent eller salutogent perspektiv. Quennerstedt (2006) talar 

exempelvis om att ämnets historia format en fysiologisk tradition som ska främja en 

fungerande biologisk kropp. Det innebär mindre utrymme för de sociala och psykologiska 

aspekterna på begreppet hälsa. I linje med det salutogena perspektivet kan det ifrågasättas 

utifrån elevernas meningsfullhet (Quennerstedt 2006).  Det kan ställas i relation till 

medverkande lärare som exempelvis anser det gradvis behövs mer teoretiska inslag. 

Liknande Berg och Ekbloms (2015) rekommendationer anses yngre barn lättare aktiveras 

medan äldre kan behöva få tillgång till fördjupade kunskaper. 

 

Det framkommer från en medverkande lärare att eleverna inte ser hälsa som roligt och 

likt det påtalar Larsson och Meckbach (2012) att IDH-lärare ofta ser på sitt ämne likt en 

underhållare. Elevernas rörelseglädje är exempelvis en vanlig motivator trots att det som 

Larsson (2016) betonar härstammar från tidigare läroplaner. Det antyder att Broadys 

(2007) tankar om en dold läroplan sätter värde på lärarens uppfattningar. Distinktioner 

framkommer exempelvis av de medverkande lärarnas förhållandevis skilda synsätt på 

Berg & Ekbloms (2015) fysiska rekommendationer. Några lärare påtalar exempelvis 

elevernas egenvård vilket liknar Quennerstedt (2006) beskrivning av ett patogent 

preventivt hälsoperspektiv. Några medverkande lärare menar liknande att de fysiska 

rekommendationerna motiverar ett fysiskt görande. Det är tankar som återkommer i 

aktuella samhällsdebatter och som Storbritanniens regering exempelvis anser befäster 

ämnet som fysisk välgörare (se exempelvis Cale, Harris & Chen 2012; Eriksson och 

Karlsson 2014). Den här synen anser Larsson (2016) är vanlig bland IDH-lärare och 

tillkännager således, likt Broady (2007) påtalar, ett stort värde för undervisningen. 

Samtidigt finns det medverkande lärare som nämner en begränsande faktor av ett för stort 

fysiskt inflytande i förhållande till ämnets legitimitet. En lärare betonar exempelvis, likt 

Skolverket (2011c), snarare teori som stärker komplexa begrepp som hälsa. Det blir 

därmed tydligt att lärarens syn på hälsa påverkar undervisningen. 
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7.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte vänder sig mot IDH-lärares personliga syn på hälsa kopplat till ämnet och 

undervisningen vilket vanligen inryms av en kvalitativ forskningsmetod. Resultatet 

bygger nämligen på informanternas föreställningar av sin sinnevärld och stöds därmed av 

det Bryman (2011) påvisar som kvalitativ strategi mot erfarenheter, synsätt och 

upplevelser. Det empiriska underlaget har därför sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer 

med legitimerade IDH-lärare på gymnasiet. Intervjuerna som genomfördes var av 

semistrukturerad karaktär och utgick från en konstruerad intervjuguide kopplat mot 

studiens syfte (Bryman 2011). Denna intervjustruktur kändes väl vald utifrån möjligheten 

med följdfrågor i linje med studiens syfte samtidigt som intervjuguiden gav en 

återkommande struktur för vidare jämförelser. 

 

Det kan vara värdefullt att prova sin arbetsmetod på en testperson i en så kallad 

pilotintervju för att få indikationer på intervjuguidens relevans till studiens syfte samt 

stärka praktisk intervjuerfarenhet (Kvale & Brinkmann 2009). Den pilotintervju som 

föregick intervjuerna i denna studie betonade exempelvis betydelsen av att eftersträva en 

neutral hållning för att inte i för stor grad styra informantens resonemang mot förväntade 

svar. Detta togs i beaktande vid kommande intervjuer med en intervjustruktur där båda 

deltog med uppdelat ansvar för frågor och dokumentationen. Den bakomliggande tanken 

baseras på Trost (2010) strävan efter likartade intervjuer med begränsad inflytande i 

riktning mot det Bryman (2011) framhåller som en trygg och trovärdig jämförelse. Det är 

samtidigt svårt att helt frångå intervjupersoners inverkan vid interjuver och där finns det 

exempelvis fördelar med enkäter som vanligen innefattar ett mindre påverkat resultat. 

 

Det ska samtidigt nämnas att insamlingar med två närvarande personer kan medföra en 

maktobalans vilket exempelvis påtalades av två informanter som till en början upplevt 

sig osäkra av flera intervjuare. Den känslan framkom under pilotintervjun och hade därför 

tagits i beaktning och ställts i förhållande till fördelarna i form av trygghet och 

säkerställande. De medverkande lärare som betonade maktobalansen förklarade att 

osäkerheten lättade efter den mer utförliga förklaringen av intervjusituationen. De ansåg 

därför inte att resonemanget påverkats vilket är svårt att säkerställa men fortfarande kan 

ses berättiga fördelarna med denna arbetsmetod 
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Vad gäller urvalet av informanter gjordes främst det som Bryman (2011) nämner som 

bekvämlighetsurval i form av tillgängliga lärare men även en viss geografisk och 

erfarenhetsbaserad spridning. Trots att studien inte direkt fokuserat på dessa parametrar 

kan variationen underlätta ett innehållsrikt underlag. Den geografiska spridningen kan 

exempelvis bidragit till att färre medverkande lärare genomfört samma utbildning och 

därför möjligen påvisat en mer överensstämmande bild av IDH-lärares syn på hälsa. Det 

ska betonas att det inte är något som kan fastslås då underlaget varit för litet men 

möjligheten för större spridning är en fortsatt intressant tanke. Vidare ansågs det som en 

fördel att det funnits kontakt med informanterna redan innan studien påbörjades. Det 

bedömdes att informanterna därmed upplevde viss tillförlitlighet och trygghet. Trots att 

dessa relationer inte var närstående kan det inte garanteras att den tidigare kontakten inte 

påverkat vad som framkom från intervjuerna och därmed det insamlade materialet. Den 

tidigare kontakten skulle därmed även kunna ses som en begränsning för studiens resultat. 

 

Transkribering kan vara betydelsefullt vid resultatframställning men betonas samtidigt 

som högst tidskrävande (Bryman 2011). Då denna studie hade begränsad tid avgränsades 

transkriberingen för att möjliggöra flera kvalitativa intervjuer. Empirin kategoriserades 

istället till sammanställningar där citat fortfarande ordagrant återgivits. 

Sammanställningen blev ett bra komplement men det optimala hade möjligen varit att 

transkribera alla delar. Medverkande lärare hade dock möjlighet att kommentera 

eventuella feltolkningar vilket begränsat större missförstånd. Därigenom kan den 

slutgiltiga presentationen fortfarande ses som en rättvis framtoning. 

 

I studiens bakgrundskapitel finns ett avsnitt med Berg och Ekbloms (2015) fysiska 

rekommendationer kring fysiska aktivitet för barn och unga. Dessutom ställdes en fråga 

till informanterna kring hur ett arbetsområde som utgår från dessa rekommendationer 

skulle kunna se ut. Tanken med frågan var att försöka frångå alltför givna svar och istället 

få mer konkreta antydningar om informanternas personliga syn på hälsobegreppet. Under 

intervjuerna ställdes denna fråga sist med anledning av att informanterna inte skulle ledas 

mot den fysiska dimensionen av hälsa vid tidigare frågor. Dock kan det ses som ett 

ställningstagande att studien har ett avsnitt som handlar om fysiska aktivitet. Det finns 

nämligen i jämförelse inget specifikt avsnitt som enbart lyfter psykisk eller social hälsa. 

Möjligtvis kan detta indirekt påverkat intervjuerna eftersom bakgrund och tidigare 

forskning skrevs fram före intervjuerna ägt rum.   
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7.3 Förslag på framtida forskning  

Studien riktar in sig mot IDH-lärares perspektiv på hälsa kopplat till ämnet och 

undervisning. Medverkande lärare indikerar exempelvis att elevernas bild av hälsa i 

ämnet är sammankopplad med teoretiska kunskaper. Det skulle därmed vara intressant 

att vidare undersöka elevers syn på hälsobegreppet i form av fokusgrupper eller 

elevintervjuer. Studien ger även vissa antydningar om att medverkande lärares 

utbildningstid kan ha betydelse. Det kan dock inte bekräftas utifrån studiens omfattning 

och det hade därför varit av intresse med ett bredare underlag med fokus på hur parametrar 

som lärarens utbildning, ålder, kön, arbetsplats och arbetslivserfarenhet inverkar på synen 

av hälsa. Slutligen har skolinspektionens (2010) lektionsobservationer identifierat hälsa 

som en undanskymd roll av IDH-undervisningen. Undersökningen genomfördes dock 

före senaste läroplansreformen och därmed hade det varit intressant att återigen 

genomföra lektionsobservationer som undersöker hälsans roll i undervisningen.  

 

7.4 Sammanfattning 

Den här studien syfte är att undersöka gymnasielärare i ämnet idrott och hälsas syn på 

begreppet hälsa och dess betydelse för deras undervisning. Sammanlagt har det därför 

genomförts sex kvalitativa intervjuer med verksamma lärare på gymnasiet. Resultatet 

som presenteras har sedan tolkats tillsammans med läroplansteori som hämtar stöd från 

Lindes (2012) arenor och Bernsteins (2000) begreppsapparat.  

 

Ämnet idrott och hälsas roll framhålls av medverkande lärare som högst centralt rörande 

individens och samhällets hälsoläge. Samtliga lärare ser hälsa som värdefullt och 

betydelsefullt inför ämnets framtid. Samtidigt skildras begreppet hälsas mångfald utifrån 

medverkande lärare som anser det är otydligt hur hälsa ska framkomma i undervisningen. 

Resultat påvisar exempelvis medverkande lärare med olika syn på begreppet hälsas 

betydelse och funktionella tillvägagångssätt. En av lärarna beskriver exempelvis hälsa 

som en avgränsad fysisk markör och anser att ämnet behöver en tydligare fysisk 

hälsoinriktning. Samtidigt framkommer det från andra medverkande lärare risker med att 

hälsa får en för stark fysisk inriktning då det anses begränsa samspelet med mentala och 

sociala aspekter. Det förtydligar att lärarens personliga syn blir direkt avgörande för hur 

hälsa framställs och påverkar undervisningen i ämnet. Resultatet belyser därmed lärares 

syn på hälsa som komplext men värdefullt för ämnet idrott och hälsas framtida välgärning  
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Bilagor 

Bilaga A 

Översikt av grundskolans kursplaner för ämnet idrott och hälsa år 1962–2011  

Läroplan Lgr62 och Lgr 

69 

Lgr80 Lpo94 Lgr11 

Skolform Grundskola Grundskola Grundskola Grundskola 

Namn Gymnastik Idrott Idrott och hälsa Idrott och hälsa 

Årtal 1962 och 1969 1980 1994 2011 

Ungefärligt antal 

anslagna timmar för 

ämnet 

756 timmar 756 timmar 500 timmar 500 timmar 

Styrning Innehåll Innehåll Mål Kunskap 

Ansvarig Statsmakt Statsmakt Kommun Kommun 

Huvudmoment Gymnastik 
Dans 

Lek 

Bollspel 
Friidrott 

Orientering 

Skridskoåkning 
Skidåkning 

Simning 

Gymnastik 
Hälsa, hygien och 

ergonomi Bollspel 

och lekar 
Dans 

Friidrott 

Orientering och 
friluftsliv 

Simning och 

livräddning 
Skridskoåkning, 

iskunskap och 

livräddning 
Skidåkning 

Simning och 

livräddning 

Rörelse, rytmik, 
dans 

Livsstil, livsmiljö 

och hälsa 

Rörelse 
Hälsa och Livsstil 

Friluftsliv och 

utevistelse 

Tillvägagångssätt Kollektiv fostran Individuell 

utveckling 

Individuell 

utveckling 

Individuell utveckling 

Utbildning Enhetlig styrning Individuell 

påverkan 

Lokal inriktning 

och individuell 
påverkan 

Lokal inriktning och 

individuell påverkan 

Ungefärligt antal 

benämningar av begreppet 

hälsa inom ämnet 

3 2 10 20 

Exempel på hur hälsa 

framställs 

”Den skall hos 

eleverna söka väcka 
bestående intresse 

och förståelse för 

behovet av fysisk 
aktivitet som ett 

medel till rekreation 

och hälsa.” 

” […] regelbunden, 

konditionsstärkande 
utevistelse som en 

nödvändig åtgärd 

för att bibehålla 

hälsa och 

arbetsförmåga.”” 

”Hälsa är en helhet 

som innefattar 
fysiskt, psykiskt 

och socialt 

välbefinnande och 
som kan leda till 

högre livskvalitet.” 

”Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla 
kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska 

förmågan och hur man 
kan påverka sin hälsa 

genom hela livet.” 
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Bilaga B  

 

Följebrev 

 

Hej!  

 

Vi är två lärarstudenter, Anton och William, som nyligen påbörjat vårt sista läsår som 

ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan på Linnéuniversitet i Växjö. 

Under den här terminen skriver vi ett självständigt arbete på 15 hp på avancerad nivå för 

vårt ingångsämne idrott och hälsa. Vår studie vänder sig till idrottslärare på gymnasiet 

där vi med hjälp av intervjuer vill lyfta idrottslärares syn på ämnet idrott och hälsa.  

 

Vår förhoppning är därför att du känner intresse att delta i vår studie. Det innebär att vi 

får möjlighet att ta del av dina tankar och syn på ämnet under en intervju. Empiri som 

samlas in har stöd av centrala etiska aspekter som garanterar en konfidentiell behandling 

utan personliga inslag. I samband med intervjun kommer detaljer kring syfte och 

frågeställningar förtydligas. 

 

Hoppas vi väckt intresse för deltagande i vår studie!   

 

Varma hälsningar 

Anton Lamberg och William Svensson 
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Bilaga C  

Intervjuguide 

 

Inledande frågor (förtydliga att privata uppgifter inte kommer redovisas)  

I. Namn och ålder 

II. Ort och arbetsplats 

III. Arbetslivserfarenheter (tidigare arbete, verksamma år inom skola och utbildning, ämnesbehörighet, 

undervisningserfarenhet från årskurs och gymnasieprogram...) 

IV. Utbildning (Högskola/universitet, årtal, utbildningar, annan fortbildning, kurser inriktat mot hälsa...) 

 

Ämnesfrågor (Frågor med möjlighet till fördjupning) 

 

❖ Begreppet hälsa 

1. Beskriv och förklara din syn på följande begrepp: 

a) Hälsa 

b) Ohälsa 

c) Vad grundar sig din syn på? (t.ex. media, erfarenhet, utbildning, forskning…)) 

 

2. Förklara vad du anser begreppet hälsa innebär för: 

a) Dina kollegor/arbetslag 

b) Dina elever 

c) Din skola 

d) Samhället 

e) Vad grundar sig din syn på? (t.ex. media, erfarenhet, utbildning, forskning…)) 

 

❖ Hälsa i undervisningen 

i. Förklara hur du ser på teori och praktik inom ämnet idrott och hälsa? Anser du det finns något 

innehåll som lämpar sig bättre? (Hur? Vad? Varför?) 

 

ii. På vilket sätt anser du hälsa speglas i din idrottsundervisning? (Hur? Vad? Varför?) 

 

iii. Hur anser du hälsa förtydligas i aktuella styrdokument? (Exempelvis koppling till fysisk aktivitet, 

kroppslig förmåga, livslångt lärande, idrott…) 

 

iv. Anser du hälsoperspektivet (i skola, samhälle och ämnet idrott och hälsa) förändrats över åren? (Hur? 

Vad? Varför?) 

 

v. Anser du rörelsekulturer i samhället bidrar till att förbättra elevernas hälsa? (Hur? Vad? Varför?) 

 

vi. Hur anser du hälsoläget ser ut OCH vad anser du att  

(i) skolan, ii) ämnet idrott och hälsa, iii) du som lärare och iv) som privatperson) 

kan göra när det gäller: 

a) Dina elever (hur utvecklar du deras kunskaper?)  

b) Barn och unga i landet (Hur? Vad? Varför?) 

c) Befolkningen överlag (Hur? Vad? Varför?) 

 

vii. Hur tror du hälsans roll i ämnet, skolan och samhället kommer utvecklas/förändras? (Varför?) 

 

viii. Om du hade möjlighet att ändra på idrott och hälsas hälsoperspektiv (exempelvis namnbyte, legitimitet, 

innehåll, kunskapskrav, förmågor...) vad hade du då ändrat på? (Hur? Vad? Varför?) 
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❖ Hälsorekommendation för barn och unga 

Läs igenom Rekommendation om fysisk aktivitet för barn och ungdomar (se nedan, delas ut separat under 

intervju). Anta att du ska använda följande rekommendationer för att planera ett arbetsområde inom idrott 

och hälsa 1 som ska främja elevernas: 

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 hälsa1 

 

i. Hur skulle du gå tillväga? Vilka möjligheter och begränsningar anser du det finns i 

rekommendationerna för att lyfta ämnet idrott och hälsa ur ett hälsoperspektiv? 

 

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar2  
Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet 2016-02-01 samt av Svenska Barnläkarföreningen 

2015-11-15.  Bakgrunden till rekommendationerna finns på www.yfa.se inklusive en nedladdningsbar pdf-version.   

 

Fysisk aktivitet kan utgöras av aktiv transport (gå/cykla), lek och utforskande av omgivning och natur 

på fritid och raster samt av spontan eller organiserad idrott och motion.   

 

För att främja fysisk och mental hälsa samt fysisk kapacitet under uppväxtåren, och möjligen påverka 

framtida hälsa och minska risken för att utveckla vissa kroniska sjukdomar i vuxenlivet, 

rekommenderas följande:    

 

Barn och ungdomar 6–17 år  

Alla barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.  

▪ Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. 

Måttlig intensitet ger en viss ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant 

ökning av puls och andning.    

▪ Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet bör ingå minst tre gånger i veckan. 

▪ Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå minst tre gånger i veckan. Sådana 

aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.  

▪ Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning, som inte kan nå upp till 

rekommendationerna bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad 

regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysioterapeut, läkare och/eller 

sjuksköterska.   

Hälsovinster och andra vinster av fysisk aktivitet hos barn 6–17 år:    

▪ Förbättrad kondition   

▪ Ökad muskelstyrka   

▪ Förbättrad skeletthälsa  

▪ Kardiovaskulär hälsa (sänkning av högt blodtryck och förbättrad blodfettsprofil hos barn med 

högt blodtryck och förhöjda blodfetter)  

▪ Metabol hälsa (viss minskning av kroppsfett hos barn och ungdomar med övervikt/fetma)   

▪ Mental hälsa (minskade symtom på depression, ökad självkänsla)   

▪ Förbättrad skolprestation/testresultat i skolan    

Hälsovinsterna av fysisk aktivitet enligt ovanstående rekommendationer bedöms vara större än 

eventuella risker. Den fysiska aktivitetsnivån bör ökas successivt och anpassas till individens 

biologiska och psykosociala mognad. 

 

Det som står skrivet inom parantes är potentiella följdfrågor som kan användas för att 

utveckla intervjuerna i linje med studiens syfte.  
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