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Abstract 

Idrott och hälsa syftar till att ge elever kunskaper i att kunna ansvara för sin egen hälsa. För att 

eleverna ska kunna ansvara för sin egen hälsa efter skolans år måste de bli förberedda för 

det samhälle som väntar. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt i samhället, trots det 

har studier påvisat att psykisk hälsa är det som lärare i idrott och hälsa lägger minst vikt 

vid i hälsoundervisningen. Studien syftar därför till att undersöka hur lärare tolkar 

styrdokumenten samt hur de bedriver undervisning kopplat till psykisk hälsa. Studien 

undersöker också vilka verktyg lärare har fått från bland annat lärarutbildningen för att 

bedriva en hälsoundervisning och då med fokus på psykisk hälsa. Resultatet visar att 

lärare är medvetna om vad som krävs för att bedriva undervisning som ger elever kunskap 

att ansvara för sin psykiska hälsa. Dock visar resultatet även att lärarna inte är förmögna 

att praktisk genomföra undervisningen utifrån sina visioner. De verktyg som lärarna har 

fått på lärarutbildningen är inte längre relevanta vilket tyder på att hälsoundervisningen 

utbildar elever till ett samhälle som inte längre är aktuellt.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som har medverkat och gjort denna studien möjlig. Vi 

vill även tacka vår kursansvarig och handledare för den feedback vi mottagit. Det har varit ett 

givande arbete och förhoppningsvis kommer studien väcka tankar om att hälsoundervisningen 

är på väg framåt. Vi hoppas att studien kan väcka intresse för vidare forskning om 

hälsoundervisningen i idrott och hälsa. 

 

Växjö, 20 december 2018 

 

  



 

1. Inledning 

I dagens samhälle lider allt fler barn och ungdomar av psykisk ohälsa, ett stort problem för både 

den enskilda individen men även för folkhälsan. Folkhälsomyndigheten (2018) visar på att både 

flickor (57 procent) och pojkar (31 procent) i 15-årsåldern upplever psykiska besvär. Det riktas 

fortfarande ett stort fokus kring kroppsvikt och kroppsform kopplat till hälsa och inte minst i 

sociala medier. I dagens samhälle betonas det ännu mer, det visar sig i TV- program, exempelvis 

i Skärringers dokumentär Kroppshets (SVT play 2018) som handlar om kosthållning och att 

rasa i vikt. Synen på hälsa som avsaknad av sjukdom formar vårt samhälle och tar med sig detta 

synsätt även in i skolans verksamhet. Trots att styrdokumenten syftar till att undervisningen ska 

ske utifrån ett bredare och mer nyanserat synsätt på hälsa, exempelvis vilka faktorer som leder 

till en god hälsa, har lärare och elever en annan bild av hälsobegreppet (Quennerstedt 2007; 

Brolin 2014).  

 

Syftet med hälsoundervisningen i idrott och hälsa är otydligt, även i styrdokumenten. Resultatet 

av det Nyberg och Larsson (2016) har undersökt visar att i de allra flesta fall verkar som att 

ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna ska ha kul i den fysiska aktiviteten. Aktiviteterna 

i undervisningen ska vara roliga och leder i sin tur till att eleverna vill tillägna sig en aktiv 

livsstil efter skolåren. Uppfattningen är alltså att fysisk aktivitet automatiskt leder till en god 

hälsa vilket stämmer överens med synsättet att hälsa är avsaknad av sjukdom eller skada 

(Quennerstedt 2006). På många håll pekar det på att undervisningen inte stämmer överens med 

vad styrdokumenten föreskriver. Forskare tror att en bidragande faktor kan vara att dagens 

innehåll i undervisningen i idrott och hälsa bottnar i ett samhälle som inte längre är aktuellt. 

Den praktiska undervisningen i dagens ämne präglas av fysiologiska och fysiska aspekter på 

vad hälsa är och lämnar en stor lucka för psykisk och social hälsa (Skolverket 2011; Larsson 

2016). 

 

Intresset för undersökningen ligger i hur lärare väljer att tolka hälsa utifrån Lgy 11 samt hur de 

arbetar med hälsodelen i ämnet. Vi upplever själva att vi har bristande kunskaper från 

lärarutbildningen i att bedriva en undervisning som tar upp hälsa kopplat till den 

samhällssituation som finns idag. Tidigare studier visar på att det finns osäkerhet kring 

hälsoundervisning. (Larsson & Linnè 2011; Larsson 2016; Thedin 2004).   



 

2. Syfte och frågeställningar 

Undervisningen i idrott och hälsa syftar bland annat till att elever ska få kunskaper om att 

ansvara för sin egna hälsa. Enligt en rapport av Folkhälsomyndigheten (2018) har den psykiska 

ohälsan ökat i samhället, syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning psykisk 

hälsa får utrymme i hälsoundervisningen. Det finns problematik kring tolkning av 

styrdokumenten och därför undersöks det också i denna studie hur lärare tolkar innehållet i 

hälsodelen. I denna studie undersöks också vilka kunskaper och verktyg lärare har fått och 

använder sig av för att kunna bedriva undervisning om psykisk hälsa enligt styrdokumenten.  

 

1. Hur tolkar lärare i idrott och hälsa hälsoundervisningen med fokus på den psykiska 

hälsan utifrån styrdokumenten i Lgy 11? 

2. Hur undervisar lärare i idrott och hälsa om hälsa?  

3. Vilka verktyg har lärare i idrott och hälsa fått under sin utbildningstid för att undervisa 

om psykisk hälsa? 

  



 

3. Bakgrund 

3.1 Vad säger styrdokumenten om ämnet idrott och hälsa?  

Ämnet idrott och hälsa har förändrats över tid och läroplanerna revideras för att följa 

samhällsutvecklingen. På 80-talet handlade ämnet om att eleverna skulle lära sig om kulturers 

värderingar, friluftslivet, den ekologiska balansen och dess betydelse för naturen. 

Genomförandet av Lpo 94 innebar en rad förändringar i ämnet, uppdraget blev tydligare och 

elevernas måluppfyllelse formulerades utifrån fyra olika aspekter, förtrogenhet, färdighet, 

förståelse och faktakunskaper (Nyberg & Larsson, 2016). År 2011 kom den senaste reformen 

vilket resulterade i dagens styrdokument, Lgr 11 och Lgy 11. Den nya reformen innebar inte 

några större förändringar utifrån undervisningsinnehållet dock formulerades nya förmågor 

”röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang” och ”kroppslig förmåga”. Det centrala innehållet 

och kunskapskraven skrevs också fram (Nyberg & Larsson, 2016). Idrott, friluftsliv och olika 

former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för den enskilda människans hälsa 

som för folkhälsan. Idrott och hälsa ger möjlighet att förstå och uppleva betydelsen av 

rörelseaktiviteter och dess samband med välbefinnande och hälsa. Kunskap om livsstilsfaktorer 

påverkar människors hälsa och är grundläggande för att en individ ska kunna ta ansvar för sin 

hälsa (Skolverket 2011).  

 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om den egna kroppen och hur den 

fungerar i arbete samt vilken påverkan livsstilen har på hälsan. Ämnet idrott och hälsa ska även 

bidra till att eleverna ska utveckla en hälsomedvetenhet samt intresse för att delta i hälsofrågor 

kopplat till både arbetsliv och samhället i stort (Skolverket 2011). Eleverna ska också få 

förutsättningar till att utveckla kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar kroppslig förmåga och 

hälsa, vilket nämns explicit i en av punkterna i centrala innehållet för vad som ska behandlas i 

kursen (Skolverket 2011). 

 

I ämnesplanen ses elevernas hälsa och kroppsliga förmåga som ett resultat av undervisningens 

aktiviteter. Ämnet idrott- och hälsa presenteras som ett hälsouppdrag där eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sina kroppar och skapa lust för livslångt lärande. En aspekt som är unik 

för praktiska ämnen så som idrott och hälsa är relationen mellan teori och praktik i 

undervisningen. Ämnesplanen utgår från läroplanens fyra olika kunskapsbegrepp som är fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fysiska färdigheter och förtrogenhet i olika aktiviteter 



 

kombineras med fakta och förståelse som gemensamt bedöms och resulterar i ett 

betyg (Skolverket 2018). 

3.2 Lärarstudenters utbildning i hälsa 

I skolämnet idrott och hälsa har läraren ett stort inflytande på undervisningens innehåll och 

upplägg. Lärare förbereds med en akademisk utbildning där reflektion och kritiskt 

förhållningssätt är centrala delar. Trots detta finns det kritik kring att lärare erbjuder mycket 

“prova på” aktiviteter där den kroppsliga förmågan står i centrum. Det verkar som att de 

förhållningssätt som präglar undervisningen i idrott och hälsa är en reproduktion av de normer 

och värden som finns i en ensidig bild av vad som förväntas av en verksamhet av idrottslig 

karaktär (Larsson & Linné 2011). 

 

När det gäller utbildningsplaner ser det lite olika ut beroende på lärosäte. I kommande avsnitt 

presenteras Linnéuniversitetet, Karlstads universitet och Malmö universitet då det gäller antalet 

högskolepoäng i hälsa. Antalet högskolepoäng av ett visst område i lärarutbildningen ger en 

indikation på hur mycket vikt som läggs vid det valda området samt hur väl förberedda 

lärarstudenterna blir att undervisa i ämnet.  

 

För Linnéuniversitetets lärarstudenter som började studera 2018 erbjuds en kurs “Kropp, rörelse 

och hälsa 15hp”. En del av kursen syftar bland annat till att studenterna ska kunna diskutera 

kropp och rörelse utifrån olika perspektiv på hälsa (Linnéuniversitetet 2018). Karlstad 

universitet kommer 2018 och 2019 erbjuda lärarstudenter kursen “kropp, hälsa och rörelse 

7,5hp” som kommer belysa olika perspektiv på identitetsskapande samt problematisera olika 

fysiska aktiviteters betydelse för ungas fysiska och psykosociala utveckling 

(Lärarutbildningsnämnden 2018). För studenter som började 2017 på Malmö universitet 

erbjuds lite mer hälsoundervisning. I kursen “Idrott och lärande, hälsa och kroppen i rörelse 

15hp” får studenterna vidareutveckla hälsobegreppet och även sina kunskaper om 

psykologiska, fysiologiska processer och dess betydelse för kroppsligt lärande (Malmö 

universitet 2018). 

 

Trots att hälsa finns med i utbildningsplaner för lärarutbildningen i idrott och hälsa utgör hälsa 

endast en liten del. Larsson (2010) lyfter hur lärarstudenters erfarenheter och föreställningar 

påverkar i högre grad hur de blir som lärare än utbildningen de fått. Det blir en kritisk faktor då 



 

lärare i idrott och hälsa ofta har en bakgrund i föreningsliv och prestationsidrotter. Larsson 

(2010) skriver också om hur lärarstudenters fokus ofta i allt större grad riktar sig mot den fysiska 

förmågan snarare än till reflektion över hälsa. 

3.3 Barn och ungdomar mår allt sämre 

Folkhälsomyndigheten (2018) ansvarar för undersökningar av folkhälsan. I en undersökning 

studerades barn och ungdomars uppväxtvillkor vilket visade att hemförhållandena spelar en stor 

roll för barnets hälsa, en god relation till sina föräldrar minskar risken för hälsoproblem och 

riskbeteenden i ung ålder. Skolmiljön är en förutsättning för att elever ska må bra och känna 

sig sedda, vilket är en förutsättning för inlärningen (Gustafson et al. 2010). Barn och ungdomar 

som har svårt att uppnå kunskapskraven får även sämre slutbetyg, därmed riskerar de i sin tur 

att få det svårare att hitta ett arbete (Folkhälsomyndigheten 2018).  

 

År 2009/2010 gjorde folkhälsomyndigheten en mätning bland flickor och pojkar mellan 11-15 

år. Siffrorna visade att 48 procent av de 15 åriga flickorna upplevde psykosomatiska besvär och 

24 procent av de 15 åriga pojkarna. År 2013/2014 uppgav 57 procent av de 15 åriga flickorna 

och 31 procent av de 15 åriga pojkarna att de hade upplevt psykosomatiska besvär, det är alltså 

en ökning med 9 procent bland flickorna och 7 procent hos pojkarna (Folkhälsomyndigheten 

2018). Gustafsson et al. (2010) förklarar att det finns olika faktorer som påverkar elevers 

mående skolan, det kan vara relationen till familjen, socioekonomiska aspekter samt den sociala 

statusen som påverkar. Höga krav från skolan kan leda till att elever upplever att kraven 

överstiger deras förmåga, vilket kan vara stressande.  

 

Både högpresterande och lågpresterande elever kan uppleva stress, på grund av olika 

anledningar. Högpresterande elever kan uppleva prestationskrav då de alltid vill nå höga betyg, 

till skillnad från lågpresterande elever som kan uppleva att kraven är för höga jämfört med deras 

upplevda kompetens (Gustafsson et al. 2010). 

 

3.3.1 Sociala medier 

 

Folkhälsomyndigheten (2015) förklarar att barn och ungas psykiska ohälsa har ökat de senaste 

tio åren. Resultat från skolbarns hälsovanor påvisar att ungdomar som ägnar mycket tid åt 

datorer och sociala medier oftare drabbas av psykosomatiska besvär än ungdomar som inte 

tillbringar lika mycket tid vid datorn eller tv:n. Folkhälsomyndigheten förklarar att det finns 



 

flera tänkbara anledningar till ökningen av de psykiska besvären hos unga, några utav 

förklaringarna var att skolstressen har ökat och de kunde även se en tydlig koppling till 

teknikutvecklingen i samhället.  

 

SVT (2016) skriver att mobiler i klassrumsmiljön är ett problem, tre av tio påverkas negativt 

av att vara tillgänglig under lektionstid. Elever störs även när andra elever använder mobilen 

under lektionerna vilket får negativa konsekvenser vid inlärningen. Även lärare påpekar att 

mobilanvändningen är ett problem då sju av tio upplever att elevers mobiler tar bort 

motivationen att lyssna.  

3.4 Hälsa- ett svårdefinierat begrepp 

Korp (2008) lyfter problematiken kring vad en hälsosam livsstil kan innebära beroende på hur 

fenomenet framställs. Begreppet hälsosam livsstil ligger således i farozonen beroende på hur 

en god hälsa förklaras. Korp menar på att innebörden av vad som är en hälsosam livsstil 

betraktas som högst politiskt. Det finns en symbolisk makt i att legitimera vilken innebörd 

”hälsosamt” har i samhället. Det kan styra människors sätt att tänka, känna och betrakta 

andra, vilket är en tyst handling som etablerar normer och sociala värden. Kopplat till skolan 

läggs en stor betydelse för hur lärare konkretiserar vad en hälsosam livsstil kan innebära för 

eleverna.  

 

Följande kapitel syftar till att presentera några av de olika perspektiv som finns inom 

hälsobegreppet. Hälsa kan få olika betydelser beroende på kontexten som ordet används i. Våra 

föreställningar kring hälsa påverkar hur vi hanterar situationer och bedriver olika verksamheter 

och institutioner (Quennerstedt 2006). I denna studie kommer det att handla om hur begreppet 

hälsa påverkar verksamheten i skolämnet idrott och hälsa. Genom att definiera begreppet samt 

lyfta olika perspektiv på hälsa skapas en grund till den kommande diskurs och analys av 

studiens resultat. 

3.4.1 Patogent perspektiv på hälsa 

World Health Organization (WHO 1948) definierar hälsa som ett tillstånd med fler faktorer än 

endast frånvaro av sjukdom. WHO menar att hälsa innefattar både psykiskt och socialt 

välbefinnande. Ett patogent perspektiv på hälsa grundar sig i att det normala tillståndet för en 

människa är frisk och att den därmed erhåller hälsa. Ordet pato innebär sjukdom vilket det 

patogena perspektivet fokuserar på. Avvikelser från det normala, alltså någon form av sjukdom 



 

betraktas som ohälsa. Hälsa blir på så sätt ett statiskt tillstånd i avsaknad av sjukdom. Det blir 

de onormala faktorerna, avvikelserna i ett patogent perspektiv, som blir intressanta och fokus 

hamnar då på sjukdomar. Antonovsky (2005) lyfter kritik mot det patogena synsättet då han 

anser att det begränsar förståelsen för hälsa. Han menar på att det tenderar att leda till enkla 

lösningar på hälsoproblem som till exempel “Bara alla motionerar så kommer vi få god hälsa”. 

Sammanfattningsvis är det patogena synsättet på hälsa inriktad på det sjuka eller det onormala, 

vilket kan ses som en begränsning då individers förståelse för hälsa undersöks (Antonovsky 

2005; Quennerstedt 2007).  

3.4.2 Salutogent perspektiv på hälsa 

Ett salutogent perspektiv på hälsa innebär att fokus är på vad som utvecklar hälsa i kontrast till 

det patogenetiska perspektivet som fokuserar på vad som utvecklar sjukdom. Det är denna 

vändning som Antonovsky (2005) menar på är avgörande för att förstå hälsoutveckling. Ett 

salutogent perspektiv ser hälsa som en resurs som alla människor kan utveckla. En individuell 

hälsoutveckling kan ske genom social interaktion, personliga förutsättningar eller utifrån 

tidigare erfarenheter. Kopplat till utbildning möjliggör ett salutogent perspektiv på hälsa en 

bredare diskussion med fler graderade faktorer. På så sätt är ett salutogent perspektiv mer 

komplext och bidrar till djupare reflektion (Antonovsky 2005; Thedin 2004).  Dessutom kan ett 

salutogent förhållningssätt på hälsa ses som ett sociokulturellt begrepp då det handlar om 

människor och människans omgivning som faktorer på hälsoutvecklingen. Det handlar inte bara 

om att beskriva vilken grupp av människor som löper risk för en viss sjukdom eller med bara 

fokus på en viss sjukdom. Ett sociokulturellt perspektiv på hälsa innebär också att alla 

människor har hälsoutveckling vedertaget att hälsa är en relationell process människor har med 

sin omgivning (Quennerstedt 2007) 

 

3.4.3 Psykisk ohälsa 

Det finns olika definitioner av psykisk ohälsa; negativa känslor och upplevelser som ångest, 

oro, nedstämdhet, stress, sömnproblem eller andra psykosomatiska besvär ligger till grund för 

benämning av psykisk ohälsa. Individer påverkas i olika stor utsträckning av de somatiska 

problemen. Studien kommer att använda begreppet psykisk ohälsa enligt följande benämning: 

Enligt Holt et al., (2015) definieras psykisk ohälsa då individen upplever att hen inte kan 

fungera eller leva normalt i samhället på grund av sina psykosomatiska besvär. 

 



 

3.5 Hälsa i ämnet idrott och hälsa 

Skolan är en plats där ett livslångt lärande skall ske, därför är det av stor vikt att eleverna får 

lära sig om hälsa. Hur det påverkar individen och vilka val hen bör göra för att främja den 

psykiska, sociala och fysiska hälsan. I Lgr 11 är hälsa och livsstil ett eget kunskapsområde, det 

står utskrivet i kursplanen, däremot står det inte hur läraren ska arbeta med hälsa vilket gör det 

något diffust. Larsson och Meckbach (2012) förklarar hur de har intervjuat olika lärare och där 

har det framkommit att många lärare i idrott och hälsa uttryckte osäkerhet kring vad hälsa är 

och hur det ska appliceras i undervisningen. 

 

I Lgy 11 betonas den psykiska och sociala hälsan utifrån ett humanistiskt synsätt. Det 

humanistiska synsättet innebär att individers självuppfattning ligger till stor grund för 

välmående. Ett humanistiskt perspektiv ser människor i sin helhet där flera komponenter har 

inverkan på hälsan samt att det är det friska och det välfungerande som det läggs störst vikt vid 

att reflektera över. En viktig aspekt för att uppnå hälsa är att ingå i ett sammanhang med andra 

människor. Genom att organisera undervisningen så att eleverna känner trygghet och tillit ökar 

möjligheterna att de ska våga prova på nya saker vilket i sin tur kan leda till ett ökat 

självförtroende. Det kan exempelvis uppnås om eleverna får samarbeta genom övningar under 

lektionerna, reflektera över människors olikheter och genom detta skapa acceptans (Larsson & 

Meckbach 2012).  

3.6 Undervisningen skiljer sig från uppdraget 

Larsson (2016) påpekar att det som sker i praktiken inte stämmer överens med vad 

styrdokumenten föreskriver. Det skulle kunna förklaras av att dagens innehåll i idrott och hälsa 

är baserat på ett samhälle som inte längre är aktuellt. När frågor kring hälsa lyfts i 

undervisningen sker detta i en kultur av medicinskt och folkhälsovetenskapligt språk avseende  

risker. Fysisk inaktivitet har visat sig vara det centrala som lärare väljer att problematisera och 

även grunda sitt undervisningsinnehåll på. Larsson (2016) menar på att undervisningen idag 

syftar till att aktivera eleverna snarare än att bilda dem i vad hälsa kan innebära och betyda för 

individen  

 

Trots att hälsa skrivs fram som ett salutogent begrepp i kursplanen är arbetet kring hälsa 

övervägande patogen hälsoundervisning i skolan. Även utanför undervisningen är det patogena 



 

perspektivet på hälsa dominerande. I det svenska samhället, hos lärare och hos elever betonas 

synen på hälsa av ett reducerat patogent perspektiv (Larsson 2016). Som Brolin uttrycker det: 

 

“Det blir ett glapp mellan teori och praktik och mellan den praktiska 

undervisningen och styrdokumentens intentioner. Sammantaget gör ovanstående 

knappast hälsoarbetet till något som genomsyrar hela undervisningen, snarare 

medför ordet hälsa förvirring och osäkerhet.” (Brolin 2014, 32) 

 

Quennerstedt (2007) förklarar att det som privilegieras i idrott och hälsa är träning av 

kondition, rörlighet och olika övningar som tränar styrkan. Det är övningar som 

redskapsbanor, intervallträning och andra övningar som ger god träningseffekt som premieras 

i ämnet idrott och hälsa. De aktiviteter som inte är lika fysiskt krävande och inte anses vara 

främjande för den kroppsliga förmågan får inte heller samma utrymme i ämnet. Det kan 

innebära att undervisningen som ska främja goda relationer, rekreation i naturen eller frågor 

kring kroppsideal, medias påverkan i samhället kommer i skymundan. Quennerstedt (2007) 

betonar att frågor utifrån ett hälsoperspektiv stjäl tid från den hälsofrämjande fysiska 

aktiviteten. Perspektivet på hälsa som framträder är främst förebyggande och av preventiv 

karaktär, det innebär att synen på hälsa är av det patogena synsättet.  

 

4. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras studier som handlar om hälsa. I 4.1 presenteras en studie som 

undersökte lärares sätt att arbeta med hälsa i skolan. Studien genomfördes i femton olika länder 

som innefattar Europa, mellanöstern och Afrika. Datainsamlingen gjordes i form av enkäter. 

Studien i kapitel 4.2 visar en undersökning kring frågor om hälsa och välbefinnande. Data 

samlades in i form av kvantitativa frågor som skickades ut till flera skolor i Iran. Vidare i 4.3 

presenteras en kvalitativ studie där studenter fick svara på frågor om vad de lärt sig på sin 

lärarutbildning samt vilken syn som dominerade deras utbildning. I 4.4 redogörs det för en 

studie som Skolinspektion genomfört genom att besöka cirka 300 lektioner i ämnet idrott och 

hälsa samt noterat innehållet i undervisningen. Avslutningsvis i 4.5 presenteras en kvantitativ 

studie från USA som undersöker självkänsla kopplat till sociala medier. 



 

4.1 Hur lärare ser på hälsa 

Skolan är en plats där eleverna ska utveckla kunskaper och skapa lust för livslångt lärande. 

Skolan skall även vara en plats där eleven känner sig trygg, säker och det psykiska 

välbefinnandet ska var bra. Hälsoförebyggande arbete och hälsoutbildning är viktigt att skolan 

arbetar med för att både elever och lärare ska må bra, dock ligger det inte på enskilda ämnen 

utan hälsoarbetet är ett gemensamt mål för skolan. Lärare har ansvaret och möjligheten att 

implementera hälsoundervisningen i skolan dock visar studien att det finns olika synsätt på 

begreppet hälsa (Berger, Carvalho, Jourdan & Pironom 2012).  

Lärares personliga syn på hälsa undersöktes i relation till vilka budskap inom hälsa som lärdes 

ut till eleverna. Det visade sig variera vilket synsätt som lärarna lärde ut på grund av kultur, 

utbildning och kön. Studien visar dessutom på att den viktigaste undervisningen om hälsa är 

den lärare får på sin utbildning då det har inverkan på hur lärare väljer att bedriva sin 

undervisning i skolan (Berger et al., 2012). 

Studien visar att inställningen och perspektivet på hälsoundervisningen skiljer sig i åt i olika 

länder. Länder som Finland, Estland och Ungern var i högre grad positivt inställda till 

hälsoundervisningen då de såg hälsan ur ett salutogent perspektiv. Länder som Frankrike, 

Rumänien och Tunisien hade ett mer patogent synsätt på hälsa. Resultatet visar att synsättet på 

hälsa kan påverkas av olika kulturer. Några av länderna är påverkade av den engelska kulturen 

medan andra länder påverkades av den franska kulturen (Berger et al., 2012). 

4.2 Psykisk hälsa bör ta plats i skolan 

På senare år har förväntningarna på människan ökat och människor ska vara starka och klara 

av de flesta påfrestningarna som hen utsätts för. Allt fler barn och ungdomar mår psykisk dåligt 

då de inte når upp till samhällets normer och krav. Skolan är en plats där eleven ska ges 

möjlighet att inhämta kunskaper, utvecklas som individ och lära sig att hantera med och 

motgångar. En studie visar att skolan bör arbeta mer med psykisk hälsa samt att läroplanerna 

bör revideras för att skolorna ska få en bättre styrning och jobba med psykisk hälsa. I skolan 

kan eleverna arbeta med känslor, sociala relationer och mentalt välbefinnande (Ebadi, 

Keshtiaray, Aghaei, & Yousefy 2016).  

 

Ebadi et al. (2016) menar att dagens samhälle stressar eleverna då de måste klara av kraven i 

skolan för att skapa förutförutsättningar för framtiden, det sociala umgänget är viktigt för att 



 

känna en gemenskap och att delta i ett socialt sammanhang är viktigt för välmående. 

Undervisning om psykisk hälsa bör tas upp mer i läroplanerna för det är dagens ungdomar som 

är framtiden, lärarna ska ge dem möjlighet att utvecklas som individer. Studien påpekar också 

att skolor behöver bli bättre på att värna för elevers välmående då barns hälsa under skolgången 

har en stor påverkan på deras utveckling av intellekt. Av den anledningen borde lärare lägga 

mer vikt vid att stötta elevers självkänsla och mentala hälsa snarare än att lägga allt fokus på 

elevernas akademiska framgång (Ebadi et al, 2016). 

4.3 Patogent synsätt på lärarutbildningen 

I Schenkers (2018) studie granskades kandidatuppsatser och där bland fokuserades det på idrott 

och hälsa. I undersökningen av de olika uppsatserna som berörde idrott och hälsa visade det sig 

att många lärare arbetade med fysisk aktivitet för att främja den psykiska hälsan. Schenker 

menar på att lärarna arbetar utifrån ett patogent synsätt då de värnade om att eleverna skulle 

vara fysiskt aktiva eftersom de ansåg att fysisk aktivitet har en direkt koppling till psykiskt 

välmående. Schenker förklarar det som att ämnet idrott och hälsa har olika syften beroende på 

om elever idrottar eller inte idrottar på fritiden. De elever som idrottar på fritiden behöver inte 

vara fysiskt aktiva i skolan för att främja sin hälsa. Trots det ses fysiska aktiviteter som 

hälsosamma aktivitet oavsett hur aktiva eleverna generellt är i sin vardag.  

 

Schenker (2018) betonar att eftersom ämnet heter ”idrott och hälsa” kan det uppfattas som ett 

delat ämne. Där den ena delen är idrott för idrottens skull och den andra delen är för 

hälsofrämjande aktiviteter. Det finns alltså två olika värden med ämnet, ett inneboende värde 

och ett investeringsvärde. 

 

I granskningen av uppsatserna framkom det även att det patogena synsättet dominerar 

undervisningen i idrott och hälsa. Schenker (2018) menar på att det visar på en reproduktiv 

inställning till ämnet eftersom lärarstudenter blir fostrade i ett patogent synsätt. Trots att det 

visade sig att eleverna lyfter fram exempel på hälsofrämjande (salutogena) reflektioner har 

lärare svårt att kombinera de patogena och salutogena perspektiven i sin undervisning. 

4.4 Fysisk aktivitet tar mer plats än undervisning om hälsa 

Skolinspektionens uppdrag är att granska skolväsendet, förskoleverksamheten och 

skolbarnsomsorgen. Skolinspektionens arbete görs för alla barns och elevers lika rätt till en god 



 

utbildning och trygg miljö. Inspektionen syftar till att undersöka vad som bör utvecklas i de 

olika verksamheterna (Skolinspektionen 2010). 

 

 I skolinspektionens undersökning (2010) framkom det att lärarna i ämnet idrott och hälsa 

mestadels fokuserade på idrottandet vilket innebar att hälsa fick allt mindre plats i 

undervisningen. Hälsoperspektivet som är tydligt utskrivet i kursplanen förekom nästan inte 

alls. På över 800 noteringar som skolinspektionen gjorde under den flygande tillsynen fanns 

bara tolv noteringar som applicerades till hälsa. Skolinspektionen (2010) uttrycker att det var 

anmärkningsvärt lite hälsa utifrån de larmrapporterna om barn och ungas försämrade hälsa, de 

menade att förklarningarna till detta kunde bero på traditioner från tidigare kursplaner och 

förväntningar på ämnet. Tidigare forskning som skolinspektionen tagit del av visar att 

majoriteten av lärarna i idrott och hälsa ser hälsa utifrån ett patogent perspektiv. Lärarna menar 

då på att fysisk aktivitet leder till god hälsa, både fysiskt och psykiskt. 

4.5 Sociala medier påverkar självkänslan 
 
En undersökning genomförd av Vogel, Rose, Roberts, och Eckle (2014) visar att personer som 

utsätts för sociala medier temporärt eller dagligen påverkas men i olika grad. Det finns en 

positiv aspekt av att människor jämför sig med andra på sociala medier, det kan skapa kreativitet 

och inspiration som leder till nytta för individen. Studien visar att självkänslan tenderar att 

sänkas då människor möter information som de kan relatera till.  Kroppsform, ideal och 

träningsvanor är exempel på vad människor jämför sig med på sociala plattformar. Studien tar 

Facebook som exempel på en attraktiv plattform på sociala medier. På Facebook kan användare 

själva bestämma hur deras profil ser ut där det enkelt går att utforma bilden av dem själva för 

andra att se. De konstgjorde bilderna av människor som cirkulerar på sociala medier påverkar 

människor med normer och ideal som inte är möjliga att uppnå. Författarna menar på att den 

dramatiska ökningen av sociala medier har en stor påverkan på människors välbefinnande och 

hälsa (Vogel et al. 2014).  

 

 

 

 

 



 

5. Teoretiskt perspektiv 

5.1 Läroplansteori  

För att få en djupare förståelse för hur lärare reflekterar och planerar sin hälsoundervisning i 

ämnet idrott och hälsa kommer resultaten från denna studie att analyseras med hjälp av 

läroplansteorier. Läroplansteori handlar om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära ut i 

skolan samt vilket symbolvärde en viss kunskap ger. Det sker på flera olika nivåer från 

myndighetsbeslut ner till den enskilde lärarens förförståelse och tolkning av den kunskap som 

ska läras ut. I denna teori finns det tre olika arenor vilka är formuleringsarenan, 

transformeringsarenan samt realiseringsarenan där läroplanen bestämmer vilka kunskaper som 

är viktiga att inhämta i undervisningen (Linde 2012).  

5.2 Formuleringsarenan 

Det är staten och andra instanser som skapar läroplanerna. Det är i formuleringsarenan som 

läroplanen formas, där bestäms vad undervisningen ska innehålla, mål, tidsfördelning, 

styrdokument både allmänna och ämnesspecifika. Formuleringsarenan bär på ett stort ansvar i 

att förmedla en tydlig styrning samt att säkerhetsställa en likvärdig utbildning (Linde 2012). 

Det finns tre olika läroplanskoder i formuleringsarenan, dessa koder ska ge kunskap och värden 

som staten och politiker anser vara avgörande för att utveckla skolan och samhället. Koden 

vetenskapligt-rationell, handlar om att eleverna ska inhämta kunskaper om samhället och den 

vetenskapliga världen vi lever i. Den andra två koderna är den politiska och nyttotänkande 

koden, de syftar till att staten ska forma medborgarna i den mån att de blir goda medmänniskor 

i synnerhet och att de fungerar i samhället i allmänhet (Linde 2012).  

5.3 Transformeringsarenan 

De formulerade läroplanerna och styrdokumenten tolkas av olika aktörer vilka är skolledning, 

lärare men även elever och föräldrar. Då det är många olika aktörer som tolkar innehållet 

innebär det att undervisningen inte alltid blir som politikerna tänkt sig. Traditionerna i ett ämne 

påverkar också hur ämnet utformas och vilka kunskaper som är viktiga att inhämta (Linde 

2012). Läroplansformuleringen ämnar bryta denna tradition genom att komma med radikala 

förslag, problemet är att lärarkåren själva tolkar läroplanen och för därför med sig traditionen 

vidare. Läraren som enskild individ är den som avgör tolkningen och bär därmed det yttersta 



 

ansvaret för hur undervisningen gestaltas i ämnet. Lärarens tolkning påverkas av olika faktorer, 

lärarens habitus, kompetens och ämneskunskaper. Samhället har också en stor påverkan vad 

det gäller innehållet i undervisningen, intressegrupper, läromedelsförlag och andra 

organisationer påverkar skolans innehåll. (Linde 2012).  

5.4 Realiseringsarenan  

Den sista arenan inom läroplansteorin berör undervisningen i klassrummet och hur den 

gestaltas. Där formulerar läraren de kunskaper från läroplanen som eleverna ska inhämta, 

därmed kan realiseringsarenan ses som ett verkställande av formuleringsarenan och 

transformeringsarenan. Inom realiseringsarenan påverkas klassrumsklimatet och interaktionen 

mellan lärare och elev samt elev och elevrelationen (Linde 2012).  

  



 

6. Metod 

 

6.1 Val av metod 
 
Utifrån syftet med studien som handlar om hur lärare tolkar styrdokumenten, vilka didaktiska 

val lärare gör och vilka verktyg de har fått för att bedriva undervisningen landade metodvalet i 

kvalitativa intervjuer. De semikonstruerade intervjuerna syftade till att nå en djupare förståelse 

för lärares upplevelser och erfarenheter kring deras yrkesroll. Semikonstruerade intervjuer ger 

möjlighet till att anpassa frågor och följdfrågor utefter respondentens svar (Denscombe 2016).  

 

6.2 Avgränsning 

Avgränsningarna i studien är att de intervjuade lärarna har varit verksamma i minst fem år på 

gymnasiet. Skolorna där de intervjuade lärarna är verksamma på är placerade på olika 

geografiska lägen, skolorna finns dels centralt i städer och dels utanför städer på landsbygd. De 

intervjuade lärarna har olika mycket spridning på vilka program som de undervisar på. Vissa 

av de intervjuade lärarna undervisar antingen elever från teoretiska program eller praktiska 

program och vissa undervisar även elevgrupper från båda programmen. Tidsramen för 

genomförandet av datainsamling från respondenter sattes till en månad, då kontakt, intervju och 

transkribering var fullbordades.  

 

6.3 Val av respondent 

Inför studien kontaktades omkring 20 verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa. Lärarna 

nåddes via mail eller telefon genom gemensamma kontakter eller kontaktuppgifter från skolors 

hemsidor. Lärarna som kontaktades undervisade alla i idrott och hälsa och arbetar på antingen 

kommunala eller privata gymnasieskolor. De berörda lärarna kontaktades via mail för förfrågan 

om deltagande i studien. Totalt 10 lärare av de 20 som kontaktades svarade och utav dem var 

det sex stycken som ville delta i studien. Urvalet resulterade i en jämn könsfördelning (3 

kvinnor och 3 män). Motivet till varför respondenterna skall ha varit verksamma i minst fem år 

på gymnasiet var för att de då förmodas vara väl förtrogna i ämnet idrott och hälsa, dessutom 

hade de arbetat under en längre tid och införskaffat erfarenhet för hur det är att arbeta som 



 

gymnasielärare. Lärarna som deltog var verksamma på både kommunala och privata skolor 

samt placerade centralt och på landsbygd.  

 

6.4 Instrument 

Utifrån våra frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativ metod, vårt syfte var att få 

en djupare förståelse för hur lärare i idrott och hälsa arbetar med hälsa utifrån Lgy 11. Innan 

intervjuerna genomfördes fick respondenterna ta del av generell information i form av 

missivbrev (se bilaga 1) angående studiens syfte och innehåll. Inledningsvis under intervjuerna 

fick respondenterna uttrycka sitt samtycke för att det som sades under intervjun skulle komma 

att användas som data i studien. Denscombe (2016) betonar vikten av att respondenter är 

medvetna om att informationen som ges under datainsamlingen kan komma användas i 

forskning samt att respondenterna är införstådda med att deras deltagande är frivilligt, mer om 

det i senare kapitel. 

 

Denscombe (2016) skriver hur intervjumetoden är användbar när syftet är att åskådliggöra 

individuella och personliga uppfattningar. Semikonstruerade intervjuer ger respondenten 

möjlighet att beskriva sina erfarenheter och upplevelser på ett mer komplext och djupare sätt 

än vad en kvantitativ hade kunnat erbjuda. Då syftet med studien är att undersöka lärares sätt 

att tolka, undervisa och berätta om didaktiska verktyg för att behandla psykisk hälsa i 

hälsoundervisningen valdes där intervjuer av semikonstruerad karaktär. Utifrån ett 

bekvämlighetsurval utfördes två av de sex intervjuerna genom en telefonintervju, motivet till 

detta var att lärarna bodde långt ifrån oss och att de hade lättare för att få tid till en 

telefonintervju. Det varierade vem som antog intervjuarrollen utefter tillgänglighet samt 

arbetsfördelning för datainsamlingen. För att vidhålla likhet hur intervjuerna genomfördes 

användes en intervjuguide (Se bilaga 2). Intervjuguiden är uppdelad i tre teman som motsvarar 

frågeställningarna för studien. Inom varje tema finns flera frågor och tillhörande följdfrågor. 

Det varierade vilken ordning de olika teman berördes och även frågorna inom de olika temata. 

Till skillnad från strukturerade intervjuer användes frågor med öppna svar och intervjuare 

kunde styra intervjun åt rätt håll om respondenten gick ifrån ämnet genom att ställa en 

följdfråga. Intervjuerna inleddes alltid med några lätta öppnare frågor för att få respondenten 

att känna sig bekväma för att sedan rikta frågorna mer mot syftet med studien (Langemar 2013). 

Samtliga intervjuer hade ett omfång på ungefär 35 minuter. 



 

 

I den mån som gick intervjuades respondenterna på den skola som de var verksamma på, för de 

som genomförde intervjun via telefonsamtal fick respondenterna avgöra dag och tid. Syftet med 

att hålla intervjuer på de aktuella arbetsplatserna var för att respondenterna skulle känna sig 

trygga med situationen. Denscombe (2016) påpekar vikten av att intervjuaren förhåller sig 

neutral till respondentens svar för att inte riskera att respondenten modifierar sina svar utefter 

vad hen tror att intervjuaren vill höra. Av den anledningen svarade inte intervjuaren 

respondenten i den mån det gick utan ställde följdfrågor om det var nödvändigt att förtydliga 

något svar. 

6.5 Analys av data 
 

Den insamlade empirin transkriberades och svaren färgkodades med en unik färg för varje 

respondent. Därefter analyserades empirin med hjälp av Burnad (1991) tematiska 

innehållsanalys och dess olika steg. Analysen innebar till största del att reducera mängden data. 

Den empiri som inte kunde kopplas till studiens forskningsfrågor selekterades bort.  De olika 

teman som angavs i intervjuguiden (se bilaga 2) användes som mall då den färgkodade datan 

delades upp. Datan användes i samma teman i studien men utan färgkodning och då istället med 

beteckning med initial för Man=m och K=kvinna samt nummer 1-6 beroende på vilken ordning 

intervjun inträffade.  

 

6.6 Validitet 

Det finns några validitetsproblem som behöver tänkas över vid en kvalitativ studie. Det behöver 

finnas en acceptans i att de föreställningar som presenteras av respondenterna är begränsade i 

sin giltighet då fenomenet som undersöks ständigt utvecklas. Det behövs därför 

uppmärksammas att de resultat som studien kommer fram till är giltiga i relation till de data 

som studien är byggd på.  

 

Som nämnt tidigare diskuterade inte intervjuaren svaren med respondenten för att försäkra att 

respondenten inte påverkas av intervjuarens förutbestämda föreställningar till ämnet. I vissa fall 

uttrycktes uppmuntrande hummande för att respondenten skulle utveckla sitt svar. Denscombe 

(2016) menar på att resultatets trovärdighet ökar om olika källor kan åskådliggöra samma typ 

av fenomen. I studien intervjuades lärare från olika skolor och med olika lång bakgrund från 

läraryrket. 



 

6.7 Etik 

 Intervjupersonerna fick ge sitt samtycke inför varje intervju där de också informerades om att 

de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltaga de (Vetenskapsrådet 2017). 

Respondenterna anonymiserades och deras personuppgifter behandlades under sekretess under 

hela undersökningens gång. De ljudfiler som användes vid transkribering innehöll inga namn 

och raderades efter att transkriberingen var genomförd. Transkriberingen lagrades på våra 

personliga datorer utan några uppgifter som kunde härleda svaren till respondenterna, så som 

namn, arbetsplats och så vidare.  

 

 

 

  



 

7. Resultat 

7.1 Respondenternas syn på hälsa genomsyras av ett holistiskt perspektiv 

Respondenterna i studien menade att ett holistiskt perspektiv ska genomsyra ämnet idrott och 

hälsa. Ett holistiskt synsätt innebär att hälsan ska ses utifrån en helhet och inte enskilda delar, 

fysisk, psykisk och social hälsa spelar en avgörande roll för att uppnå hälsa.  

 

“Är det någon av de pusselbitarna som blir för dålig så påverkar det helhetsindividen är jag 

helt övertygad om. Så det är väl ungefär så i det breda perspektivet jag försöker tänka” (M 1) 

 

“Ehm amen jag ser det nog som att steget att hälsa ska innefatta den psykosociala hälsa och 

inte bara om fysisk rörelse, utan hälsa är så mycket mer och att det är liksom en individuell 

uppfattning om man mår bra eller inte, det kan vara olika från person till person” (M 3) 

 

“En sund själ i en sund kropp” (K 6) 

 

7.1.2 Alla delar i hälsan är viktig 

Respondenterna förklarade att alla delar i hälsan är viktigt att få med för att en individ ska må 

bra samt för att finna en balans i livet. De syftade då på psykisk, social och fysisk hälsa. En 

utav respondenterna förklarade att fysisk hälsa inte är ett måste för att en individ ska må bra, 

den psykisk/sociala hälsan är viktigare.  

 

“Men samtidigt så har jag en elev som sitter i rullstol och han har han kan ju inte springa 

eller ut och gå som inom citationstecken normala människor men han har ju jättegod hälsa 

för det så ah. Sen finns det ju andra som är helt funktionella rent kroppsligt men mår 

katastrof, man har ätstörningar, man mår psykiskt dåligt och allt va det kan va så ah” (M 1)  

 

“Hälsa ska innefatta den psykosociala hälsa och inte bara om fysisk rörelse utan hälsa är så 

mycket mer och att det är liksom, en individuell uppfattning om man mår bra eller inte, det 

kan vara olika från person till person” (M 3)  

 



 

“Det är att alla delar faller på plats, att man känner inte bara att kroppen fungerar utan att 

även huvudet fungerar och det sociala samspelet fungerar att du har all de från den här 

klassiska pallen som står på tre ben att de ska vara lika långa, både fysisk, psykiska och 

sociala benet för att kunna stå stabilt på jorden” (M 4) 

 7.1.3 Helhetsperspektivet är det viktigaste i hälsoundervisningen   

Respondenterna förklarade att det viktigaste i undervisningen i idrott och hälsa var att eleverna 

fick en förståelse för helhetsperspektivet, varför det är viktigt att träna utifrån ett fysiologiskt 

perspektiv men även vilken påverkan träning har på den psykiska hälsan. Respondenterna 

förklarade att de tycker hälsa ska genomsyra hela undervisningen både genom teori och praktik. 

Respondenterna använde sig av diskussioner för att beröra hälsobegreppet.  

 

“Ibland och då tvingas man att bara ha teoretiska lektioner om ett hälsobegrepp exempelvis 

då men jag försöker hela tiden att jobba med de tillsammans med de här två begreppen” (M 

4)  

 

“Det är ju som sagt det genomsyrar ju hela undervisningen. Man försöker någonstans, ja det 

kommer ju in i olika diskussioner kopplat till olika aktiviteter eller ren teori om man kör på 

det liksom” (M 5) 

 

“Den ska ju genomsyra alltihopa, vi ska ju inte hålla på med elitidrott utan det ska ju handla 

om att vi ska få dem att ehm förstå vad det innebär att leva ett hälsosamt liv, det vill säga 

asså det här det vardagliga. Att förstå att, hur gör jag för att leva ett hållbart liv med den 

kroppen jag har fått.” (K 6)  

 

7.1.4 Respondenterna tänker inte på psykisk hälsa då de tolkar hälsoundervisningens syfte.  

När respondenterna får frågan hur de tolkar ämnets syfte som är att ge elever kunskap i att 

kunna ansvara för sin egen hälsa är det ingen som nämner psykisk hälsa. Respondenterna 

berättar att de tolkar syftet som att eleverna ska få kunskap och intresse för att ta hand om sin 

fysiska hälsa. Respondenterna tar också upp den fysiska hälsan tillsammans med 

prestationskrav och sociala medier; 

 



 

“Man kan göra det på massa olika sätt likaså med pulsträningen. De måste förstå att det är 

viktigt att det behöver inte göras som elitidrottsmän gör på tv eller som en bloggare gör i en 

blogg för de är ju oftast väldigt medvetena de som behöver det mest det är de som vet minst 

om de. Och de tycker inte heller det är speciellt kul. Felet är att de brukar kolla på en blogg 

eller ser nån artikel och det de kör fungerar ju inte för dem som inte gillar att träna, mitt mål 

är alltså att ge dem kunskaper för vilken nivå man en är på är man där uppe så finns det 

också saker som du kan tänka på och kunskaper som du också kan ha nytta av.” (M 3) 

7.2 Respondenternas didaktiska val för att bedriva hälsoundervisningen 

När respondenterna blev tillfrågade om hur de undervisar om hälsa så visade det sig att 

hälsouppgift/livsstilsanalys var vanligast. Eleverna fick då beskriva sitt nuläge samt vad de hade 

för mål och därefter arbeta fram en plan för nå sin målbild. Respondenterna använde sig också 

av digitala verktyg, filmer, artiklar och pulsklockor för att arbeta med hälsa. 

 

Respondenterna berättar att de också använder diskussioner som verktyg för att lära elever att 

ansvara för sin egen hälsa. Diskussionerna handlar om helhetssyn på hälsa, kroppsideal kopplat 

till elitidrottare och sociala medier, livsstilens påverkan, kost och psykisk hälsa. 

 

“Jag håller på med det här att de ska göra sådana här livsstilsbilder och så där, för eleverna 

då, det är ju som ett digitalt verktyg som jag… vi har använt pulsklockor och lite olika sätt.” 

(M 5) 

Respondenterna berättar att de använder sig av bedömningsstöd som verktyg när de strukturerar 

och lägger upp sin hälsoundervisning. Respondenterna förklarar att de på så sätt får in 

hälsoperspektivet under hela året och att den teoretiska delen av idrott och hälsa på så sätt 

integreras i alla moment. Det visar sig att respondenterna skiljer på teoretisk och praktisk 

undervisning då de väljer att dela upp lektionerna. 

 

“En årsplanering eller en kursplanering som vi följer. Vi läser idrott och hälsa på två år, så 

där har vi de teoretiska momenten, hälsodelarna då, de för vi in hela tiden i en 

bedömningsmatris och sen så vägen fram jobbar vi kanske på olika sätt. Då en del jobbar 

mycket med teorilektioner för att få kunskap om begreppen och sen jobbar man praktiskt på 

en annan lektion.” (M 4) 



 

 

Respondenterna beskrev hur mobilerna ofta störde eleverna för att komma in i flow under 

lektionerna. För att hjälpa eleverna att nå flow utan att störas av sin mobiltelefon använde sig 

därför respondenterna sig av mobilhotell där eleverna fick lämna in sina mobiler under 

lektionstiden.  

 

7.2.1 Fysisk aktivitet kopplat till psykisk hälsa tar störst plats i hälsoundervisningen 

Respondenterna berättar att de lägger större vikt vid stress, stresshantering, sociala medier och 

fysisk aktivitet kopplat till hälsa. Respondenterna säger också att den fysiska aktiviteten tar mer 

plats än exempelvis undervisning kring psykisk hälsa och sociala mediers påverkan på 

livsstilen. 

“Man får väl någonstans säga att den fysiska aktiviteten är väl ändå central att liksom den 

tar lite mer plats än någonstans. “(M 5) 

Det är endast simundervisning som respondenterna berättar att de undviker som 

undervisningsinnehåll trots att det är flera centrala innehåll som respondenterna inte nämner att 

de behandlar i sin hälsoundervisning. 

 

“Sen är det ju simundervisningen jag har ju, gudske lov att det inte står i styrdokumenten att 

vi måste simma, när vi pratar gymnasiet. För jag gör inte det längre, för eleverna vill inte gå 

dit. “(M 1) 

Respondenterna tycker att det är framförallt viktigt att eleverna har kunskaper om hur den 

fysiska aktiviteten påverkar den psykiska hälsan efter avslutad kurs. Eleverna ska också få 

förståelse för hur balans i livet påverkar hälsan där det inte är bra med exempelvis för lite eller 

för mycket träning. 

“Jag tycker att de viktigaste är att de förstår att hälsa handlar om att ha en balans i livet. I 

Sverige är det lite fult vi säger “ah vi är så tråkiga, vi är landet lagom” ah fast i hälsa är 

lagom ganska bra. Att kunna göra medvetna och smarta val när du blir vuxen. “(M 1)  

7.2.2 Sociala medier tar allt större plats i hälsoundervisningen 

När respondenterna får svara på om de alltid har lagt upp undervisningen på samma sätt eller 

om de har förändrat något lyfter de hur mobilanvändandet har påverkat deras 



 

undervisningsinnehåll. Sociala medier har fått ta allt mer plats berättar respondenterna då det 

påverkar eleverna mer och mer i deras vardag. 

 

“Sen ortorexidelen, träningsläran har vi jobbat med några år men den andra som handlar om 

den mer negativa delen av träning att man måste våga vända på det myntet också den har jag 

använt i två, tre år ungefär. För att jag ville kunna att de skulle kunna vända på och se för 

den är också kopplad till sociala medier.”  (M 1)  

 

”Vi diskuterar medias bild, alla bloggar som många följer och vad det gör med oss. Sociala 

medier påverkar eleverna och upptar mycket av deras tid, jag brukar fråga dem vilka de 

följer och varför? Ehm det tar ju oerhört mycket av deras vakna tid, mobilen är bra på många 

sätt men den ställer till väldigt mycket också. Man jämför sig och alla lägger ju upp just den 

här ”bra lyckliga sidan” vi brukar prata om att man mår dåligt ibland och det är okej, man 

har toppar och dalar, det är normalt” (K 2)  

7.2.3 Elevers låga självförtroende påverkar respondenternas undervisningsupplägg 

Respondenterna berättar att de upplever att elevernas självkänsla och självförtroende har blivit 

sämre med åren vilket påverkar undervisningen praktiskt då eleverna inte vågar att delta. 

Elevernas psykiska hälsa är något som respondenterna tror har en stor påverkan av sociala 

medier eftersom dem hela tiden möts av bilder och normer på deras sociala kanaler. 

Respondenterna tycker att undervisningen i idrott och hälsa ska fokusera mer på den psykiska 

och sociala delen av hälsan för att det är de delarna som visar sig vara svagast hos eleverna. En 

av respondenterna tycker inte att den praktiska undervisningen påverkas trots att eleverna har 

psykiska besvär.   

 

“Annars så tycker jag att många har problem med sin självkänlsa, ”nae det där kan inte jag” 

jo försök, ”nae det går inte!” Jo du fixar det jag lovar bara du försöker, ”NEJ” de har en 

bild att de är ganska dåliga på många saker, det har klart funnits alltid men jag tycker det är 

fler som har en väldigt negativ bild av sig själv, vi jämför ju oss hela tiden med andra i 

sociala medier osv.” (K 2) 

 

“Det tror jag dock inte är den stora faran utan det är nog sociala medier som påverkar mest, 

det är nog eleverna ganska medvetna om också men sen är frågan hur man ska få dem att 



 

förändra det till något positivt för sig själva också.” (M 3) 

 

“Inte, inte på hur jag lägger upp undervisningen, det tycker jag inte.” (M 5) 

 

7.2.4 Respondenterna använder praktiska strategier för att undervisa om psykisk ohälsa 

Respondenterna förklarar hur de försöker peppa elever för att de ska våga utmana sig själva och 

på så sätt stärka sitt självförtroende. De berättar också att de försöker få eleverna att förstå att 

det är okej att sticka ut och att alla inte kan vara bäst på allt. Omklädningssituationen utnämns 

som en specifik del där flera elever väljer att inte delta på lektionerna i idrottshallen på grund 

av att de inte vill visa sig för sin klass. Respondenterna berättar också att de diskuterar olika 

strategier för att hantera stress. Andning, mental träning och att komma bort från mobilen är 

några av de strategier som eleverna får prova på under lektionstid. 

 

“Jag försöker då boosta elever. Att försöka att, så gott det går iallafall. Att försöka lyfta och 

“Amen du är grym!” att försöka lyfta. För de är så himla, jag vet inte “nej men inte ska lilla 

jag” liksom sticka ut eller vad det nu kan va. Och få dem förstå att det är okej att sticka ut.” 

(M 1) 

 

“Vi har pratat lite om att man alltid är tillgänglig” (K 6) 

7.3 Respondenterna arbetar kollegialt med styrdokumenten då lärarutbildningen 

var bristande¨ 

Respondenterna tycker att lärarutbildningen var bristande då de inte fick tillräckligt med 

verktyg för att kunna arbeta med styrdokumenten. En av respondenterna berättar att hen var 

nöjd med den grund som lärarutbildningen gav men som i nuläget inte längre är aktuell.  

 

“Vi fick verktyg på utbildningen också men det är inget särskilt som jag kan trycka på nu så 

men man hade ju en grund att stå på som jag tycker jag är rätt nöjd med liksom.” (M 4) 

 

“Inget alls eller väldigt bristande.”(K 6) 

 



 

Respondenterna berättar att de har varit på fortbildning kopplat till styrdokumenten. Dock var 

respondenterna missnöjda med fortbildningarna då de dels har fokuserat mer på aktivitet 

snarare än på styrdokumenten, och för att de inte kunde använda sig av den informationen som 

gavs. 

 

“De flesta fortbildningar är kopplade till aktiviteter och inte till styrdokumenten.  Det känns 

som om vi lärare har kollat lite för mycket på kunskapskraven och glömt bort syftet och det 

centrala innehållet så undervisningen är hela tiden uppbyggd mot kunskapskraven så att man 

kan skaffa sig en säkerställd ehm så att eleverna inte går i taket när man ska sätta betyg”(M 

3) 

 

Respondenter berättar att de jobbar kollegialt med bedömning men det är ingen som nämner 

tolkning av syfte centralt innehåll.  

 

“Vi har gjort material tillsammans det har vi gjort, vi har ju inte, ehm vi har arbetat fram 

våra hur vi tror att våra elever ska kunna ta till sig den här och hur vi bedömer dem utifrån 

alla styrdokument och alltihopa. Vi är väldigt, förra året då var vi ju två nya idrottslärare så 

då satt vi ju en gång i veckan så tog vi den tiden och satt ehm, fast vi inte, vi hade ju möten en 

gång i månaden men vi kände att, det var så många nya så vi var tvungna att arbeta fram 

nånting så att vi kom överens allihopa så de la vi mycket tid på förra året.” (K 6) 

 

8. Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras med hjälp av studiens teoretiska ramverk. 

Inledande kapitel handlar om hur lärare tolkar synen på hälsa och utgår från 

transformeringsarenan. Följande kapitel tar upp respondenternas didaktiska val för att bedriva 

hälsoundervisningen i idrott och hälsa. Avslutningsvis problematiseras de verktyg som 

respondenterna har fått för att undervisa om psykisk hälsa.  

8.1 Respondenternas tolkning skiljer sig från tidigare studier 

Linde (2012) förklarar att utifrån transformeringsarenan så är det respondenternas tidigare 

erfarenheter och tolkningar som är avgörande för undervisningen. Respondenterna tolkar 



 

hälsa ur ett holistiskt perspektiv vilket i sin tur förs vidare till eleverna. De uttrycker sig till 

exempel att fysisk hälsa inte är ett måste för att en individ ska må bra. Respondenterna menar 

att en utav de viktigaste kunskaperna eleverna ska få med sig är förståelsen för att hälsa är en 

helhet och inte enskilda delar där målet är att uppnå balans. Dock påpekar respondenterna att 

de psykiska och sociala delarna av hälsa är viktigare än den fysiska hälsan men det visar sig 

att respondenterna låter den fysiska aktiviteten premieras i undervisningen. 

 

Respondenterna tolkar ämnets syfte till att eleverna ska få kunskap i att ansvara för sin fysiska 

hälsa, detta i relation till prestationskrav och sociala medier. En inre ramfaktor som 

respondenterna tolkar till vad som är mest betydelsefullt inom hälsoundervisning är 

konsekvenserna av fysisk aktivitet kopplat till den psykiska hälsan (Linde 2012). Enligt 

transformeringsarenan (Linde 2012) har samhället en stor inverkan på det 

undervisningsinnehåll lärare väljer att behandla, där både prestationskrav och sociala medier är 

aktuellt. Aspekten psykisk hälsa nämns inte när respondenterna konkretiserar syftet med 

hälsoundervisningen. Detta går mot deras tidigare uttalanden om att psykisk hälsa ingår i 

helhetsperspektivet hälsa.  

 

8.2 Respondenternas sätt att bedriva undervisningen 

Realiseringsarenan omfattar det som berör undervisningen och hur den utformas i olika 

kontexter. Där formuleras de kunskaper som eleverna ska inhämta i undervisningen (Linde 

2012). Respondenterna använder sig av olika verktyg där livsstilsanalys är det vanligaste sättet 

att ge elever kunskap i att ansvara för sin egna hälsa. När respondenterna berör kroppsideal, 

psykisk hälsa och sociala mediers påverkan görs det i form av diskussioner. Trots att 

respondenterna vill att hälsa ska genomsyra all undervisning delar de upp lektionerna i praktisk 

och teoretisk kunskap. Brolin (2014) menar på att en sådan uppdelning endast leder till 

förvirring av begreppet hälsa. 

 

Respondenterna förklarar att den fysiska aktiviteten tar mer plats än exempelvis undervisning 

kring psykisk hälsa och sociala mediers påverkan på självkänslan. Utifrån realiseringsarenan 

visar respondenterna att de verkställer deras tolkningar av vad undervisningen ska beröra då de 

lyfter stress och stresshantering när eleverna behöver hjälp för att klara av sin vardag (Linde 

2012).  



 

 

 

Som Linde (2012) skriver om transformeringsarenan har samhället en stor påverkan vad gäller 

innehållet i undervisningen. Respondenterna förklarar att sociala medier har fått en större plats 

i samhället men också i undervisningen. Elever störs av sina mobiler under lektionerna och 

respondenterna påpekar även att elevers självkänsla påverkas negativt.  

 

Det fanns även en respondent som tolkade att simundervisning inte behöver vara en del av 

ämnets innehåll utifrån styrdokumenten. Transformeringsarenan tar upp att lärare gör egna 

tolkningar utifrån erfarenheter och ämneskompetens (Linde 2012). Respondenten gjorde ett 

aktivt val att ta bort simundervisningen på grund av att elever inte var bekväma med situationen. 

Respondenten menade att eleverna kände sig utsatta då de inte ville visa sig i badkläder inför 

sin klass. 

 

Linde (2012) redogör att undervisningen påverkas av lärares tidigare erfarenheter. En 

Respondent lägger extra stor vikt vid att undervisa eleverna om balansen mellan för lite och för 

mycket träning. Enligt respondentens tidigare erfarenheter utgör mängden träning den största 

delen av hälsa. Syftet med att ta upp balansen inom träning är att upplysa eleverna om att det 

kan lätt bli extremt åt båda hållen som exempelvis ortorexi eller manisk träning. 

 

8.3 Lärarna får inte tillräckligt med verktyg  

Formuleringsarenan bär på ett stort ansvar i att förmedla en tydlig styrning samt att 

säkerhetsställa en likvärdig utbildning (Linde, 2012). Respondenterna berättade att de inte fått 

några särskilda verktyg för att bedriva en hälsoundervisning i idrott och hälsa. Respondenterna 

använder istället sina tidigare erfarenheter för att skapa innehåll i undervisningen. 

Respondenterna har fått möjlighet att gå fortbildningar men de har inte resulterat till relevanta 

kunskaper.  

 

 

Respondenterna förklarar istället att de jobbar kollegialt med att tolka kunskapskrav och 

bedöma elever. Ingen av respondenterna nämnde att de tolkade syfte eller centralt innehåll i 

idrott och hälsa med kollegorna. När respondenterna tolkar styrdokumenten kollegialt arbetar 

de inom realiseringsarenan då de realiserar de nyformulerade materialet (Linde, 2012). 

 

 

9. Diskussion 

Detta kapitel består av två olika delar: resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

metoddiskussionen lyfts tänkbara fördelar och nackdelar med den valda metoden. Vidare i 



 

resultatdiskussionen kommer vi att diskutera studiens resultat i förhållande till bakgrund och 

tidigare forskning. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

9.1.1 Lärare tolkar hälsoundervisningen utifrån ett salutogent perspektiv 

Synen på hälsa domineras av ett patogent synsätt i samhället och även på lärarutbildningen 

(Larsson 2016; Schenker 2018). Trots att respondenterna har fostrats i ett patogent perspektiv 

uttrycker de sig genom ett salutogent synsätt när det gäller hälsa och 

hälsoundervisning.  Respondenterna betonar att hälsa är ett brett begrepp och att det finns olika 

spektra inom varje del. Detta skiljer sig från den studie som Schenker (2018) genomförde där 

resultatet visade att lärarna reproducerade synen på hälsa från lärarutbildningen till eleverna.  

 

Styrdokumenten (Skolverket 2011) föreskriver att undervisningen i skolan ska utgå från ett 

salutogent perspektiv vilket skiljer sig från lärarutbildningar som sker med en patogen prägel, 

trots att de båda är av statlig styrning. Konsekvensen av detta är att eleverna undervisas utifrån 

ett perspektiv som inte finns i samhället vilket kan föra med sig osäkerheter kring vad hälsa och 

ohälsa innebär. Det kan också uppstå oklarheter när lärare ska lägga upp sin undervisning som 

står i kontrast mot den grund de fått under sin utbildning. Schenker (2018) påpekar att lärare 

har svårt att kombinera det patogena och salutogena perspektivet i sin undervisning vilket för 

med sig ytterligare oklarheter för eleverna. Det livslånga lärande om hälsa som ämnet idrott 

och hälsa syftar till kan på så vis ligga i farozonen, betonar även Korp (2008), när lärare ska 

utforma en undervisning med ett synsätt som de omedvetet inte har.  

 

9.1.2 Lärare menar att fysisk aktivitet främjar psykisk hälsa 

Larsson (2016) skriver att den fysiska aktiviteten är det som får ta störst plats i idrott och hälsa, 

även när hälsobegreppet problematiseras. Även Schenker (2018) visar att lärare fokuserar på 

fysisk aktivitet i undervisningen då det uppfattas som hälsosamma aktiviteter oavsett om 

eleverna är fysiskt aktiva eller inaktiva på sin fritid. Resultatet av denna studie visar att detta 

fortfarande stämmer. Respondenterna berättade att de vill att hälsa ska genomsyra all 

undervisning men det verkar som att hälsoundervisningen kommer i skymundan för de fysiska 

aktiviteterna. Skolinspektionen (2010) har också visat att hälsoperspektivet som står utskrivet i 

kursplanen ofta faller bort i undervisningen. Istället fokuserade lärarna på rörelseglädje och att 

eleverna skulle vara aktiva. Det finner sin förklaring i det patogena synsättet där fysisk aktivitet 



 

omedelbart innebär god hälsa. En utav respondenterna menade att den fysiska aktiviteten är 

central i idrott och hälsa, syftet är att de ska lära sig om olika fysiska aktiviteter. Larsson (2016) 

menar att genom att använda sig av fysisk aktivitet för att främja hälsa är att gå emot 

styrdokumenten som är skrivna utifrån ett salutogent synsätt på hälsa.  

 

9.1.2.1 Kunskaper om sociala medier är på väg att få större plats i undervisningen  

Svt (2016) visar att både elever och lärare påverkas negativt av mobilanvändningen i 

klassrumsmiljön. Respondenterna förklarade eleverna påverkas negativt av att alltid vara 

tillgängliga, de tappar fokuset. En utav respondenterna berättade att de hade infört mobilhotell 

under lektionerna, detta utifrån ett didaktiskt val för att eleverna inte ska störas av mobilen. 

Respondenten förklarade att eleverna givetvis kan nås via datorn men det går inte att göra 

särskilt mycket åt det. Vogel et al. (2014) undersökte om det fanns något samband mellan 

individers medieanvändning och dålig självkänsla. Det fanns en korrelation och det kan bero 

på att individer jämför sig med exempelvis bilder som cirkulerar på sociala medier vilket i sin 

tur leder till minskat välbefinnande. Det blir därför extremt viktigt att lärare väljer att ta upp 

sociala mediers påverkan på människor för att få eleverna införstådda med de risker de utsätt 

för i sitt direkta medieanvändande. Det blir också relevant att ta upp anledningen till hur 

jämförelser med bilder på sociala medier påverkar självkänslan med betoning på retuschering 

och marknadsföring. 

 

En utav respondenterna förklarade att självkänslan i stort hade minskat genom åren, 

respondenten menade att eleverna inte tror på sig själva när de skulle utföra vissa moment. 

Respondenten trodde att de har att göra med att vi alltid jämför oss med andra i sociala medier. 

Det går, förutom studien av Vogel et al. (2014), även i led med en studie som 

Folkhälsomyndigheten (2015) genomförde där de undersökte vilka faktorer som påverkar 

ungdomars psykiska hälsa. Studien visar att ju mer skärmtid en individ har desto större risk 

leder hen för att drabbas av psykisk ohälsa. Det här skulle kunna vara en förklaring till vad 

respondenterna i vår studie har berättat, de menar att den psykiska ohälsan hos elever har ökat 

de senaste åren.  

9.1.2.2 Lärare vet inte hur de ska gestalta sina visioner 

Respondenterna förklarade att begreppet hälsa är ett brett perspektiv och att det är viktigt att få 

med helheten i undervisningen. Brolin (2014) menar att undervisningen oftast delas upp mellan 



 

praktik och teori, vilket medför en förvirring om hur ämnet ska läras ut. Respondenterna 

berättade att de vill att hälsa ska genomsyra all undervisningen men de delade ändå upp teori 

och praktik mellan lektionerna då de inte var säkra på hur de skulle beröra hälsa annars. En utav 

respondenterna använde sig av både praktik och teori, hen gick igenom teoretiskt för att sedan 

utöva det praktiskt. Detta motiverades till att eleverna lär sig på olika sätt och genom att 

integrera praktik och teori främjas inlärningen.  

 

Quennerstedt (2007) studie visar att majoriteten av lektionerna i idrott och hälsa är pulshöjande 

aktiviteter som ska främja den fysiska- och psykiska hälsan. Resterande lektioner som handlar 

om relationer, rekreation samt diskussioner kopplat till kroppsideal och medias påverkan i 

samhället får betydligt mindre innehåll i undervisningen. Larsson och Meckbach (2012) menar 

också att det finns en osäkerhet kring hur hälsa och livsstil lärs ut i ämnet idrott och hälsa. 

Lärarna får ingen tydlig styrning för hur undervisningen om psykisk hälsa ska gestaltas därav 

väljer lärarna att poängtera att fysisk hälsa leder till psykisk hälsa. Det kan vara en förklaring 

på att lärare väljer att isolera fysisk aktivitet från teoretisk kunskap kring hälsa och 

välbefinnande. Respondenterna menar att eleverna ska få kunskaper om hälsa och hur det 

påverkar individen i stort, däremot är undervisningen mestadels av praktisk karaktär vilket gör 

att reflektion och diskussioner om hälsa kommer i skymundan och inte får en direkt koppling 

till de fysiska aktiviteterna. 

 

Larsson (2016) påpekar att det som står i styrdokumenten inte stämmer överens med vad som 

händer i den praktiska undervisningen. Det skulle kunna förklaras av att dagens innehåll i idrott 

och hälsa är baserat på ett samhälle som inte längre är aktuellt. Respondenterna är medvetna 

om den psykiska hälsan ska tas upp i undervisningen men de visar sig osäkra om hur de ska 

genomföra det i praktiken. Det kan bero på att det inte står uttalat i styrdokumenten hur den 

psykiska hälsan kan gestaltas i undervisningsinnehållet. Det kan även bero på att 

respondenterna inte har fått verktyg från sin lärarutbildning om hur en sådan undervisning kan 

gå till.  

 

En av respondenterna valde att inte integrera simning i sin undervisning på grund av att 

eleverna far illa av att vistas i simhallen. Respondenten berättade att eleverna inte ville visa 

sina kroppar inför sina klasskamrater och därför valdes simundervisningen aktivt bort. 

Simundervisning är inte obligatoriskt på för idrott och hälsa i gymnasieskolan då “hantering 

av nödsituation” går att arrangera även på land (Skolverket 2011). Det finns flera fördelar 



 

med att ta bort ett moment som har visat sig ge negativa konsekvenser för elevers 

välbefinnande. En fördel är att värna om elevers hälsa och därför ta bort riskfyllda moment 

som kan inkräkta på deras hälsa. En annan fördel är att elever som är benägna att skolka om 

undervisningen påverkar deras hälsa negativt istället kommer bli mer motiverade att gå till 

lektionerna om momenten känns trygga. Respondentens aktiva val är ett exempel på när lärare 

försöker att påverka undervisningen i praktiken. I tidigare studier (Ebadi et al. 2016; Larsson 

& Meckbach 2012) visar resultaten att lärare varken har visioner om hur de vill att 

undervisningen ska gå till för att hälsa ska genomsyra innehållet eller har kunskaper om hur 

de praktiskt ska gestalta visionerna.  

 

Lärare som exempelvis har erfarenhet av psykisk ohälsa, har en närstående eller en vän som har 

drabbats av det kommer troligtvis bygga sitt undervisningsinnehåll kring just det ämnet inom 

hälsoundervisningen. En utav respondenterna förklarade att hen själv hade upplevt psykisk 

ohälsa och kunde tack vare det se tidiga tecken på om en elev inte mådde bra. Lärares 

undervisningsinnehåll kan således begränsas av huruvida mycket tidigare erfarenheter de har 

kring psykisk hälsa. Detta påverkar givetvis elevers kunskaper i ämnet och kan leda till att en 

likvärdig undervisning inte kan möjliggöras.  

 

9.1.3 Lärares erfarenheter styr undervisningsinnehållet 

Larsson (2010) och Berger (et al. 2012) lyfter hur lärarstudenters tidigare erfarenheter och 

föreställningar påverkar hur de blir som lärare, utbildningen påverkar men tidigare erfarenheter 

utgör en större del av undervisningsinnehållet. Som nämnts ovan avgränsas 

hälsoundervisningen beroende på vad respondenterna hade upplevt själva. Vidare förklarar 

Larsson (2010) att lärare ofta lägger större vikt vid fysisk förmåga eftersom de själva kommer 

från en idrottslig bakgrund. Reflektioner kring hälsa som ett salutogent perspektiv kan på så vis 

reduceras. Till skillnad från denna studie visade lärare på kunskap i att problematisera hälsa 

som ett salutogent perspektiv men att de lägger större vikt vid fysisk aktivitet bekräftades enligt 

tidigare studier. 

 

Ett exempel från studien då lärares erfarenheter bestämmer innehåll är när en av respondenterna 

berättade att hen fokuserade på att undervisa eleverna om balansen mellan för lite och för 

mycket träning. Enligt respondentens tidigare erfarenheter i skolan fokuserar eleverna för 

mycket på just själva träningen, därmed ville respondenten förklara vikten av att ha en balans 



 

mellan fysisk och psykiskt välbefinnande. Respondenten hade varit med om elever som 

utvecklat ortorexi. Att fokusera för mycket på den fysiska aktiviteten och hälsan menar 

respondenten kan leda till att elever maniskt börjar träna och på sätt triggas till ett beteende som 

är skadligt. Larsson (2010) lyfter problematiken med att lärares tidigare erfarenheter påverkar 

lektionsklimatet. Lärare som kommer från föreningsliv där prestation är i centrum kan föra med 

sig en syn på träning som där med kan bli skadligt för eleverna.  

 

Respondenterna var överens om att lärarutbildningen inte gav dem tillräckligt med verktyg för 

att bedriva en hälsoundervisning som omfattar psykisk hälsa. Vid granskning av några 

universitet som erbjuder lärarutbildning är det endast 7,5 hp av de 120 hp som krävs för att bli 

gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa som tar upp hälsoundervisning 

(Lärarutbildningsnämnden 2018).  De 7,5 hp som berör hälsa (“olika perspektiv på 

identitetsskapande samt att problematisera olika fysiska aktiviteters betydelse för ungas fysiska 

och psykosociala utveckling”) är avsevärt lite då hälsa ska utgöra minst lika mycket som fysisk 

aktivitet. För att lärare ska kunna genomsyra hälsa i all undervisning behöver de får mer 

kunskap om hur det ska gå till och det verkar otillräckligt med den utbildning som erbjuds på 

lärarutbildningen idag. 

9.2 Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ intervjumetod 

för att undersöka hur lärare tolkar och undervisar om hälsa i ämnet idrott och hälsa på 

gymnasiet. 

 

Vårt val av semikonstruerade intervjuer valdes då vi ville få en djupare förståelse genom att 

undersöka hur lärare tolkar styrdokumenten utifrån begreppet hälsa samt hur de undervisar om 

psykisk hälsa i ämnet idrott och hälsa (Denscombe, 2016). Genom den insamlade empirin 

kunde vi sedan tolka och analysera det insamlade intervjuerna och därmed få en djupare 

förståelse för hur respondenterna såg på hälsa i ämnet idrott och hälsa. Resultatet kan tänkas 

påverkas utifrån våra föreställningar vid analys, vilket är en problematik som är svår att 

undkomma oavsett metod. Det kan dock ses som en fördel att vi i studien var två som 

analyserade samma data vilket kan leda till en mer objektiv analys. Det studien bygger på är 

vad respondenterna delade med sig av vid intervjuerna, det kan säkerligen vara så att 

respondenterna hade mer kunskaper inom ämnet som intervjuerna inte fick fram.  

 



 

Fördelen med en kvalitativ metod är att intervjupersonerna får en djupare förståelse kring det 

ämne som de undersöker (Denscombe, 2016). Det som är mindre bra är svårigheten att göra 

studien på många individer då det är svårt att hitta många respondenter men framförallt tar 

transkriberingen lång tid. Vår studie ger inblick i hur lärare arbetar med ämnesområdet hälsa i 

hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Det finns begränsningar i vår studie gällande hur 

generaliseringsbart resultatet är då studien endast grundas på sex stycken respondenter från 

södra Sverige. Hade det funnits möjlighet att följa upp med fler intervjuer och även observerat 

flertal lektioner som behandlar flera av de centrala innehållen skulle en större förståelse för hur 

hälsoundervisningen bedrivs vara mer detaljerad. 

10. Konklusion  

under samma undervisningstillfälle krävs en vidare utveckling för att ämnet idrott och hälsa ska 

upplevas som ett gemensamt ämne, allra minst för eleverna. 

 

Samhället i stort och även respondenterna i studien har uppfattat att eleverna mår allt sämre 

psykiskt, vilket i sin tur har visat påverka undervisningen. Respondenterna får använda 

undervisningstid för att hjälpa elever med psykiska besvär på plats, istället för att ge eleverna 

undervisningstid i att förbereda dem till att kunna ansvara för sin egen hälsa i framtiden. Studien 

visar på att respondenterna grundar sin undervisning på tidigare erfarenheter då de inte fått 

tillräckligt med verktyg från lärarutbildningen och fortbildningar. Den minimala 

hälsoundervisningen som respondenterna uttrycker att de fick verkar även stämma överens med 

vad lärarstudenter erbjuds idag (Malmö universitet 2018; Linnéuniversitetet 2018; 

Lärarutbildningsnämnden 2018). Det leder till en problematik när respondenterna använder sig 

av sina tidigare erfarenheter i relation till uppdraget likvärdig utbildning.  

 

Som titeln antyder är hälsoundervisningen på rätt väg. Respondenterna har visionerna, nu 

behövs endast verktygen för att de praktiskt ska kunna gestaltas i ämnet idrott och hälsa.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej, 

Vill du vara med i en undersökning som berör hur du som lärare i idrott och hälsa arbetar med 

psykisk hälsa? Studien är en C-uppsats och är en del av utbildningen till ämneslärare vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Det är en kvalitativ intervjuundersökning som är tänkt för lärare 

som har arbetat i minst fem år. Studien syftar till att undersöka hur du arbetar med hälsan 

utifrån Lgy 11. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas och skrivas ut i text. 

Den informationen som ges ut kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt vilket innebär 

att ingen obehörig kommer kunna ta del av informationen. Du kommer inte att kunna 

identifiera i studien, det är helt anonymt. Resultatet kommer sedan att presenteras skriftligt för 

handledare, examinator och andra studerande. När uppsatsen är godkänd kommer den att 

finnas vid en databas. Det transkriberande och inspelade materialet kommer att raderas efter 

att uppsatsen är godkänd. Deltagandet i studien är helt frivillig och du kan när som helst välja 

att avbryta den. Du har också möjlighet att avböja frågor under intervjun. Vi vore väldigt 

tacksamma om du skulle vilja medverka i den här studien. Vid eventuella frågor hör av dig till 

oss. 

Gustav Forsberg                                                                         Matilda Österdahl  

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Namn: 

2. Hur länge har du varit lärare? 

3. Om du har en lärarutbildning, var läste du? 

 

Tema 1- Synen på hälsa 

1. Som lärare i ämnet idrott och hälsa kan begreppet hälsa uppfattas på många olika sätt. 

Hur ser du på hälsa inom ämnet?  

2. Vad definieras som hälsa enligt dig? 

3. På vilket sätt spelar hälsan en roll i idrott och hälsa undervisningen? 

Tema 2- Lärares didaktiska val 

1.  Hur brukar du göra när du undervisa om hälsa? 

a. Använder du några verktyg? 

b. Är det något du aktivt lägger mer eller mindre vikt vid? 

c. Har du alltid gjort på detta sättet? (Vad har du ändrat?) 

2. Vilka kunskaper i hälsodelen tycker du eleverna ska ha efter avslutad kurs? 

a. Varför? 

b. Är det någon del du anser det är extra viktigt för eleverna att få kunskap i? 

c. Är det områden du undviker?(varför?) 

Tema 3-  Verktyg och hälsoundervisning 

1. I ämnet idrott och hälsas syfte står det att elever ska få kunskap i att kunna ansvara för 

sin egen hälsa; 

a. Hur tolkar du detta syfte? 

b. Hur arbetar du i din undervisning för att elever ska få kunskap i att kunna 

ansvara för sin egen hälsa? 

2. Vilka verktyg använder du dig av för att arbeta med styrdokumenten? 

a. Vad fick du för verktyg på Lärarutbildningen? 



 

b. Har ni arbetat med styrdokument vid fortbildningar, hur var det i så fall? 

c. Arbetar ni kollegialt med att tolka styrdokumen/ arbeta fram 

undervisningsinnehåll? 

3. Psykisk ohälsa har ökat i samhället, är det något som påverkar din undervisning i 

idrott och hälsa? 

4. Hur arbetar du kring psykisk hälsa i din hälsoundervisning? 

 

 

 


