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Abstract 

Studiens syfte var att ta reda på hur yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa såg på 

delen hälsa i ämnet. Studien ämnade undersöka hur lärarna undervisade i hälsa, hur de tolkade 

begreppet hälsa och hur de såg på hälsan relaterat till ämnets kunskapskrav och centrala 

innehåll. Tidigare forskning visar på att den fysiska aktiviteten med framförallt bollspel och 

lekar dominerar undervisningen i idrott och hälsa samt att innehåll kopplat till olika 

perspektiv på hälsa får lite utrymme. Studiens empiri bygger på semistrukturerade intervjuer 

med tolv legitimerade lärare i idrott och hälsa i södra Sverige där intervjuerna kretsade kring 

lärarnas syn på hälsa och realisering av detta i undervisningen av ämnet. Resultatet analyseras 

med hjälp av olika teoretiska infallsvinklar innefattande: läroplansteorin, patogena och 

salutogena perspektivet, KASAM och hälsokorset. Sedan avslutas studien med en diskussion 

där resultatet kopplas samman med tidigare forskning. Studiens resultat visade bland annat på 

att den största delen av undervisningen i hälsa i ämnet sker genom fysisk aktivitet. Många 

lärare kunde själva se att de inte fick med hela hälsoperspektivet i undervisningen, men visste 

till exempel inte hur de skulle få in den psykiska och sociala hälsan på ett bra sätt eller hur det 

skulle ha tid med detta. Nästan alla lärare ansåg att hälsa är ett komplext och svårtolkat 

begrepp.  
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1. Inledning 

Hälsa är idag ett omtalat och brett begrepp. Hälsan cirkulerar runt omkring oss människor 

dagligen i media, på jobbet, i familjen, podcaster, i TV och i radio. Det talas konstant om hur 

man lever hälsosamt och hur man undviker ohälsa. Hälsa idag syftar inte enbart till avsaknad 

av sjukdom utan det är ett mycket mer komplext begrepp.  

Den fysiska hälsan i Sverige är idag förhållandevis bra medan den psykiska ohälsan 

stadigt ökar. I socialstyrelsens rapport från 2017 kan man se hur den psykiska ohälsan hos 

unga vuxna mellan 18-24 år har ökat med hela 70 %. Här är den största gruppen kvinnor. De 

som lider av psykisk ohälsa lider oftast av depressioner eller ångest (Socialstyrelsen, 

2017).  Enligt folkhälsomyndighetens mätning 2014 av psykisk ohälsa hos skolungdomar, 

visade det sig att 57% av 15 åriga flickor upplever någon form utav psykisk ohälsa. Det är en 

ökning med 9% på 4 år. Även många pojkar upplever psykisk ohälsa, 32% upplevde frekvent 

någon form utav psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). Bris skriver i sin årsrapport 

från 2016 att psykisk ohälsa bland ungdomar ökar. På ett år har den ökat med 3%. Barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa är nu det vanligaste ämnet som Bris hanterar (Bris, 2017).  

1994 reviderades läroplanen och ämnet idrott ändrade namn till idrott och hälsa som 

ämnet idag fortfarande heter. Detta betyder alltså att undervisningen ska bestå av både idrott 

och hälsa och inte längre bara av idrott. Idrotten och hälsan borde därför få lika stora delar 

och samverka med varandra i undervisningen (Larsson & Meckbach, 2012).  

I Skolinspektionens rapport från 2012 kan man tydligt se att den dominerande 

aktiviteten på idrott och hälsa lektionerna är bollspel och bollekar. Man kan även se att 

hälsoperspektivet knappt behandlades alls. Detta betyder att kunskapsområdet hälsa och 

livsstil ges väldigt litet utrymme i många skolor. Skolinspektionen menar att det exempelvis 

utelämnas diskussioner kring upplevelser av fysisk aktivitet och träning, levnadsvanor, 

kroppsuppfattning och självbild (Skolinspektionen, 2012).  

Lärare i Idrott och hälsa har idag som skyldighet i sitt uppdrag att lära ut ett livslångt 

lärande i bland annat hälsa som är en av fyra stora delar i ämnet. Vi lärare ska då ge eleverna 

kunskap om både psykisk, fysisk och social hälsa som eleverna sedan kan dra nytta av nu och 

i framtiden (Larsson & Meckbach, 2012).  

Skolan är den plats där eleverna spenderar mest tid under veckorna. Därför är det 

viktigt att ta till vara på den tiden för att nå ut till alla elever. Forskning visar att idrott och 

hälsa ämnet är det främsta ämnet att använda sig av för att påverka elevernas hälsa (Buns & 
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Thomas, 2015).  

 Det står med i ämnets syfte för grundskolan att eleverna ska ges kunskap i hur man 

påverkar sin hälsa genom hela livet, att de ska få förutsättningar för att lära sig kring goda 

levnadsvanor och hur den fysiska aktiviteten samspelar med både med det fysiska och 

psykiska välbefinnandet. Trots det så verkar det som att många lärare väljer att inte ta in 

hälsan i undervisningen. Det kan vara av olika anledningar som tex. okunskap eller att man 

faktiskt tycker att hälsan är med bara eleverna är fysisk aktiva. Men då glömmer man bort en 

stor del av vad hälsan står för och hur hälsan i samhället ser ut idag. Tanken är ju att vi lärare 

ska förbereda eleverna för ett livslångt lärande i hälsa (Skolverket, 2011a). 

 Med tanke på hur vårt samhälle ser ut idag med en kraftig ökning av psykisk ohälsa 

anser vi att hälsan i idrott och hälsa faktiskt är en lika viktig del som idrotten. Men trots detta 

verkar det som att den ofta tappas bort i undervisningen. Den här studien vill ta reda på hur 

lärare faktiskt tolkar hälsans roll i ämnet och hur de väljer att ta med begreppet i 

undervisningen. Med tanke på tidigare studiers resultat kommer den här studien även att 

undersöka hur lärare kopplar deras syn på hälsa till ämnets kunskapskrav och centrala 

innehåll. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärare i ämnet idrott och hälsa tolkar begreppet 

hälsa och kopplar detta till de centrala innehåll och kunskapskrav som finns i ämnet. Ett 

vidare syfte var att undersöka hur lärarna undervisar i hälsa i ämnet på grundskolans senare 

år. Studien utgick ifrån följande frågeställningar: 

 

-Hur tolkar lärare i idrott och hälsa begreppet hälsa och dess betydelse inom ämnet? 

-Hur relaterar lärarna sin syn på hälsa till ämnets kunskapskrav och centrala innehåll? 

-Hur undervisar lärarna i hälsa inom ramen för ämnet idrott och hälsa på grundskolans senare 

år 7-9? 
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3. Bakgrund 

I denna bakgrund berörs relevanta begrepp och definitioner för studien. Här kommer 

begreppet hälsa, psykisk hälsa samt fysisk hälsa att definieras och diskuteras. I denna del 

kommer även skolans syn på hälsa och hälsoundersökning att belysas.   

 

3.1 Syn och definitioner på hälsa 

 
Historiskt sett har människor kunnat se på hälsa på två olika sätt. Den ena handlar om ett mer 

moraliskt normativt perspektiv vilket innebär att det är samhällets normer och beteenden som 

påverkar vad hälsa är. Det andra sättet är ett mer vetenskapligt synsätt där 

medicinvetenskapen är med och påverkar vad hälsa ska innefattas av (Quennerstedt, 2006).   

Moraliskt normativt perspektiv är något som oftast är förknippat med idealet. Det som 

aldrig går att uppnå men ändå något människor ska sträva efter. Det innebär ofta att den 

enskilda individen ska välja en väg där den är måttlig i alla avseenden, oavsett vilken del av 

hälsa den försöker uppnå. Det här perspektivet dominerade i de flesta delarna där 

kristendomen tog över historiskt sett (Quennerstedt, 2006).  

Vetenskapligt normativt perspektiv kan innebära det som Hippokrates talade om. Ett 

jämviktstillstånd där han mer fokuserade på kroppens egna organ och att de var i harmoni 

med varandra. Han menade att sjukdomar tillkommer av förändringar i livet som påverkar 

organen och deras harmoni. När tron på kristendomen inte längre har lika stort inflytande på 

människan börjar det vetenskapligt normativa perspektivet att dominera och hälsa blir mer 

inriktat på olika medicinska termer. Kropp och själ ses därför nu som två skilda ting. Själen 

kunde inte studeras eftersom den tillhörde Gud men kroppen däremot, den var en maskin med 

olika delar som gick att studera. Det innebar att människan var frisk när maskinen fungerade 

som den skulle och sjuk när det blev några avvikelser. Synen av att vara sjuk blev en motpart 

från hälsa (Quennerstedt, 2006).  

Nu idag ses hälsa på flera olika plan. Hälsa innefattar allt som en individ räknar in i 

sin livsmiljö. Det kan vara allt från sjukdomar till känslan av något meningsfullt med livet 

oavsett det egna tillståndet. Idag ser människor inte på hälsa som ett motsatsord till begreppet 

sjuk eller sjukdom utan det är hela individens liv som räknas in (Quennerstedt, 2006). 

Hälsobegreppet är både individ- och situationsanpassat därför går det inte att använda sig av 

en enkel definition för att beskriva begreppet (Brolin, 2017).  
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Antonovsky menar att det finns tre olika modeller som förklarar hur man kan jobba 

med hälsa. Det finns två patogena modeller som han benämner som lindra och bota samt 

förebygga. Den tredje är en salutogen modell som han benämner som främja. Den kliniska 

modellen som handlar om att lindra och bota representerar sjukvårdens syn och arbetssätt på 

hälsa. Folkhälsomodellen handlar om att förebygga ohälsa genom bland annat kartläggning, 

identifiering och hälsokontroller. Kontinuummodellen är den modell som är mer salutogen 

och jobbar med att främja hälsa. De vill söka faktorer som bidrar till att bibehålla eller främja 

hälsan. Här sker hälsotester för att kunna avlägga en nulägesrapport om hur hälsosam 

individen är för att sedan få utbildning i vad individen själv kan göra för att påverka eller 

bibehålla sin hälsa och finna den meningsfull (Rydqvist & Winroth, 2004).  

Det finns många olika tolkningar på vad hälsa är men den här studien kommer att rikta 

in sig på WHO:s tolkning från år 1948. Det är inte bara frånvaro från sjukdom och svaghet 

som gör en individ hälsosam utan det handlar om att individen känner ett välbalanserat 

tillstånd fysiskt, psykiskt och socialt för att vara hälsosam eller ha en god hälsa (Brolin, 

2017).   

I skolan präglas idrott och hälsa ämnet är den fysiska hälsan. Största delen handlar om 

att eleverna ska röra på kroppen och svettas för att träna upp sin kroppsliga förmåga både nu 

idag och för framtidens skull. Det är den enskilda individen som är med och skapar en god 

fysisk hälsa genom att förstå vikten av att vara fysiskt aktiv för att motverka skador och 

sjukdomar (Thedin Jakobsson, 2004).  

Detta är ett stort diskussionsämne i idrott och hälsa i skolan. Studier har visat att lärare i 

idrott och hälsa nöjer sig med att eleverna tycker ämnet är roligt. Det kan bidra till att elevens 

psykiska hälsa kan påverkas på ett positivt sätt (Thedin Jakobsson, 2004). Den psykiska 

hälsan kan handla om att läraren ställer sig frågan hur den fysiska aktiviteten kan vara till 

betydelse för att unga ska känna att sitt liv är meningsfullt och hälsosamt. På det sättet arbeta 

med den psykiska hälsan i skolan utan att för den saken skull bortse från den fysiska hälsan 

(Brolin, 2017).  

 

3.2 Skolans syn på hälsa / Skolans hälsouppdrag  

I ämnets syfte i idrott och hälsa står det tydligt att både fysisk och psykisk hälsa ska finnas 

med i undervisningen. I idrott och hälsa för grundskolan står det följande:  
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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. Eleverna ska 

även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur 

fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande (Skolverket, 

2011a:1). 

I kommentarmaterialet för kursplanen i ämnet  Idrott och hälsa i grundskolan står det 

följande; 

Hälsa kan definieras både i ett övergripande perspektiv som ”folkhälsan” och i ett 

individuellt perspektiv kopplat till elevernas erfarenheter och upplevelser. Genom 

innehållet olika definitioner av hälsa kan eleverna få förståelse för att hälsa som 

begrepp kan se olika ut för olika individer, liksom effekterna av olika livsstilar. 

Ämnets huvudinriktning är att lyfta fram det positiva sambandet mellan rörelse och 

hälsa. Innehållet samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa ger eleverna kunskaper om och förståelse för 

hur olika faktorer samverkar och påverkar individens hälsa och välbefinnande 

(Skolverket, 2011b:15).   

Det betyder att läraren inte endast bör beröra den fysiska hälsan och  inte heller endast beröra 

den genom fysisk aktivitet. Det krävs mer än så för att få in förståelsen för hälsan hos 

eleverna. Det krävs diskussioner och samtal för att förstå samband och orsaker, det räcker 

alltså inte bara med praktiskt görande utan reflektioner. I Skolverkets kommentarmaterial står 

det även att  

Med innehållet kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt öppnar kursplanen för 

diskussioner om olika budskap som eleverna möter i till exempel medier. En central 

aspekt i sådana diskussioner är hur man kan förhålla sig till de kroppsideal som 

förmedlas i tidningar, teve och film. Ett viktigt motiv till det här innehållet är att 

eleverna ska kunna ta ställning i dessa frågor (Skolverket, 2011b:15).   

Det betyder att man bör tala om den ökade psykiska ohälsan som finns idag och som delvis 

ökat på grund av mediers påverkan av kroppsideal.  

Skolans värdegrundsarbete handlar inte längre bara om de fysiska aspekterna hos 

eleverna utan idag är det minst lika viktigt att arbeta med aspekter som de psykiska och 

sociala (Brolin, 2017). Idag står det skrivet i skolans värdegrundsuppdrag att hälso- och 

livsfrågor ska uppmärksammas. Eleverna ska ha rättigheter att bilda sig och genom skolans 

stimulering kunna växa med och genom olika uppgifter (Skolverket, 2011c).   
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Beroende på vad den enskilda skolan anser passar in under hälsobegreppet så kommer 

det arbetet att se ut på olika sätt. Under många år i skolan har detta begrepp varit styrt genom 

att fostra elever till goda samhällsmedborgare. De fysiska aspekterna har varit grunden för att 

vara en god samhällsmedborgare. Det handlar i många fall om att undvika att äta saker som 

inte är bra för kroppen, inte ta droger och visa en hög moral. Genom att använda sig av ett 

sådant arbetssätt blir hälsa avsmalnat. Det handlar även om att ansvaret oftast läggs på idrott 

och hälsa läraren istället för på hela skolans verksamhet. Vilket blir problematiskt för hur 

samhället ser ut idag (Brolin, 2016). Ett hälsoarbete ska gå under samma del som 

värdegrundsarbetet och därför är det inte enbart idrott och hälsa läraren som ska stå för den 

typen av undervisning. Det involverar hela skolan även fast hälsa självklart är en del av ämnet 

idrott och hälsa och därför kommer beröras mer där. Det är viktigt att förstå att hälsa för 

läraren inte alltid är samma som hälsan för eleven. Därför behöver skolan arbeta utefter ett 

salutogent perspektiv som då skulle göra att läraren sätter eleven i främsta rummet och 

fokuserar på arbetet från deras syn (Brolin, 2016).  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning kring hälsa tas upp. Först kommer den fysiska 

hälsan att behandlas i form av olika studier som har gjorts både på ett internationellt och 

nationellt plan. Sedan kommer studier lyftas fram kring skolans hälsouppdrag, vad som ska 

finnas med i kunskapskraven och hur lärarna generellt jobbar med begreppet hälsa. Därefter 

kommer en underrubrik gällande olika dilemman inom begreppet hälsa och vad lärarna anser 

kan vara svårt att få med i undervisningen. Ett avslutande stycke behandlar sedan hur lärare i 

olika studier arbetat med att förebygga ohälsa eller främja hälsa.  

4.1 Fysisk hälsa 

Det finns mycket forskning kring hur lärare i idrott och hälsa  kan påverka den fysiska hälsan 

vilket i sin tur innebär att främja ett hälsosamt tillstånd hos eleverna genom att de får röra på 

sig. För om eleverna rör på sig så kan det motverka övervikt och fetma vilket bidrar till ett 

bättre hälsotillstånd. Det finns en mängd fakta kring hur en minskad övervikt kan bidra till 

färre sjukdomar som grundar sig i ett mindre hälsosamt liv (Buns & Thomas, 2015). Frågan är 

vilken del av skolans uppdrag som är viktigast.  

Det finns diskussioner kring hur hälsa ska behandlas i ämnet idrott och hälsa samt i 

hur stor utsträckning det ska vara. Uppfattningen av skolämnet idrott och hälsa är att det finns 

ett patogent synsätt. Diskussioner på ett internationellt plan handlar inte enbart om 

hälsobegreppet i ämnet utan vad som får kalla sig hälsa och hur stor del av ämnet 

hälsobegreppet ska få ta (Brolin, 2017). Forskning visar även på att det salutogena 

perspektivet inte alls prioriteras i skolan idag och ämnet sätter inte den enskilda individen i 

centrum. Utan det handlar snarare om att de som inte passar in med övriga gruppen får rätta in 

sig i ledet och försöka göra sitt bästa enligt tidigare studier (Brolin, 2017).   

I en idrottsstudie kring hur lärarna talar om begreppet hälsa kopplat till ämnet idrott och 

hälsa kan man tydligt se att många lärare är tveksamma och osäkra kring hur man behandlar 

hälsodelen i ämnet. Många refererar hälsan till teoretisk kunskap och idrotten till praktisk 

kunskap. Lärare talar om hur hälsan är teoretisk och har mer med andra ämnen att göra än 

idrott och hälsan. Ja, hälsa har jag inte på idrottstimmarna då relaterar jag till teori, hur dom 

mår osv. utan det har vi på andra lektioner (Thedin Jakobsson, 2004) Uttrycker sig en lärare i 

studien. I studien gick det att se hur lärare såg på hälsan mer ur ett fysiologiskt perspektiv. 

Ämnen som sömn, kost och droger tar man inte upp när man diskuterar idrott. Man talar mer 
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om hur man ska förbättra sin kondition och hur detta har en positiv påverkan i andra 

teoretiska ämnen (Thedin Jakobsson, 2004). 

 

4.2 Skolans hälsouppdrag 

En studie som har gjorts i Australien diskuterar hur idrott och hälsa kan få in hälsoaspekten i 

skolan, på ett fördjupande sätt. Det handlar då om att eleverna ska föra en diskussion kring 

olika hälsoaspekter som social hälsa, psykiska hälsa osv. Förslaget för en ny läroplan 

innefattar även att hälsobegreppet blir mer elevcentrerat. Eleverna ska få verktyg för att både 

förbättra sin egen och kunna hjälpa andra med sin hälsa. De nya förslaget ska även innefatta 

delen att eleverna tar hälsa och välmående förgivet och inte använder sig av ett kritiskt 

tänkande (Leahy, O’Flynn & Wright, 2013). På skolor i Australien ser de hälsa och fysisk 

aktivitet som uppdelat. När de talar om hälsa är det viktigt att reflektera och diskutera kring 

olika hälsoaspekter. Men däremot ska det kritiska tänkandet följa med över i den fysiska 

aktiviteten som innefattar olika rörelseaktiviteter (Leahy, O’Flynn & Wright, 2013). Det 

kritiska i det här tänkandet har visat sig handla om att elever inte alltid varken kan hjälpa sig 

själva eller andra för att förbättra deras hälsotillstånd. Vid ett sådant tankesätt i skolan är det 

viktigt att få eleverna att inte enbart förvänta sig att allt går att förändra snarare handlar det då 

om att reflektera över varför det inte går att förändra ett visst tillstånd (Leahy, O’Flynn & 

Wright, 2013).   

          Studier har gjorts på hur läroplanerna runt om ser ut idag och visar att det ofta handlar 

om att eleverna ska göra bra val i livet. Det är viktigt att försöka komma bort från de 

tankesättet och istället fokuserar mer på ett socio-kritiskt perspektiv som är fokuserat på det 

som Australien försöker få fram i sina läroplaner (Leahy, O’Flynn & Wright, 2013). Även i 

den svenska skolan idag är det för mycket fokus på vad det finns för risker med olika val i 

livet och att göra så få riskfyllda val som möjligt ska leda till en mer hälsosam livsstil (Leahy, 

O’Flynn & Wright, 2013).  

Internationellt jobbar ämnet idrott och hälsa med att få ut sitt budskap kring ett 

livslångt lärande. Att regeringar runt om i världen ska hitta läroplaner för att kunna förmedla 

detta budskap. Skolans läroplan ska vara uppbyggd så att fysisk aktivitet och hälsa i ämnet 

parallellt jobbar med varandra. Inte enskilt var och en för sig (Penney, 2008). 

 När det kommer ut en ny läroplan runt om i världen är det oftast en regering eller 

något liknande som bestämmer vad som ska finnas med och hur mycket utav varje del. Det 

ser ut på ett liknande sätt oavsett vilket land, men oftast är det en del som glöms bort 
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oberoende av vem det är som har tagit fram en ny läroplan. Det är lätt att glömma bort är de 

lärarna som ska hålla i undervisningen som förutbestäms uppifrån. Något som verkar vara 

enkelt i teorin är oftast inte lika lätt i praktiken. Det krävs mycket av den enskilda skolan för 

att en lärare ska kunna utforma en så bra tolkning av läroplanen som möjligt, för de eleverna 

som finns på den enskilda skolan (Ha,Wong, Sum & Chan, 2008).   

4.3 Dilemman inom hälsobegreppet 

Som tidigare nämnt har det gjorts undersökningar på att framförallt flickor påverkas av 

sociala medier idag på ett negativt sätt och det handlar främst om träningshetsen och alla 

redigerade bilder som läggs upp på nätet (Nordlund, 2013). Det har gjorts studier på hur vida 

idrott och hälsa lärare ska välja att arbeta med sociala medier i ämnet eller inte. De lärare som 

vill använda sig av sociala medier ser det som en fördel för att det går att skicka länkar som 

behandlar hälsa i skolan, vad som är sanningar och vad som kan vara osanningar. Det går 

även att visa eleverna de positiva med hälsa och hur olika typer av hälsoaspekt kan bidra till 

hälsa istället för ohälsa (Joperd, 2017). Att arbeta med sociala medier kan bidra till att 

eleverna känner meningsfullhet i undervisningen. Eftersom samhället idag är så beroende av 

sociala medier är det viktigt att hänga med i den utvecklingen och inte nöja sig med vad som 

fungerat tidigare. Det är till stor fördel att kunna visa hur sociala medier används för att få 

något att framställas på ett visst sätt för att skapa en större förståelse för eleverna (Joperd, 

2017). Det kan även bidra till ett mer socio-kritiskt perspektiv som den Australiensiska 

studien visade upp i sina tankesätt kring upplägg på läroplaner inom ämnet (Leahy, O’Flynn 

& Wright, 2013).  

I Sverige har studier gjorts kring hur lärare ser på begreppet hälsa i undervisningen. 

Det visar sig att lärare inte nämner begreppet hälsa på det sättet som går att önska. Det 

handlar mer om att lärarna säger att hälsa är svårt att sätta ord på, och att i ämnet ingår hälsa 

eftersom fysisk aktivitet handlar om att vara hälsosam. Under intervjuer med lärare i ämnet 

framkommer det att lärarna har svårt att precisera begreppet hälsas innebörd. Lärarna talar om 

att hälsa ska vara något teoretiskt eller att det diskuteras, samtidigt som kost tas upp i ämnet 

(Thedin Jakobsson, 2004). Detta kan bero på det som Schenker (2011) tar upp i sin studie 

kring att idrottslärarutbildningen ofta har svårigheter att lyfta begreppet hälsa. Det finns andra 

studier som stödjer ett liknande resultat kring att hälsa är en mer teoretisk del, en hälso del 

och en fysisk del. Eftersom det är svårt att sätta ord på vad fysisk aktivitet kan bidra till för 

kunskap menar Ahlbergs (2016) studie på att det är en nackdel för begreppet hälsa i ämnet. 

Det är därför av stor vikt att läraren hjälper eleverna att skapa en förståelse kring varför man 
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gör en viss typ av aktivitet under en lektion och försöker få eleverna att hitta någon form av 

meningsfullhet (Ahlberg, 2016).  

Studier visar även på att elever vill ha mer tid för delen hälsa i undervisningen. De vill 

själva hitta en hälsosam livsstil som fungerar för den enskilda individen och då behöver dem 

kunskap för att klara det. Eleverna vill lära sig att kombinera ett roligt fritidsintresse i någon 

form av rörelse med att må bra för övrigt och inte känna sig stressade i vardagen. Det är där 

läraren kommer in i bilden med sin kunskap för att hjälpa eleverna framåt (Ahlberg, 2016).  

Ett annat sätt att se på hälsans komplexitet är att vissa av lärarna i studien anser att 

hälsa innebär fysisk aktivitet och rörelse i ämnet medan andra anser att det är ett för djupt 

begrepp, som inte ska räknas in i ämnet eftersom det inte passar in inom ramen för idrott och 

hälsa ämnet. Alla var överens om att det hade behövts någon form av konkretisering så att 

lärarna får ta del av vad som krävs för att hälsodelarna ska uppnås i undervisningen (Thedin 

Jakobsson, 2004).   

 Den typen av diskussion tar även Annerstedt (2008) upp i sin studie kring alla de 

skandinaviska ländernas arbete med hälsa, att begreppet är svårdefinierat. Vilket leder till att 

den diskussionen inte sker i undervisningen gällande olika hälsoaspekter. Men den 

diskussionen fungerar framförallt inte i Norge och Danmark men på en lite högre nivå i 

Sverige och Finland (Annerstedt, 2008).  

 

4.4 Att främja hälsa eller förebygga ohälsa  

Quennerstedt (2006) har i en av sina studier valt att analysera synen på hälsa med hjälp av 

olika ämnesdiskurser. Han menar att ämnet idrott och hälsa domineras av att hälsa 

kännetecknas av fysiologidiskurser. Det handlar då främst om att lärarna i ämnet lägger vikt 

vid att eleverna ska få kunskaper kring kost, fysisk aktivitet och kännedom kring den fysiska 

träningen. Det handlar alltså om att ämnet främst präglas av det patogena synsättet vilket 

innebär att läraren främst fokuserar på att förebygga sjukdomar (Quennerstedt, 2006).   

En studie som Alfrey och Gard (2014) har gjort på engelska och australiensiska lärare 

studerar hur hälsa används i undervisningen. Det kunde skilja sig mellan skolorna men hos de 

flesta av lärarna använde de sig av fysisk aktivitet. I någon skola kunde det även handla om 

att de använde sig av olika hälsotester för att förbättra elevernas hälsa. Men oavsett vad 

läraren använde sig av för typ av undervisning var de alla överens om att de hade för lite 

utbildning i hur man undervisar i begreppet hälsa. Alla var överens om att de hade tillräckligt 

med utbildning för den fysiska aktiviteten men de kunde bara använde sig av de fysiologiska 
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delarna inom hälsobegreppet i undervisningen (Alfrey & Gard, 2014). En avsaknad av 

utbildning inom begreppet hälsa visar även en studie gjord av Alfrey, Webb och Cale (2012). 

De lärare som deltog i studien hade fått tillgång till en fortbildning inom hälsa i 

undervisningen. Men det visade sig inte vara något som lärarna ansåg var till hjälp och 

konsekvensen av det blev att lärarna hellre bortser från den delen av hälsa och använder sig av 

fysisk aktivitet istället (Alfrey, Webb & Cale, 2012).   

Nilsson (2003) menar att om man endast ser hälsoundervisningen ur ett patogent 

perspektiv riskerar man att endast fokusera på negativa faktorer som sjukdomar och skador, 

detta kan leda till bristande motivation hos eleverna till ämnet. Det kan enligt Evans (2003) 

även leda till att eleverna känner skuldkänslor om de känner att de inte klarar av att styra sina 

egna levnadskrav när den fysiska kroppen är i för stort fokus i ämnet.  Evans (2003) och 

Nilsson (2003) menar det finns brister i hur man ser på hälsodelen i ämnet eftersom man 

mestadels talar om avsaknad av ohälsa. Det gör att man missar flera aspekter av det breda 

begreppet.  

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns flera studier som behandlar begreppet hälsa och dess komplexitet. De tidigare 

studier som har valts att användas i den här studien behandlar framförallt hur lärare arbetar 

med begreppet hälsa på olika sätt och i vilken form hälsa tas upp i undervisningen. Det finns 

forskning som behandlar dilemmat i andra delar av världen så som Europa och Oceanien, i 

Skandinavien och i Sverige. Dessa forskare och deras studier har valts för att få en djupare 

förståelse för att begreppet hälsa inte enbart är svårtolkat i Sverige utan runt om i världen. 

Med detta som utgångspunkt var alltså syftet med denna studie att vidareutveckla förståelsen 

för hur lärare i den svenska grundskolans senare år tolkar begreppet hälsa, kopplar det till det 

centrala innehållet och kunskapskraven samt hur de väljer att undervisa kring hälsa.  
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5. Teoretiskt perspektiv och begrepp  

I detta kapitel redogörs det för studiens teoretiska perspektiv och begrepp vilket innefattar  

läroplansteori, salutogent- och patogent perspektiv, KASAM och hälsokorset. Läroplansteori 

används för att analysera hur lärare tolkar och undervisar hälsa i skolan. Salutogena och 

patogena perspektiv utgör sedan ett komplement för att tolka vad läraren har för grundtanke i 

sitt sätt att undervisa, om det handlar om att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Begreppen 

KASAM och hälsokorset finns med för att kunna belysa hur lärarna väljer att fokusera på 

eleverna och hur eleverna uppfattar och får kunskaper kring undervisningen i begreppet hälsa.  

 

5.1 Läroplansteori  

En lärares uppgift i skolan är att med hjälp av den aktuella läroplanen kunna göra anpassade 

didaktiska val och läroplanen finns till för att hjälpa läraren att förtydliga den kunskap som 

läraren har i uppgift att förmedla (Linde, 2012). För att få hjälp i förståelsen mellan olika 

formuleringar till verkligheten som sker under lektionstillfällen kan läroplanen vara ett bra 

perspektiv att använda sig av (Linde, 2012).  

Den som är grundaren till läroplansteori som perspektiv är Basil Bernstein (2000). Han 

menar på att skolan och dess verksamhet aldrig kan bli helt fri från den enskilda individens 

personliga tyckande (Bernstein, 2000). Han har riktat in sig på frågorna vad och hur. Vad 

frågan innebär vilken form av innehåll, organisation och transformation som rangordnas och 

bedöms. Medan hur frågan är mer inriktad på hur omvandlingen sker. I skolan handlar hur 

frågan mer om kontext i klassrummet medan vad frågan är ett bredare begrepp som berör 

samhället. Genom att han fokuserar på dessa två frågor och delar upp det på det sättet han gör 

menar Bernstein att det har bidragit till att läroplansteorin ses mer som allmändidaktik än 

ämnesdidaktik (Bernstein, 2000). Men på senare år lyfter han fram att läroplanen har 

förändrats till ett mer dynamiskt utvecklingsförlopp genom språk, kultur och samhälle vilket 

Bernstein har valt att kalla kompetens- eller prestationskoder. Dessa två koder ses som 

varandras motsatser och kompetenskoder har grunden i gemenskapen och prestationskoder 

har grunden i olikheter. Kunniga lärare som har en förmåga att obehindrat interagera med 

eleverna hamnar under kompetenskoder. Däremot påverkas läraren av invanda mönster och 

vissa betingelser och då kan det behövas riktlinjer i form av en läroplan för att förbättra 

elevernas kompetens. Elevernas resultat är inte det viktigaste utan det är lärandet som är 
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målet. Prestationskoder handlar mer om en rangordning av elevernas kunskaper i en redan 

given struktur (Bernstein, 2003).  

Läroplansteorin bygger på en teori kring hur beslut från politiker påverkar skolan. Hur 

den påverkar resurser som finns, vilka mål som kan uppnås och vilka möjligheter som ges för 

att uppnå ett undervisningsresultat. Läroplansteorin är en fördjupning av den tidigare 

ramfaktorteorin som i början av 1970-talet ifrågasattes (Lundgren, 2014). Beroende på vilket 

ämne i skolvärlden det handlar om har den enskilda läraren en chans att göra ett eget 

förtydligande av den bestämda läroplanen (Linde, 2012). Göran Linde skriver i sin bok Det 

ska ni veta! - en introduktion till läroplansteori (2012) att han använder tre olika arenor för att 

studera läroplanen och dess möjligheter till att uppnå undervisningsresultat. Han utgår ifrån 

Basil Bernsteins tankar kring kompetens- och prestationskoder och har haft det som en 

grundpelare för sina egna tre arenor. Göran Lindes tre arenor har han valt att kalla för 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Formuleringsarenan är 

den arenan där styrdokument uppkommer, med andra ord, läroplanen konstrueras. Det 

bestäms hur mycket tid som ska läggas på respektive ämne, vilka mål och vilket innehåll som 

ska finnas med. Tankarna han tagit från Bernstein är om det i den här arenan handlar om klara 

direktiv för läraren eller om det finns risk för lärarens egna tolkning. Här finns det risk för att 

läraren använder sig av delar som ligger till grund för invanda mönster och tidigare 

erfarenheter. I nästa arena, transformeringsarenan tittar lärare på läroplanen. Ett urval sker 

och en egen tolkning av det som står nedskrivet av respektive lärare i ämnet. 

Realiseringsarenan som är den tredje och sista arenan innefattar hur undervisningen utspelar 

sig. Hur förmedlar läraren innehållet till eleverna, i ord och handling. Hur stor delaktighet får 

eleverna i undervisningen (Linde 2012).  

 Hur mycket de olika arenorna påverkar är beroende av vilket ämne som diskuteras. 

Idrott och hälsa är ett ämne som inte är lika tydligt avgränsat som många andra. Det innebär 

att transformeringsarenan kan ta stor plats och påverka betydligt mer på hur 

realiseringsarenan kommer att vara. Beroende på hur anpassningsbar en lärare är kommer den 

att förändra undervisningen i den mån den klarar av för att anpassa sig efter den enskilda 

klassen. Hur mycket anpassning läraren använder sig av kan exempelvis bero på hur pass lång 

yrkeserfarenhet den har, egen livshistoria eller hur omständigheterna ser ut i skolmiljön 

(Linde, 2012, Bernstein, 2000).  

Studien använder sig av denna teoretiska utgångspunkt eftersom idrott och hälsa ämnet 

kan uppfattas som ett fritt ämne gällande hur lärare tolkar vad som ska finnas med och vad 

som inte ska finnas med. Göran Lindes läroplansteori behandlar det i form av sina tre arenor 
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och hur vida den enskilda läraren väljer att låta dessa tre arenor ta olika mycket plats. 

Studiens syfte kan med hjälp av dessa tre arenor uppnås i form av vad läraren själv har för 

bakgrund till ämnet och hur den genom de tidigare erfarenheterna väljer att lägga upp 

undervisningen. Studien väljer även att ta med Bernsteins kompetens- och prestationskoder 

för att se vilken utav dessa två som präglat hälsa undervisningen hos deltagarna för den här 

studien och på så sätt kunna koppla ihop det med Göran Lindes tre arenor.  

 

5.2 Salutogent och patogent perspektiv 

Antonovsky (1991) beskriver hälsa som ett kontinuum från absolut ohälsa, till absolut hälsa, 

som är i ständig rörelse och som förändras över tid. Salutogenes utgår från vad som främjar 

och vidmakthåller hälsa till skillnad från dess motpol patogenes, det vill säga vad som orsakar 

ohälsa (Antonovsky, 1991 & Wilhsson 2017) Dessa två perspektiv är likvärdigt med att 

jämföra det naturvetenskapliga kontra det humanistiska synsättet. Då det salutogena 

perspektivet har en humanistisk syn och det patogena perspektivet har motsatsen, en 

naturvetenskaplig syn på hälsa (Brolin, 2017).  

Patogena är motsatsordet till det salutogena och de teorierna fokuserar på hur vi ska 

förebygga eller förhindra att en människa blir sjuk (Antonovsky, 1991 & Quennerstedt, 

2006). Ett patogent synsätt inriktas ofta på det biomekaniska. Det bidrar till att människan ses 

mer som en maskin, det blir kroppen som är hälsoperspektivet i de patogena teorierna. Hälsan 

är inte diffus, det är något människan har eller inte har beroende på om man är sjuk eller frisk 

i kroppen. En människa uppnår hälsa genom att undvika sjukdomar (Quennerstedt, 2006). 

Tanken med de patogena teorierna är att kroppen ska vara med och påverka det yttre och ge 

skönhetsidealet en extra push. Alltså det ska vara ett smalt och vackert yttre samtidigt som det 

ska vara en frisk kropp, fri från sjukdomar. Är en människa det, då har den en god hälsa. Är 

det däremot någon som på något sätt avviker från skönhetsidealet är den personen ohälsosam 

eller har ett ohälsosamt beteende (Quennerstedt, 2006).  

Det salutogena synsättet kommer in senare med sina teorier och fokuserar då på det 

friska hos människan. Det salutogena synsättet har teorier kring vilka faktorer en människa 

har som är frisk, istället för att titta på vilka faktorer en människa har som ligger i en riskzon. 

Det salutogena perspektivet fokuserar på olika faktorer av människan och förstår att hälsa hos 

en människa är påverkad av mer än en faktor. Det viktigaste är inte vad som påverkar 

människan till ohälsa utan om det är de sociala, fysiska eller psykiska som bidrar till hälsa hos 

en enskild individ (Antonovsky, 1991). Det innebär att teorierna fokuserar på ett mer 
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holistiskt synsätt. Det handlar mer om att människan kan ha olika nivåer av hälsa som varierar 

hela tiden beroende på hur meningsfullt individen känner att något är, balansen mellan det 

inre och det yttre eller om den känner livskvalité. Här kan människan vara hur sjuk som helst 

men fortfarande uppnå hälsa om individen känner något av de ovannämnda känslorna 

(Quennerstedt, 2006). En annan definition på det salutogena perspektivet är att det är en 

dynamisk process som handlar om att ha en relation mellan individ och omgivning, där det 

sker ett samspel mellan olika fysiska, psykiska och sociala faktorer. Det salutogena synsättet 

kan även bidra till en mer demokratisk syn som kan ge förutsättningar för många fler att 

lyckas genom att kommunicera med varandra och skapa egna identiteter (Brolin, 2017). Det 

räcker inte att människan bygger en bro för att inte trillar i vattnet utan det är viktigt att 

människan även lär sig simma. Det handlar om att vara förberedd på livet och förstå att det 

kommer finnas motgångar men att med rätt verktyg kommer man att klara sig igenom det 

(Antonovsky, 1991).  

Studien använder sig av patogena -och salutogena perspektiven eftersom det finns 

tidigare forskning som menar att undervisningen i idrott och hälsa endast är patogen. Det 

salutogena lärandet behövs för att få fram hälsoundersökningen. Intervjuerna kommer hjälpa 

oss i frågan om lärarna i idrott och hälsa även använder sig av ett salutogent perspektiv i 

undervisningen.  

 

5.3 KASAM 

För att eleverna ska känna att delen hälsa framkommer i undervisningen kan läraren utgå ifrån 

den pedagogiska grundmodellen KASAM - känslan av sammanhang. Den utgår ifrån tre 

punkter som hänger samman, nämligen begriplighet-mening-hanterbarhet (Rydqvist & 

Winroth, 2004). Läraren kan inte bara “göra” utan den måste också se till så att eleverna 

finner mening och kunskap med görandet. Oftast hör ett starkt KASAM ihop med höga 

generella motståndsresurser. Motståndsresurser kan vara allt ifrån ett starkt psyke, ett stort 

socialt nätverk eller ett ekonomiskt kapital. De resurser kan vara grunden för att individen ska 

ha en positiv hälsoutveckling eftersom de resurserna kan vara till stor hjälp när något mindre 

positivt händer i en människas liv. Det handlar inte om vilka händelser det är som sker i livet 

utan det handlar om hur starkt KASAM individen har för att själv kunna påverka sin egen 

förmåga att ta sig ur svåra situationer (Brolin, 2017).  

 Det går att säga att KASAM är en grundsten i det salutogena perspektivet. Det är 

individen själv som känner av om den har uppnått en känsla av sammanhang vilket i sin tur då 
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kopplas till det salutogena perspektivet. Där det handlar om att individen själv reflekterar över 

vilken typ av livskvalité den har just i den stunden. När man blir äldre kan KASAM vara 

svårare att förändra, ett starkt KASAM från början hjälper individen i olika livskriser. Men 

det är svårt att få ett starkt KASAM om individen tidigare har haft svårt för att skapa en 

känsla av sammanhang. Men det är däremot en väldigt betydelsefull faktor för att individen 

ska känna sig frisk (Rydén & Stenström, 2015). Begreppet KASAM innefattar en av två delar 

oftast. Det kan antingen handla om att den enskilda individen har en egen upplevelse över en 

kontroll för sitt eget liv, eller så kan det handla om att upplevelsen handlar om att någon 

annan har kontroll över livet då exempelvis gud eller något liknande (Rydén & Stenström, 

2015). 

Studien använder sig av KASAM eftersom tidigare studier menar att elever vill ha mer 

hälsoundervisning. Detta kan bero på att de inte förstår när det är hälsa och när det är idrott 

och hur dessa integreras. Studien vill ta reda på om lärarna jobbar på ett sätt som skapar 

meningsfullhet hos eleverna genom att de faktiskt förstår vad de jobbar med på lektionerna 

och varför.  

 

5.4 Hälsokorset 

En användbar modell för att tala om hälsa är det så kallade Hälsokorset. Denna modell syftar 

till att hälsa inte endast beskriver den kroppsliga hälsan som det oftast talas om i termerna 

sjuk eller frisk. Det finns flera olika dimensioner av hälsa som psykisk, social, existentiell och 

fysisk. Hälsokorset utökar begreppet hälsa genom sina zoner som är frisk-sjuk och må bra-må 

dåligt. Motpolerna frisk-sjuk förknippas med den kroppsliga hälsan och det är den man oftast 

talar om. Motpolerna må bra-må dåligt förknippas mer med den upplevda hälsan. Individen 

behöver alltså inte vara sjuk för att ha en dålig hälsa eller tvärtom. Dock så samspelar dessa 

väldigt ofta (Rydqvist & Winroth, 2004). Tillståndet hälsa kan benämnas som frånvaro av 

dysfunktion och ett självupplevt välbefinnande. Ohälsa benämns då som det motsatta, känslan 

av illabefinnande och någon förekomst av dysfunktion. Enligt hälsokorsets teori kan 

människan då befinna sig i mellan dessa motpoler. Ligger människan mellan A och B så har 

individen en bra hälsa då är den både frisk och mår bra. Ligger han eller hon mellan B och C 

så har dem en upplevd ohälsa då den kan känna ett illabefinnande trots att den är frisk. Mellan 

D och C så är det en verklig och upplevd ohälsa vilket innebär att individen både är sjuk och 

mår dåligt psykiskt. Mellan D och A har människan då en upplevd hälsa då den har ett 

välbefinnande trots att den är sjuk (Eriksson, 1996). Hälsokorset visar på att hälsa är så 
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mycket mer än avsaknad av dysfunktion eller sjukdom vilket lärare i idrott och hälsa bör 

tänka på när man ska inkludera hälsa i undervisningen. 

 

                               A. Må bra 

 

D. Sjuk                                B. Frisk                    

                  

                    C. Må dåligt 

 

Hälsokorset kommer att användas i studien genom att förklara hur hälsa inte endast handlar 

om att vara frisk eller sjuk. Studiens tidigare forskning visar på att lärare anser att hälsa bara 

fokuserar på att elever är fysisk aktiva och det innebär att eleverna mår bra. Hälsa är ett brett 

begrepp och den sjuka och friska delen är bara en del av hälsan. Det redogörs även för olika 

teoretiska begrepp som behandlas i studien.  
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6. Metod 

I detta kapitel kommer de metoder som studien har använt sig av, för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar att presenteras. Nedanstående presenteras även val av instrument, 

urval, procedur, analysprocessen. Under den här delen kommer även tillförlitligheten på 

studien samt etiska överväganden.  

6.1 Instrument 

 
Denna studie har använt sig av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) som instrument 

för att samla in studiens data. Valet av att använda sig av semistrukturerade intervjuer var för 

att få tillgång till ett rikt material vid analysprocessen. Det innebar att det fanns en grund i 

form av en intervjuguide men att intervjuerna inte var helt strukturerad (Se bilaga 1). Det var 

viktigt att den som blev intervjuad kände att den kunde tala fritt och om det som den ansåg 

var relevant i frågan. Att den som intervjuade skapade en känsla av ett samtal istället för en 

känsla av ett förhör. Vid semistrukturerade intervjuer innebär det att även att följdfrågor kan 

läggas till under intervjutillfällena, frågor kunde även tas bort och ordningsföljden på frågorna 

var inte av relevans. Det var till fördel i studien då viktiga frågor som deltagarna besvarade på 

så sätt inte gick till spillo. Samtalet fick även ett bättre flyt eftersom det blev mer en känsla av 

ett vardagssamtal än enbart frågor som skulle betas av (Bryman, 2011). Det handlade främst 

om att få fram vad deltagaren ansåg är viktigt att förmedla och det var av stor vikt att lämna 

utrymme för fundering kring en fråga och inte allt för snabbt hoppa över till nästa (Bryman, 

2011).  

Intervjuguiden formulerades utifrån de teoretiska begrepp och perspektiv som studien 

har valt att använda sig av. Inom det teoretiska perspektivet kring läroplansteorin kopplades 

frågor som  “Undervisar du i hälsa på liknande sätt idag som du gjorde i början av din 

karriär? och -Vad tycker du att eleverna ska lära sig inom området hälsa?”.  Det salutogena 

och patogena perspektivet berördes genom exempelvis frågan “-Ämnet heter ju idrott och 

HÄLSA, hur tolkar du begreppet hälsa relaterat till ämnet?”. När begreppet KASAM kom att 

beröras handlade det mer om frågor som  “-Tror du att eleverna själva känner att dom lär sig 

om begreppet hälsa på idrott och hälsa lektionerna? och -Hur tror du att den synen på hälsa 

påverkar eleverna i skolan?”. Och det sista begreppet hälsokorset som studien har valt att 

använda sig av besvarades genom frågor som “-Vad tycker du att eleverna ska lära sig inom 

området hälsa? och - Hur tolkar du kopplingen hälsa till styrdokumenten?”.  
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6.2 Deltagare 

 
Kravet för att delta i studien var att individen var tvungen att vara utbildad lärare i ämnet 

idrott och hälsa. Deltagaren skulle även arbetat som idrott och hälsa lärare inom skolan i 

minst ett år. (Se tabell 1) Detta för att studien ska uppnå ett målinriktat mål på deltagarna. Det 

innebär att urvalet försöker överensstämma med forskningsfrågan (Bryman, 2011). Vilket för 

studiens del innebär att läraren behöver ha gjort en årsplanering och känt på hur den använder 

sig av hälsa i undervisningen för att kunna besvara frågorna under intervjutillfällets gång. 

Studiens deltagare är sju män och fem kvinnor vilket innebär att det nästan är helt jämnt 

fördelat mellan könen och kan därför inte användas som argument för vad som kan påverkat 

resultatet. Det fanns lärare som har arbetat inom ämnet väldigt länge och lärare som inte har 

arbetat så länge. Detta gav studien en inblick i hur olika lärare med olika typer av 

lärarutbildning tolkar begreppet hälsa och kopplar det till styrdokumenten vilket även kan 

vara en fördel för tillförligtlighetsprincipen i studien. Alla namn som finns med på lärarna i 

nedanstående demografisk sammanställning och resultatdelen är pseudonymer.   

 

 

Tabell 1. Demografisk sammanställning av deltagare  

Deltagare Ålder Yrkesverksamma år  

Tony 47  19  

Anneli  30  2  

Niklas  52  22  

Filip 30  2  

Carl 37 8 

Mattias 26 1 

Sara 45 16 

Lisen  58 32 

Adam 26 2 

Birgitta 60 33 

Maria 35 10 

Anton 62 34 
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6.3 Procedur 

 
Data samlades in genom att intervjua tolv yrkesverksamma lärare i idrott och hälsa. 

Deltagarna kontaktades genom olika sätt. Fem lärare var deltagare som för oss författare var 

kända sedan tidigare, dessa kontaktades via telefon eller muntligt på deras skola där vi då 

bokade en tid för intervju. Dessa fem deltagare valdes genom ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att deltagarna är några som finns i ens närhet och tillgängliga vid 

den rätta tidpunkten för intervjutillfällenas gång. Resterande sju deltagare fick vi tag på via ett 

snöbollsurval genom att vi frågade våra tidigare deltagare om de kände fler lärare i idrott och 

hälsa som kunde ställa upp på intervju. Ett snöbollsurval innebär att det handlar om att någon 

deltagare känner eller vet någon annan deltagare som kan tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Dessa sju deltagare kontaktades då muntligt på skolan eller via e-post (Bryman, 

2011). De fick då en kort beskrivning av vad intervjun innebar och sedan bokades en tid som 

passade för att utföra intervjun. Åtta intervjuer skedde i skolmiljöer som grupprum eller 

klassrum. De andra fyra skedde som telefonintervjuer. Alla deltagare fick information innan 

intervjun som behandla studiens tema och etiska riktlinjer. Samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av en telefon eller dator efter att deltagaren givit samtycke till detta. Det skedde 

även små anteckningar under intervjuerna för att få med extra viktiga utlåtanden. Efter att 

intervjuerna var genomförda skedde en transkribering av samtliga inspelningar (Bryman, 

2011). Intervjuerna varade mellan 20-45 minuter per deltagare och den sammanlagda 

intervjutiden blev 5 timmar och 44 minuter.  

 

6.4 Dataanalys 

 
Efter att alla transkriberingar var gjorda skedde en analysering av den insamlade datan. 

Studiens analysprocess har utgått ifrån Burnards (1991) 14 steg. Burnards dataanalys ansågs 

vara en passande analysmetod att använda sig av eftersom studien utgått ifrån 

semistrukturerade intervjuer. Hans första steg börjar redan under varje intervjutillfälles gång 

med korta anteckningar vid viktiga delar som togs upp. Steg två och tre handlar om att 

transkribera och djupläsa intervjuerna, det är en viktig del för att skapa en större förståelse för 

vad intervjutillfällena gav svar på. Sedan sker en stor del av dataanalysen med Burnards steg 

fyra till nio. Dessa innebär att gå från meningsbärande enheter, skapa koder, underkategorier, 

kategorier och teman. Dessa steg innebär att gå från en större massa för att sedan i en slutfas 

ha kortat ner den massan till något mer konkret och lättbegripligt. Steg tio och elva handlade 
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om att gå igenom materialet en gång till för att försäkra sig om att allt betydelsefullt var 

analyserat och fanns tillgängligt i resultatdelen. Om något hade verkat oklart i svaren på 

intervjufrågorna skulle deltagarna i studien kontaktas här igen men så har inte fallet varit i den 

här studien utan allt har varit begripligt. Att inspelningarna och transkriberingarna finns 

tillgängliga under hela processen är av stor vikt för att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka och 

titta om oklarheter uppstår. De sista två stegen i analysprocessen handlar om att utforma 

tabeller på ett korrekt sätt (Burnard, 1991). Tabell 2 visar exempel på hur analysprocessen har 

gått till.  
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet  

Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

Alltså det är så 

otroligt komplext 

begrepp. Jag ser 

idag hälsa på ett lite 

annat sätt. vad är det 
som påverkar? Det 

kanske ofta är 

relationer som 

påverkar mer än 

kost, träning och 
sömn.  

Hälsa är ett 

komplext begrepp 

där relationer spelar 

stor roll 

 

Komplext 

begrepp 

 

Relationer påverkar 

hälsan 

 

Flera dimensioner 

 

Hälsans 

dilemman  

Jag tror inte att 

hälsofokuset har 

ökat men däremot 

ökar folks ångest 

tror jag. Man vill se 

ut som en viss 
person men inte 

göra jobbet för att se 

ut så. Jag tror att 

eleverna mår sämre 

nu, de tror jag.  
borde ha mer såna 

exempel  i 

undervisningen än 

anatomi.  

Folks ångest har 

ökat på grund av att 

de vill efterlikna 

andra personer 
 

Psykisk ohälsa 

 

Elever har mer 

ångest idag 

 

Sociala medier 

 

Hälsans 

dilemman  

Det är mer fokuserat 
på den fysiska 

hälsan, den psykiska 

hälsan har vi svårt 

att hinna med, det är 
sånt där som vi 

sitter och pratar om 

att här behöver vi 

förbättra oss.  

Mest fokus på den 
fysiska hälsan då 

den psykiska inte 

hinns med 

 

För lite idrott 
och hälsa? 

 

Arbetar främst med 
den fysiska hälsan 

 

Tidsbrist 
 

Undervisningens 
realisering 

Tror dom tycker det 
är ganska jobbigt för 

de har dom ju i 

biologin och på 

hemkunskapen..De 

går dom genom 
hjärtat och kroppens 

delar, så de blir en 

repetition. De blir 

också lite att man 

kastar in det på 
andra lektioner typ 

vad händer om du 

inte stretchar och 

allt sånt. så kommer 

man in på de och så 
de blir att man 

nämner de lite, men 

som helhet så har vi 

bara oftast ett prov.  

Svårt att få in 
hälsan eftersom de 

även berör det i 

andra ämnen men 

försöker att kasta in 

den lite här och där, 
sen har vi prov. 

 

Svårt att få in 
 

Hälsoprov och lite 
då och då 

 

Årsplanering 
 

Undervisningens 
realisering  

Jag kallar det hellre 
att jag främjar än 

förebygger men 

visst är det så att jag 

försöker jobba 

förebyggande på 
något vis innan folk 

hamnat där också så 

de blir lite åt båda 

hållen. 

Jobbar framförallt 
med främjandet av 

hälsa än att 

förebygga ohälsa 

 

främjar hälsa 
 

Jobbar hellre med 
främjande än 

förebyggande 

 

Salutogent 
perspektiv 

 

Lärarens 
tolkning  
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6.5 Tillförlitlighetsprincipen  
 

För att ta reda på om en kvalitativ studie är tillförlitlig utgår tillförlitlighetsgraden från fyra 

olika delkriterier (Bryman, 2011). Dessa delkriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera. För att resultatet ska visa sig vara trovärdigt är det av 

stor vikt att studien säkerställer att den har gjorts på ett regelrätt sätt. Det innebär att forskaren 

ska få bekräftat att den har tolkat resultatet på rätt sätt. Det handlar även om att skapa 

redogörelser som tydligt kan visa på hur överförbart resultatet i den här studien kan vara till 

någon annan studie i en annan miljö. Då har studien uppnått överförbarhetskrieteriet. För att 

uppnå pålitlighetskrieteriet har studien varit noga med att spara alla dokument som redogör 

hur de olika stegen har gått till. Både gällande intervjuerna och hur de sedan har analyserats 

och brutits ner till ett resultat. För att försäkra studiens resultat och att analysprocessen har 

gått rätt till och tolkats på ett rättvist sätt har vi först granskat intervjuerna enskilt för att sedan 

i grupp sitta och komma fram till vad deltagaren vill få fram och hur det går att göra en rättvis 

analysprocess på intervju. Studien är väl medveten om att det inte går att uppnå en fullkomlig 

objektivitet. Genom den typen av granskning har studien uppnått kriteriet möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman, 2011).   

 

6.6 Etik 

 
För att uppnå de etiska principer som krävs inom forskning i Sverige utgick studien ifrån 

Vetenskapsrådets fyra krav (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna började blev 

deltagarna introducerade till studien och studiens syfte för att informationskravet skulle 

uppnås. Det var även av stor vikt att deltagarna kände att de var helt anonyma och inte kunde 

kopplas tillbaka till den enskilda deltagaren och därmed uppnåddes konfidentialitetskravet. 

Under introduceringen till studien var det även av stor vikt vid att få deltagarna att förstå att 

kunna hoppa över en fråga, rätt att avbryta när som helst under intervjuns gång eller helt avstå 

från studien. Den informationen var viktig för att uppnå samtyckeskravet. Det sista kravet, 

nyttjandekravet innebar att den empiri som vi fick in genom studien var viktigt att den inte 

användes till något annat ändamål än det som deltagarna hade gett sitt godkännande till. Det 

skedde även en avkodning på deltagarnas riktiga namn för att säkerhetsställa att det inte gick 

att koppla tillbaka till någon enskild deltagare (Bryman, 2011).  
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7. Resultat och analys 

Studiens syfte var att ta reda på hur lärare i ämnet idrott och hälsa tolkar begreppet hälsa och 

kopplar detta till det centrala innehåll och kunskapskrav som finns i ämnet. För att ta reda på 

det har studien genomfört tolv intervjuer där resultatet från dessa sedan har sammanställts i tre 

teman. Dessa tre teman har i sin tur deltats in i kategorier och underkategorier som tillhör 

varje enskilt tema. Nedan presenteras dessa resultat tematiskt följt av en analys med 

utgångspunkt i studiens teoretiska perspektiv och begrepp.  

Tabell 3. Sammanställning av resultatet.  

Teman Kategori Underkategori 

Hälsans dilemman Flera dimensioner Relationer påverkar hälsan 

  
Mer psykisk och social hälsa 

 
Sociala medier Elever har mer ångest idag 

  
Bekräftelsebehov och yttre krav ökar 

 
Lite psykisk hälsa Föra över nutidens problem till undervisningen 

  
Fokuserar på den fysiska hälsan 

  
Endast en del av hälsan 

Lärarens tolkning Patogent perspektiv Hitta någon aktivitet till framtiden 

  
Val påverkar framtiden 

  
Kunskap om träning och kost efter skoltiden 

 
Salutogent perspektiv Jobbar främst med att eleverna rör på sig 

  
Jobbar hellre med främjande än förebyggande 

 
Otydliga kunskapskrav Osäker på hur man ska få in hälsan 

  
Svårt att veta vad som krävs 

Undervisningens realisering Tidsbrist Svårt att hinna med alla hälsodelar 

  
Arbetar främst med den fysiska hälsan 

  
Införa ett rent teoripass 

  
Vet inte hur man ska hitta tiden 

 
Årsplanering Blandar teori med praktik 

  
Hälsoprov och lite då och då 

  
Hälsan kommer naturligt 

  
Jobbar främst med hälsa i block 

  
Ju mer påläst desto mer psykisk ohälsa 
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7.1 Hälsan dilemman 

Första temat i studiens resultat är Hälsans dilemman. Detta tema behandlar hälsobegreppets 

komplexitet och svårighet som många lärare ansåg att det var. Flera av lärarna förklarade att 

de inte får in alla hälsodelar i undervisningen. De undervisar främst i den fysiska hälsan trots 

att de är medvetna om att de borde ha med mer av främst den psykiska och sociala hälsan i 

sitt undervisningsinnehåll. I temat hälsans dilemman ingår tre kategorier  flera dimensioner, 

sociala medier och lite psykisk hälsa. 

Första kategorin i temat är flera dimensioner. Flera dimensioner förklarar hur lärarna 

beskrev hälsan. De flesta ansåg att hälsan är ett otroligt komplext begrepp som hade flera 

dimensioner. De underkategorierna som beskriver denna kategori där är Relationer påverkar 

hälsan och mer psykisk och social hälsa. 

Relationer påverkar hälsan är den första underkategorin och den handlar om att 

begreppet hälsa inte enbart påverkas av faktorer som sömn, kost och träning. Utan det kan 

även handla om andra delar som individens relationer till andra. Lärarna menar att hälsan är 

så mycket mer än bara den fysiska hälsan. Sara och Tony förklarar det på följande sätt; 

 

Alltså det är så otroligt komplext begrepp. Jag ser idag hälsa på ett lite annat sätt. vad 

är det som påverkar? Det kanske ofta är relationer som påverkar mer än kost, träning 

och sömn (Sara). 

Det är lätt att tänka att hälsa bara är den fysiska hälsan medan jag tänker att ja det är 

klart att har man inte den fysiska hälsan så är man ju sjuk på ett annat sätt men om 

man nu har den hälsan så är det ju helt andra saker som påverkar hur man mår på 

riktigt (Tony).  

Den andra underkategorin är mer psykisk och social hälsa och den handlar om att det främst 

är den fysiska hälsan tar den största platsen i ämnet och att de andra två delarna behöver 

arbetas mer med. De får in den fysiska delen på ett naturligt sätt men behöver jobba mer med 

att få in de andra delarna av hälsan. Adam och Carl berättar hur de främst arbetar med den 

fysiska hälsan; 

Hälsa är brett, Jag undervisar mycket med tre pusselbitar, jag pratar om psykisk, fysisk 

och social hälsa. Den fysiska får vi in mycket när dom rör på sig de andra två försöker 

jag prata mycket om och hur dem ska förstå den men man kan absolut ta in de delarna 

mycket mer (Adam). 
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Det är nog mest den fysiska hälsan som jag jobbar med, de andra delarna behöver jag 

nog bli bättre på, typ som den psykiska hälsan men de är svårare att få in men vi pratar 

lite om stress och så (Carl).  

Den andra kategorin är sociala medier. Kategorin sociala medier beskriver hur lärarna 

förklarade att sociala medier påverkar ungdomarna väldigt mycket idag och att eleverna 

faktiskt mår sämre nu mot vad de gjorde förr. Till denna kategorin finns två underkategorier. 

Dessa två är elever har mer ångest idag och bekräftelsebehov och yttre krav ökar.  

 Den första underkategorin elever har mer ångest idag handlar om att eleverna matas 

med bilder på människor som de anser är hälsosamma men de har svårt att orka leva efter 

samma levnadsstandard för att nå upp till det idealet. Ungdomarna vill efterlikna personerna 

och gör de inte det så ökar deras ångest. Utseendet är under fokus när det gäller hälsan idag 

och många elever mår dåligt förklarar lärarna. Carl, Adam och Sara förklarar hur de upplever 

situationen hos ungdomarna idag; 

Jag tror inte att hälsofokuset har ökat men däremot ökar folks ångest mer tror jag. Man 

vill se ut som en viss person men man vill inte göra jobbet för att se ut så. Jag tror att 

eleverna mår sämre nu, de tror jag. Man kanske borde ha mer såna exempel i 

undervisningen än anatomi (Carl). 

 

Det är extremt fokus på utseende hälsan. Jag är rädd för att eleverna tar efter den delen 

på instagram osv. Det är mest fokus på den fysiska hälsan och man glömmer av den 

psykiska och sociala även fast det finns diskussioner om dem i samhället (Adam).  

 

De fanns ju dom som mådde dåligt förr också men inte i den utsträckningen, är inte 

min känsla. Att man pratar om utbrändhet och ätstörningar i den utsträckning som 

man gör idag såå aah absolut tror jag det är ett helt annat synsätt på hälsa idag. Jag är 

övertygad om att sociala medier påverkar eleverna. 

(Sara).  

 

Bara av sociala medierna tänker jag på vilken press ungdomarna har på sig. Antingen 

tränar dem jättemycket eller så sitter de stilla helt. Det är jättemånga som mår dåligt 

psykiskt och känner sig odugliga. Det är inte svårt att lyfta psykisk ohälsa, det som är 

svårt är att hitta tid (Anton). 
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Den andra underkategorin är bekräftelsebehov och yttre krav ökar och den innefattar att 

eleverna idag är i stort behov av bekräftelse och i och med sociala medier så kräver eleverna 

mer, och i dessa åldrar är det svårt att sålla med informationen. I och med mediers snabba 

framväxt har även folks bekräftelsebehov ökat eftersom det är genom sociala medier som man 

kan få snabb bekräftelse av både vänner och okända människor. De får även se tips på hur 

man blir “snygg och tränad” och på hur man ska se ut för att få många likes. Desto fler bilder 

och tips ungdomarna ser på den perfekta kroppen desto mer ökar deras inre krav och 

bekräftelsebehov. Birgitta och Niklas förklarar hur de kan spegla undervisningen;  

 

Vi pratar lite grann om kroppsideal och så. Det är svårt för vissa elever i den här 

åldern och det är svårt att veta vad som är bäst. När vissa elever inte vill visa sig osv. 

Den mediala världen är nu värre än någonsin, man måste hela tiden bli bekräftad 

(Birgitta). 

 

Det är ju alltid en kamp med sociala medier för man vet ju att tidningar och sånt som 

kommer efter sommaren med träningshets påverkar eleverna, likadant efter jul. Kom 

igång med träningen och minska 10 kg och lalala (Niklas).  

 

Den tredje kategorin i temat Hälsans dimensioner är lite psykisk hälsa. Denna kategorin 

beskriver hur endel lärare mest såg den stillasittande trenden, alltså bristen av fysisk aktivitet 

som det stora hälsoproblemet idag och anser därför att den ska ta störst plats i undervisningen. 

Många lärare hade nästan bara med den fysiska hälsan i sin undervisning  Kategorin har re 

underkategorier. Föra över nutidens problem till undervisningen, fokuserar på den fysiska 

hälsan och endast en del av hälsan. 

Den första underkategorin föra över nutidens problem till undervisningen handlar om 

att man bör fokusera på det som är det stora problemet i samhället idag och lägga in det i sin 

undervisning. Många av lärarna såg den stillasittande livsstilen som det största problemet idag 

vilket då speglade deras lektioner och syn på hälsa Birgitta och Maria förklarar det såhär;  

Om man tittar på Sveriges befolkning i stort så är de ju det här med för lite fysisk 

aktivitet och felaktig kost, det är det stora hälsoproblemen idag tror jag (Birgitta). 

Få med sig kunskaper för livet alltså även efter skolan sen, dels vad som händer ja 

alltså vilka fördelar och nackdelar får du om du inte eller om du tränar och rör på dig. 

även kosten behöver eleverna lära sig, men sen också nu då när man har sett att många 
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ungdomar mår väldigt dåligt och så är det ju det här med väldigt mycket 

stresshantering eh jag tycker också man borde lägga krut på, det har ju väldigt mycket 

med hälsan att göra (Maria).  

Den andra underkategorin är fokuserar på den fysiska hälsan och det handlar om att 

hälsobiten inte berörs i så stor grad och när den berörs så handlar det främst om de fysiska 

aspekterna på kroppen. Flera av lärarna ansåg att det var hälsa bara man rörde på sig och 

hittade rörelseglädje på lektionen. Reflekterade man på undervisningen så var det oftast över 

den kroppsliga hälsan. Att fokusera på den fysiska hälsan är vanligt. Filip och Sara förklarar;  

Tiden man lägger på att prata om hälsa, eller beröra hälsa när man säger att man ska 

prata om hälsobiten så är den ganska liten. men vi arbetar med den kontinuerligt i den 

vanliga undervisning. genom reflektion, begrepp och arbetar med en förståelse för vad 

undervisningen kan bidra till. T.ex. en ökad hälsa eller starkare i kroppen (Filip). 

Hälsa blir det ju bara eleverna är fysiskt aktiva och rör på sig på mina lektioner. Att de 

får en bra grund till framtiden när de ska träna själva. (Anton) 

Den tredje underkategorin är endast en del av hälsan och den handlar om kritik till många 

skolor och lärare i idrott och hälsa som fokuserar mer på den fysiska hälsan än den psykiska 

trots att det står klart och tydligt i undervisningens stödmaterial och centrala innehåll att 

ämnet ska beröra flera olika typer av hälsa. Vissa lärare såg problemet men valde att endast 

undervisa i den fysiska hälsan. Bakomliggande orsaker till detta kan enligt Adam (2018) vara 

okunskap. Han beskrev det på följande vis;  

Folk lägger inte så stor vikt på det men jag tycker det är minst lika viktigt som allt 

annat. Och rent generellt skulle man kunna titta på kunskapskraven och då skulle man 

kunna säga att den typen av hälsa är ju hälften, man skulle egentligen jobba hälften av 

tiden med det och andra hälften med det andra. Men det gör man ju inte, så ser inte 

skolorna ut, tyvärr (Adam). 

Många jobbar lite med hälsan på grund av deras okunskap, shit många som läser 

forskning som handlar om just rörelse så är det ju kopplat mycket till han den här 

Anders Hansens hjärnstark och man kopplar det till att man blir bättre och smartare av 

att röra på sig men då förstår man inte det bakom så mycket handlar oförståelse kring 

detta. Telefonerna är ett superproblem egentligen för de har ett jätteberoende av 

telefonerna. Många glömmer av att prata om detta också, vad är det som gör att vi 
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skaffar olika beroenden i framtiden. Ja de är ju att vi blir beroende när vi är små och 

det gäller alla typer av beroenden. Jag vill ha hälsan levande, eleverna ska kunna 

koppla ihop med kommer vi ihåg att vi har pratat om detta tidigare (Adam).  

7.1.1 ANALYS AV HÄLSANS DILEMMAN  

Resultatet i temat hälsans dilemman kan analyseras med hjälp av de teoretiska begreppen 

hälsokorset, KASAM och det patogena perspektivet.        

 Flera av lärarna talade om att de inte undervisade så mycket kring den psykiska hälsan 

trots att de var medvetna om att den idag påverkar eleverna väldigt mycket genom bland 

annat sociala medier och samtidens krav. Trots att de ansåg att det var viktigt med den 

psykiska hälsan så la de mest vikt på den fysiska i undervisningen. Alltså trots att de flesta 

lärarna är medvetna om att de borde få in mer psykisk hälsa så använder de sig mest av den 

fysiska. I hälsokorset håller sig lärarna mestadels på polerna frisk - sjuk och applicerar det till 

må bra- må dåligt (Rydqvist & Winroth, 2004). Det innebär att man är fysiskt frisk i kroppen, 

eleverna bra och har en bra hälsa. Lärarna undviker då att eleven kan vara frisk och ändå må 

väldigt dåligt eller fysiskt sjuk och ändå må ganska bra. Hälsokorsets teori handlar om att 

hälsan har flera dimensioner. Flera av lärarna tänkte på att de borde få in alla dimensioner 

men höll sig ändå mestadels till den friska-sjuka delen. Vissa lärare tänkte endast att de var 

den delen som var viktigast i dagens samhälle på grund av att det finns många stillasittande 

ungdomar och fetma (Rydqvist & Winroth, 2004).        

 För att eleverna ska känna KASAM- känslan av sammanhang, och faktiskt ta till sig 

undervisningen i hälsa bör man alltså även få in den psykiska hälsan eftersom tidigare 

forskning visar på att många ungdomar idag mår psykiskt dåligt. Eleverna behöver känna 

mening med undervisningen för att ta den till sig. Om lärarna då endast undervisar i puls, 

muskler och kost så kan det vara svårt för vissa elever att känna mening med det eftersom de 

ändå kanske mår psykiskt dåligt. Man kanske då bör få in hur den fysiska hälsan kan påverka 

den psykiska men också ren psykisk och social hälsoundervisning för att eleverna verkligen 

ska känna mening med hälsan i idrott och hälsa (Brolin, 2017). Man kan även koppla detta 

temat till det patogena perspektivet. Lärarna arbetade främst patogent, det vill säga med det 

biomekaniska, de såg kroppen som hälsan i undervisningen och hade som mål att förebygga 

sjukdom och fetma i framtiden (Quennerstedt, 2006). Många ansåg att det behövdes ett 

salutogent perspektiv men visste inte riktigt hur det skulle komma med i undervisningen.  
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7.2 Lärarens tolkning 

Det andra temat i resultatet är Lärarens tolkning. Detta tema behandlar hur lärarna tolkar 

hälsan utifrån ämnets  kunskapskrav och centrala innehåll. Många lärare såg det som att 

förebygga en hälsa för eleverna efter skoltiden medan andra ville främja hälsan. Flera lärare 

visste inte riktigt hur dem skulle jobba med hälsan då de tyckte att det stod alldeles för 

otydligt kring hälsodelen i styrdokumenten. Kategorier i detta tema är Patogent perspektiv, 

salutogent perspektiv och otydliga kunskapskrav. 

Första kategorin i detta temat är patogent perspektiv. Dessa underkategorier som ligger under 

den här kategorin handlar framförallt om att läraren har ett synsätt på att förebygga 

sjukdomar. Att läraren kan bidra till att eleverna hittar något att göra för att bli mer aktiva och 

därmed undvika att dra på sig sjukdomar. De tre underkategorierna som behandlas är hitta 

någon aktivitet till framtiden, val påverkar framtiden och kunskap om träning och kost efter 

skoltiden.               

 Hitta någon aktivitet till framtiden handlar om att läraren inte anser att det bör läggas så 

stor vikt på djupare plan i hälsa utan målet med undervisningen är att hitta någon form av 

aktivitet som eleverna kan tänka sig att göra utanför skoltiden. Att kunna erbjuda ett 

smörgåsbord med aktiviteter som kan bidra till att eleverna vill fortsätta aktivera sig även när 

de inte längre går i skolan. Att den fysiska aktiviteten ska bidra till att eleverna mår bra både 

fysiskt och psykiskt och inte bara få en massa information om teoretiska bitar som inte bidrar 

till att de rör sig mer förklarar Carl och Tony vidare;  

Jag lägger inte en extrem tyngd på anatomi och fysiologi. Jag hittar inte, jag kanske 

inte har letat heller men så tydliga planer i läroplanerna att man ska gå ner så pass på 

djupet som anatomi och fysiologi delen. Jag vill att eleverna ska hitta någon form av 

idrott som de känner att de kan hålla på med två-tre gånger i veckan när de inte längre 

har skolan (Carl). 

De ska ju lära sig vad man kan göra för att må fysiskt och psykiskt bra, hur du kan 

planera din egen träning och att man kan försöka hitta någon “dehär passar mig”. 

(Tony).  

 

Nästa underkategori är val påverkar framtiden och då handlar det mer om att idrott och hälsa 

läraren ska ge eleverna verktyg för att undvika och förebygga för olika sjukdomar i livet. Det 

ska läraren ge eleverna genom att de får vara fysiskt aktiva under lektionerna. Att de får 

metoder under lektionerna som kan hjälpa dem att förstå hur de kan tänka i situationer i 
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framtiden och att de kunskaper de har fått har varit en bredd av olika kunskaper och inte 

alltför fokuserat på en specifik del. Niklas och Sara beskriver det under intervjutillfället såhär;  

Tolkar och tolkar, jag har ju läst kommentarmaterialet och eh bedömningsstöd som 

finns i ämnet och det är att kunna se hur fysisk aktivitet påverkar hälsan, hur jag 

genom fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa eh å de är på det, i det sammanhanget jag 

ser det. Att barnen ska lära sig att dom kan, genom att dom rör på sig, kan förebygga 

olika sjukdomar, förebygga värk och sånt och vilka bra resultat rörelse ger på hälsan. 

Så de är så jag jobbar med hälsobiten (Niklas). 

Jag har alltid tänkt att eleverna ska få positiva upplevelser av att röra på sig. Jag vill att 

de ska hitta nått de gillar och känna att tröskeln blir lite lägre. Jag är allergisk mot 

bollspel, jag är bollspelstjej själv men när man hör de där om att på idrotten är det bara 

bollspel då fattar jag lixom inte ens hur det är möjligt när det finns så mycket mer man 

kan göra? Jag är övertygad om att det är så på många håll och kanter fortfarande. 

Bollspel är en av flera metoder men det finns så mycket mycket mer att visa eleverna 

.... (Sara).   

Sista underkategorin på det patogena perspektivet är kunskap om träning och kost efter 

skoltiden. Det innebär att idrott och hälsa läraren ska ge eleverna verktyg för att de själva ska 

förstå för- och nackdelar med kost och träning. Det handlar om att fokus bör ligga på att 

eleverna själva förstår vad som händer om man använder sig av en viss typ av kosthållning 

och hur det påverkar övriga delar i vardagen. Maria och Mattias förklarar om eleverna får 

kunskaper kring hur de ska röra på sig och hur de ska äta så kommer det kunna bidra till att de 

kan göra bättre val i framtiden menar de flesta av lärarna och i sina egna ord;  

Få med sig kunskaper för livet alltså även efter skolan, dels vad som händer ja alltså 

vilka fördelar och nackdelar får du om du inte eller om du tränar och rör på dig. även 

kosten behöver eleverna lära sig (Maria). 

Jag tycker det viktiga är att de kan varför man ska röra på sig. vad händer annars om 

10 år? Men dom bryr sig inte på det sättet. Men jag tycker man bör lyfta kosten, de 

finns så mycket snabbmat nu och dom har så mycket pengar nu för tiden mot vad vi 

hade. Då blir de att dom käkar på stan istället (Mattias).  

Den andra kategorin i detta temat handlar om salutogent perspektiv och till skillnad från det 

patogena perspektivet handlar det salutogena perspektivet om att de vill främja en bättre hälsa 
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för eleverna med hjälp av kombinationen fysisk och psykisk hälsa. Men att deras huvudfokus 

fortfarande ligger på att eleverna ska vara fysiskt aktiva och få positiva upplevelser kring 

fysisk aktivitet. Det ska inte handla om att de bara ska röra på sig för att inte få sjukdomar 

utan för att få lärdom och känna att undervisningen alltid ger eleverna någon form av positiv 

upplevelse och rörelse. De två underkategorierna som kommer att behandlas är jobbar främst 

med att eleverna rör på sig och jobbar hellre med främjande än förebyggande.   

 Den första underkategorin jobbar främst med att eleverna rör på sig och det handlar om 

att läraren fokuserar på att det ska bli ett träningspass och det tankesättet används för att de 

eleverna som inte rör sig på fritiden ska få någon form av träning på veckan. Att läraren 

känner att ansvar för att eleverna ska få rörelse under deras lektionstillfälle och att det även 

ska gälla när de har valt att ha en mer teoretisk lektion. Det här framkommer i de flesta 

intervjuerna då lärarna hellre vill låta eleverna vara fysiskt aktiva än att bli teoretiskt 

stillasittande och Tony och Sara säger såhär;   

Min undervisning bygger på att främja hälsa. Jag försöker ha så mycket rörelse och 

vill ha träning varje pass för det finns elever som inte tränar själva, så tänker jag. Så 

har jag teori så försöker jag alltid ha något så vi avslutar med ett fysiskt pass (Tony). 

Vi blev drillade i att positiva upplevelser i fysisk aktivitet  alltså så ett aktivt hälsosamt 

framtida liv kan man säga att på nått få skola barn och ungdomar att göra rätta val 

utifrån en rörelsekompetens både teoretisk och praktisk. Jag tycker att Lgr 11 är 

lite…vad ska man säga, man har inte vågat att definiera fysisk aktivitet som ett 

kunskapsämne. Man har lite vikt sig vid att kunskap är en teoretisk del medan jag inte 

tycker så.  Jag gillar att jobba med teori i praktiken. Men grunden för mig är att 

eleverna ska vara fysisk aktiva. Men jag använder reflektion och pratar hälsa och 

teorier medan vi håller på och inte bara gör lixom... (Sara).  

 

Den andra underkategorin jobbar hellre med främjande än förebyggande handlar om att det 

kan behövas att arbeta med både och men om läraren själv får bestämma så jobbar den hellre 

med att främja hälsa än förebygga ohälsa. Att eleverna ska känna att de får positiva bilder 

med sig om hur de själva kan arbeta med hälsa och att det inte bara ska handla om att fysisk 

aktivitet används för att inte få sjukdomar som fetma osv. Att främja hälsa anser Adam och 

Maria handlar om att bidra med verktyg för att eleverna inte ska hamna på sjukdomssidan och 

att arbetet bara handlar om att förebygga men samtidigt finns det elever som redan hamnat där 

och det är viktigt att de också tas om hand och då blir arbetet med förebyggande direkt;  
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Jag kallar det hellre att jag främjar än förebygger men visst är det så att jag försöker 

jobba förebyggande på något vis innan folk hamnat där också så de blir lite åt båda 

hållen (Adam). 

 

Eh, det är väl egentligen att främja hälsa tänker jag, att man ändå har tänket att de ska 

få med massa positiva bitar, alltså inte bara det här att man ska undvika att bli sjuk 

utan att de ska tänker mer, gör mer av det här, det känns mer att man vill ha den här 

positiva utgångspunkten att man ska främja hälsan (Maria).  

Den sista kategorin är otydliga kunskapskrav och då tycker lärarna till om hur 

kunskapskraven är skrivna. Att det är svårt att tolka kraven och att det framförallt är svårt att 

sätta ord på det till eleverna för att de ska få en förståelse för vad som kommer att bedömas. 

Att hälsodelen inte står lika tydligt som många andra delar inom ämnet bidrar till att lärarna 

blir osäkra på hur mycket och vad som är viktigast att få med. För att reda ut sista kategorin 

kommer två underkategorier att behandlas och dessa är osäker på hur man ska få in hälsan 

och svårt att veta vad som krävs.          

 Den första underkategorin osäker på hur man ska få in hälsan innebar att många lärare 

hade svårt att definiera hälsa i kunskapskravet och såg det mer som enbart en teoretiskt del av 

ämnet. För att hälsan var svår att få in så var det många lärare som använde sig av för lite av 

hälsobegreppet än vad som står skrivet. De visste inte hur de skulle få in det i den praktiska 

delen och då gick det antingen bort istället för att ändra på upplägget eller ett försök till att få 

in det i den mer praktiska delen. Såhär säger Anneli och Filip;  

Hälsodelen väger inte jättetungt. Man vill ju få in den hela tiden men när man kollar 

på kunskapskraven så är den inte så enkel att få in. Man tänker att hälsa är mer 

teoretisk än praktisk än idrottsdelen men jag tycker inte att den delen framkommer så 

tydligt i kunskapskraven. Jag undervisar väldigt lite hälsa egentligen (Anneli). 

 

Jag tror ofta att hälsobegreppet hamnar i skymundan. Man förväntar sig att man ska 

röra på sig i ämnet. Det är svårt att få in hälsan i varje lektion men vi försöker. Man 

försöker även att få in den i den praktiska delen, det är väl de som är målet (Filip).  

 

Den andra underkategorin svårt att veta vad som krävs handlar om att kunskapskraven kunde 

vara lite diffusa och framförallt för eleverna, det krävdes att lärare förenklade kraven för att 

eleverna skulle få en förståelse för vad som förväntades av dem. Det handlade även om att 
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hälsan inte stod lika tydligt skrivet och då var det svårt att veta hur man skulle få med de 

delarna och några lärare valde hellre att enbart ta med de delar som de kunde utläsa tydligt 

från kunskapskraven, mer exakt hur lärarna Maria och Anton uppfattar är såhär;  

Många är ganska luddiga och det är ganska luddiga för eleverna framför allt, centrala 

innehåll och så är ju tydligt men relativt, komplext osv. man behöver förenkla mycket 

för eleverna och skriva det mer konkret för jag kan tycka att det är lite svårt för 

eleverna att förstå vad det är man är ute efter (Maria). 

 

hälsan kanske inte är lika tydligt i syftet och centralt innehåll. de är väl främst att dom 

ska kunna planera och sätta upp mål för sin fysiska aktivitet. Det är väl där jag ser den 

tydliga hälsodelen. Sen har du dehär med kost, men någonstans ser jag det ämnet mer 

som en praktisk del (Anton).  

 

7.2.1 ANALYS AV LÄRARENS TOLKNING  

I temat Lärarens tolkning kan en koppling ske genom de teoretiska perspektiven 

läroplansteorin och salutogena och patogena perspektivet. 

Inom läroplansteorin handlar det främst om transformeringsarenan i det här temat. Det 

innebär att läraren själv sätter sig in i vad som står i kunskapskraven och det centrala 

innehållet och med sina egna glasögon gör en vidare tolkning av det (Linde, 2012). Det är 

många i resultatet som säger att de har svårt att veta hur de ska få in hälsobegreppet utan att 

ämnet ska bli mer teoretiskt. En analys som studien har gällande att ämnet är mer teoretiskt, är 

att de själva inte har de glasögonen på ämnet. De ser inte idrott och hälsa ämnet som ett 

teoretiskt ämne. Det kan vara därför de har svårt att få in hälsobegreppet på ett djupare plan 

än den fysiska hälsan. Då går det att tolka det som att dessa lärares realiseringsarena 

förmedlas främst genom den fysiska aktiviteten, och viktiga begrepp och information som 

förbättrar den delen av ämnets hälsobegrepp.  

 När lärarna berättar om hur de tolkar hälsodelen i idrott och hälsa så kan man se att de 

anser att man borde jobba både patogent och salutogent. De vill förebygga elevernas hälsa 

med kunskap och rörelse men vissa ville också tala om psykisk ohälsa i form av kroppsideal 

och stress, alltså främjande. De tycker dock att det är svårt att tolka och väljer kanske mer att 

jobba och tolka det patogent trots att de anser att det salutogena arbetssättet är viktigt då alla 

lärare var överens om att elever idag mår sämre psykiskt (Antonovsky, 1991 & Wilhsson 

2017). 
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7.3 Undervisningens realisering 

Det tredje temat i studiens resultat är Undervisningens realisering. Detta temat behandlar hur 

lärarna realiserar hälsan i undervisningen. Många lärare ansåg att de inte hade tillräckligt med 

tid för att kunna undervisa i all hälsa som de skulle vilja. De flesta lärare uppgav att de la mest 

tid på den fysiska hälsan. Många lärare visste inte heller på vilket sätt de skulle få in den 

psykiska hälsan i undervisningen och inte heller hur man kunde bedöma den. Många lärare 

lägger upp sin årsplanering i block med hälsa som ett av blocken där de har teoripass om 

fysisk hälsa som sedan bedöms genom prov. Vissa sa även att de slängde in hälsan lite då och 

då när de passade. Kategorier som behandlas i detta tema är tidsbrist och årsplanering. 

Den första kategorin i detta temat är tidsbrist. Många lärare ansåg att de viktigaste med 

idrott och hälsa undervisningen var att eleverna skulle få röra på sig och då var det svårt att 

hinna med alla hälsodelar då det krävs endel teori. Många lärare ansåg att det behövdes mer 

psykisk hälsa i undervisningen men att hitta tiden till detta var svårt. Kategorin tidsbrist består 

av fyra stycken underkategorier. Dessa underkategorier är svårt att hinna med alla hälsodelar, 

arbetar främst med den fysiska hälsan, införa ett rent teoripass och vet inte hur man ska hitta 

tiden.  

Den första underkategorin svårt att hinna med alla hälsodelar handlar om att flera av 

lärarna i idrott och hälsa inte vill att ämnet ska bli för stillasittande och för att hinna med alla 

hälsodelar så krävs det mer teori och mer stillasittande. Då de inte tyckte att tiden fanns till 

detta prioriterar man hellre att eleverna är fysiskt aktiva. Alla hälsodelar hinns alltså inte med. 

Tony och Lisen berättade hur de tänker kring att få in alla hälsodelar;  

 

Det finns ju för och nackdelar det här med att det har blivit mer teoretisk. Vi har väl 

tre teoretiska kunskapskrav och då ställer de mer tid på att de ska kunna mer fakta och 

den tiden är svår att hitta. Om man då samtidigt vill få dom att röra på sig (Tony). 

 

Det är mer fokuserat på den fysiska hälsan, den psykiska hälsan har vi svårt att hinna 

med, det är sånt där som vi sitter och pratar om att här behöver vi förbättra oss och vi 

har pratat lite stress, lite om självbild men det är inte ne vi har ingen bra struktur för 

det känns jag men vi ja det är ett sånt där utvecklingsområde som vi håller på att prata 

om hur vi ska få till det för vi har ju en del teorilektioner men ja vill ju inte gärna ha 

fler teorilektioner. (Lisen). 
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Den andra underkategorin arbetar främst med den fysiska hälsan handlar om att lärarna inte 

har hittat ett bra knep för att få in den psykiska hälsan i ämnet och därför blir ämnet mer 

fokuserat på den fysiska hälsan. Många såg att det fanns brister i deras undervisning vad 

gäller den psykiska teoretiska delarna i hälsan men det är också väldigt svårt att få in i ett så 

pass praktiskt ämne där det förväntas fysisk aktivitet av både elever och lärare. Lisen och 

Birgitta talar om detta problem såhär;  

Man vill ju gärna att de ska röra på sig och eleverna vill ju också röra på sig så det är 

en svår balansgång känner jag. Men just den psykiska hälsan behöver vi bli bättre på. 

(Lisen).  

Det står mycket i kommentarmaterialet att syftet med undervisningen är där för att 

man ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man 

kan påverka hälsan genom livet alltså att ge de till eleverna och ska man få kunskap 

om det så handlar det också om att använda det praktiskt och ge dem bra övningar om 

man nu gör en cirkelträning eller en styrketräning och då dom att förstå varför ska jag 

träna det här varför ska jag göra den här rörlighetsträningen, varför ska jag träna det 

här... Man kan arbeta mellan olika ämnen typ om NO-ämnet håller på med kroppen så 

kan jag koppla det på mina lektioner så eleverna får ett sammanhang men med den 

lilla tiden vi har så är det bättre att jag fokuserar på de praktiska delarna (Birgitta).   

Den tredje underkategorin införa ett rent teoripass handlar om att kunna dela upp idrott och 

hälsa i två delar för att få en mer teoretisk del där fokus ligger enbart på det och en mer fysisk 

del där det enbart är fokus på rörelse. Det var två lärare som ansåg att det vore en bra ide att 

dela upp idrott och hälsan i två delar eller ämnen så att man på idrotten kan fokusera på den 

fysiska aktiviteten för att sedan på ett eget pass fokusera på hälsan rent teoretiskt. Då skulle 

man hinna med båda delarna. Adam och Carl sa följande; 

Skulle vilja haft idrott med fysisk aktivitet minst tre gånger i veckan och 1 gång i veckan 

ren hälsa med hälsosnack (Adam). 

 

Jag tror nästan att de vore bra om man skiljer på ämnet idrott och hälsa i två delar. Det 

blir för mycket fokus på rörelsedelen med det är den men det är den jag anser är viktigast 

(Carl).  

 

Den fjärde underkategorin vet inte hur man ska hitta tiden handlar om att tiden inte finns för 

att arbeta med alla hälsoaspekter, det är svårt att veta vad som ska prioriteras och vad som inte 
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ska prioriteras. Hur mycket man än som lärare vill jobba med alla delarna i hälsan så går det 

inte att hitta tiden. Lärarna vill inte ta bort andra viktiga praktiska moment som ska ingå för 

att få in mer hälsa. Flera av lärarna såg detta problemet och hade ingen lösning på hur det 

skulle gå till. Lisen och Niklas berättar hur de inte hinner med hälsan; 

 

Samtidigt som vi känner, hur ska vi hinna, det är svårt, och vad ska vi ta bort, det är 

ingen som säger att det inte är bra att det står men det är svårt att hitta tid (Lisen). 

Jag vet ju att man borde få in mer hälsa på lektionerna men jag förstår inte hur man ska 

hitta tiden när det är så mycket annat praktiskt man ska hinna med (Niklas).  

 

Den andra kategorin är årsplanering. Årsplanering behandlar hur lärarna lägger upp sin 

planering i idrott och hälsa för året med fokus på hur dem behandlar hälsan och får in den i 

undervisningen. Här ser vi lite olika varianter men det vanligaste var att lärarna planerade i 

block där hälsan fick vara ett av blocken, Hälsoblocket behandlade dock främst den fysiska 

hälsan. Vissa lärare slängde i stället in hälsan lite då och då när de ansåg att de passade. 

Kategorin årsplanering har fem stycken underkategorier. Dessa fem är blandar teori med 

praktik, hälsoprov och lite då och då, hälsan kommer naturligt, jobbar främst med hälsa i 

block och ju mer påläst desto mer psykisk ohälsa. 

Den första underkategorin blandar teori med praktik innebär att läraren försöker att 

sträva efter att arbeta med idrott och hälsa integrerat med varandra men att vissa delar väger 

tyngre på hälsa och vissa delar väger tyngre på idrott. De använder då främst teori för att få in 

hälsan och sedan praktik för idrottsdelen. När de integrerar delarna arbetar dem med den 

fysiska kroppen, vad som påverkar och hur den kan tränas. Men deras syfte är att hälsan och 

idrotten ska samspela. Maria och Annelie förklarar det såhär;  

 

Vi jobbar väldigt mycket integrerat mellan idrott och hälsa men det är ju om man 

tänker mer på den teoretiska delen då, om man t.ex. tänker att det finns en kursplan 

där de ska planera och genomföra och utvärdera själva och då ska de sätta upp ett 

träningsmål för sig själva och då ska de skriva effekter på hälsa så då kommer 

hälsodelen in på teorin och sen ska de genomföra ett träningspass, kanske att just 

teorin är mer mot hälsoaspekten, att de kan analysera och berätta kring så många 

moment som styrka och kondition då ska de berätta om hälsofördelar (Maria). 
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Vi jobbar typ med.. ja idrottsblock. komplexa rörelse är första kunskapsdelen, delta 

och sammanhang. Sen är det block hela vägen och vi försöker få in dom här 

teoridelarna, hälsa, styrka och prata om vad som händer i kroppen och sådär, så man 

har någon teoridel i alla blocken (Anneli).  

Den andra underkategorin hälsoprov och lite då och då innebär att idrott och hälsa läraren 

känner att det blir mycket repetition från andra ämnen som till exempel naturkunskapen och 

hemkunskapen när de talar om hälsa så därför berörs bara hälsan lite då och då på lektionerna 

för att eleverna ska slippa upprepningar. De avslutas oftast i ett prov på hälsa under alla 

terminer i ämnet. Hälsan som berör då är alltså den kroppsliga kopplat till kost och träning 

med anatomi. Mattias och Anton var två av flera lärare som berättade om hur de använde sig 

av prov för att tenta av delen hälsa, de sa såhär;  

Hälsa är väl att vi går igenom dom här… ah kost, kroppen men de tycker dom är 

ganska jobbigt för de har dom ju i biologin och på hemkunskapen, typ kalorier och 

massa sånt. Och biologin har dom om hjärtat och kroppens delar, så de blir en 

repetition för dom. och de tycker dom är jobbigt. De blir också lite att man kastar in 

det på andra lektioner typ såhär att man ah vad händer om du inte stretchar och allt 

sånt. typ så kommer man in på de lite och så de blir att man nämner de lite nästan 

varje lektion men som helhet så har vi bara oftast ett prov (Mattias). 

Jag undervisar väldigt lite hälsa egentligen. Vi har en stor inlämning i 9an där dem 

planerar kost och sömn, vi har även en del i sjuan och 8an men mest pratar vi 

muntligt. Då går vi igenom fysisk psykisk och social hälsa och vad den betyder för 

dom (Anton).  

 

Den tredje underkategorin hälsan kommer naturligt innebär att läraren anser att allt inom 

ämnet är hälsa och därför kommer det naturligt in i undervisningen. Det behövs inte några 

rena teorilektioner utan det sker under lektionstillfället gång. Rör eleverna på sig så är det 

hälsa ja allt är hälsa enligt Birgitta och Lisen. Alltså sker hälsan naturligt under lektionerna. 

Så här förklarade dom det;  

Hela ämnet handlar ju egentligen om hälsa, jag vill skapa möjligheter för dom att få 

motoriska färdigheter inte bara träna. Eleverna ska inte känna att de bara är en 

springbana där de rastar av sig plus att man ska känna samspel med andra… Jag har 

aldrig haft några direkta teorilektioner utan det kommer oftast naturligt att om jag 
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skriver upp på tavlan vad vi ska göra idag så kan jag skriva en pil som tyder på den 

fysiska hälsan, förklarar olika begrepp under lektionerna. Hälsosamtalet sker under 

tiden men man har inga rena teorilektioner (Birgitta). 

Hela undervisningen är inriktat på hälsa, vi ska inte få fram några gymnaster, 

handbollsproffs osv. utan vi har hälsan med i varje moment sen har vi ju teoretiskt 

även de här som inte rör det fysiska.. (Lisen).  

Den fjärde underkategorin jobbar främst med hälsa i block innebär att det kan finnas med i ett 

större block men att det inte blir rena teorilektioner utan att eleverna även får någon form av 

rörelse med under passets gång. Blocket kan ta flera veckor men det är en mix mellan teori 

och praktik. När de lärarna la upp sin årsplanering planerade de den alltså i block där hälsan 

fick vara ett block eller ingå som en del i ett block där man blandar teori och praktik. Adam 

berättar här att han får in den psykiska hälsan här genom att tala om ämnen som kroppsideal 

medan Anneli mer talar om den fysiska hälsan, vad som händer i kroppen osv, de förklarar på 

följande sätt;  

… och ibland så har jag rena block där jag pratar i kanske två veckor då brukar jag 

lägga det lite kortare så att de får någon form av fysisk aktivitet. då kanske jag pratar 

om de bitarna kanske t.ex. kost, kroppsideal, psykisk ohälsa där de får vara med och 

diskutera och säga sina erfarenheter, hur de mår och känner och det blir mycket 

reflektion när man pratar om det istället för någon bedömning (Adam). 

Blockmässigt, vi jobbar typ med ja idrottsblock. komplexa rörelse är första 

kunskapsdelen, delta och sammanhang. Sen är det block hela vägen och vi försöker få 

in dom här teoridelarna, hälsa, styrka och prata om vad som händer i kroppen och 

sådär, så man har någon teoridel i alla blocken (Anneli).  

Vidare så berättar Adam att ju mer påläst desto mer psykisk ohälsa ingår i hans 

lektionsinnehåll. Denna underkategori handlar om att desto mer kunskap läraren får kring 

psykisk ohälsa desto viktigare förstår läraren att det är att arbeta med den delen och då hittar 

läraren plats för det i sin planering. Det går alltså att få in den psykiska hälsan om man vill 

och har kunskapen. Adam förklarar på följande sätt: 

Det har förändrats för att jag tror att jag har lärt mig mer om hälsan. man såg att det 

var väldigt mycket fokus på den fysiska hälsan och man pratade sällan om den andra 

men jag tror att efter att jag blivit mer påläst och jobbat mer med det och förstått mer 
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av det och sett elever mått dåligt på hur många olika sett. jag menar jag har haft elever 

med ätstörningar, depression, spöken som pratar i huvudet, blivit slagen, 

alkoholproblem osv (Adam). 

7.3.1. ANALYS AV UNDERVISNINGENS REALISERING  

Det tredje temat går att koppla till de teoretiska perspektiven läroplansteorin och salutogena 

och patogena perspektivet.  

I analysen av resultatet för det tredje temat är det en person som har ett annat tankesätt än 

övriga lärare i studien. Han menar på att han själv försöker fånga upp eleverna när det händer 

något i skolan. Det kan handla om att någon mår dåligt osv. Då tar han tid från lektionen för 

att sitta ner och prata om olika hälsoaspekter beroende på vad som har uppkommit. Det är 

ingen annan lärare under intervjuerna som tar upp något om detta. Utan snarare om fysiska 

aspekter på hälsan eller något teoriprov någon gång under årens gång. Hur kan det vara så? 

Hur skiljer han sig mot de andra lärarna? Det går att koppla till läroplansteorin. För honom ser 

både hans transformeringsarena och realiseringsarena annorlunda ut. Han väljer att förmedla 

kunskaper inte enbart genom ett praktiskt kunnande, utan han tolkar kunskapskraven som att 

det finns fler hälsoaspekter än så. Läroplansteorin talar även om lärarens förmåga att anpassa 

sig till situationen och tidigare erfarenheter (Linde, 2012). Den här läraren har även en fördel i 

den utsträckningen att han har studerat på universitetet under den tiden den nya läroplanen har 

varit i kraft vilket innebär att han har haft andra möjligheter för att konkretisera och diskutera 

med andra om hur undervisningen borde vara upplagd. Det innebär att hans 

transformeringsarena har fått ta större plats för att säkerhetsställa vad som sker i 

realiseringsarenan (Linde, 2012).   

 Det kan även handla om en redan given struktur som de övriga lärarna skulle kunna ha, 

gällande hur de ska få eleverna att öka sin förståelse kring en specifik del. Att deras struktur 

redan är förutbestämd och då går det inte att ändra på den i första taget. Därför mister de 

andra lärarna lite av Basil Bernsteins kompetenskoder. Hans kompetenskod handlar främst 

om att läraren på ett obehindrat sätt kan interagera med eleverna och det läraren ser som 

dennes uppgift att ge eleverna kunskaper och inte enbart titta på vad eleverna redan kan i ett 

slutresultat av en specifik del (Bernstein, 2003).  

 Eftersom de flesta lärare arbetade med hälsan i block genom att ha vissa teori lektioner 

kring fysisk hälsa som sedan examinerandet i någon form ut av test så arbetar de väldigt 

mycket med hälsan ur ett patogent perspektiv. De vill att eleverna ska få kunskap om hur man 

sköter sin kropp för att sedan leva ett hälsosamt fysiskt liv. Det är alltså en förebyggande och 
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patogen hälsosyn. Vissa lärare ansåg även att det var hälsa genom att eleverna var fysisk 

aktiva och hittade någon aktivitet som de själva kan hålla på med efter skoltiden. Även detta 

synsätt på hälsan i skolan är patogent. Det salutogena främjande perspektivet läggs alltså inte 

så stor vikt vid när lärarna planerar sin undervisning i hälsa. Detta mycket eftersom de 

glömmer bort att tala om elevers eventuella problem som ofta innefattar de psykiska hälsan. 

De berör lite av det salutogena perspektivet när de vill främja rörelse aktiviteten hos eleverna 

för att de ska må bra av att röra på sig. Det är dock bara en del av den främjande hälsan 

(Antonovsky, 1991 & Wilhsson 2017). 

 

  



 

47 

8. Diskussion 

 

I det här avsnittet kommer det först att ske en diskussion kring resultatet med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar samt i relation till bakgrund och tidigare forskning. Sedan 

presenteras även en metoddiskussion där studiens valda metoder behandlas och hur studien 

genomförts. I avsnittet kommer även studiens tillförlitlighet att tas bort och vidare forskning t 

diskuteras. Diskussionen avslutas sedan med en kort sammanfattning där centrala delar av 

studien behandlas.  

 

8.1 Resultatdiskussion  

I  studiens resultat kan man se att många lärare tolkar begreppet hälsa väldigt brett och kan se 

hälsan ur både ett patogent och salutogent perspektiv. När de talar om hälsa i allmänhet så är 

alla överens om dess komplex och hur mycket olika faktorer påverkar elevers hälsa. När 

lärarna sedan ska koppla hälsan till skolans styrdokument och få in det i undervisningen blir 

det svårare. Många anser att de inte alls har tid att få in alla delar av hälsa i undervisningen 

och väljer därför endast den fysiska hälsan. Flera av lärarna vet heller inte hur man ska få in 

den psykiska hälsan då de helt enkelt har brist på kunskap i de delarna eller inte kan koppla 

ihop det med kunskapskraven. Att det finns svårigheter i undervisningen i hälsan råder det 

inga tvivel om.   

 

8.1.1 Lärarnas tolkning av begreppet Hälsa relaterat till ämnet 

Alla deltagare i studien var överens om att hälsa är ett brett och komplext begrepp att tolka 

och jobba med. De flesta lärarna talade om både psykisk och fysisk hälsa men arbetade främst 

med den fysiska hälsan i sin undervisning och de flesta ansåg även att den var viktigast och 

lättast att få med i undervisningen. Detta stämmer överens med studien som Thedin 

Jakobsson (2004) tar upp där hon tar upp att många lärare anser att hälsa är svårt att sätta ord 

på och att i ämnet ingår hälsa automatiskt eftersom att man är hälsosam genom att vara fysisk 

aktiv (Thedin Jakobsson, 2004; Annerstedt, 2008). Likt Thedin Jakobssons (2004) studie var 

det ett flertal lärare i vår studie som ansåg att genom att eleverna rörde på sig så fick man 

automatiskt in hälsa i undervisningen.  

 Övervägande delen av lärarna kunde koppla sociala medier till dagens hälsa och ansåg 

att det var en viktig del som påverkar elevers hälsa till det negativa idag. De såg att elever 
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hade ångest, kroppshets och bekräftelsebehov. Trots det var det bara en av lärarna som hade 

med det i sin undervisning. Enligt studier som gjorts på hur vida man ska arbeta med sociala 

medier i ämnet visar det sig att man kan använda sociala medier både som verktyg och för 

att  få eleverna att granska olika slags medier mer kritiskt. Praktiskt kan man använda det för 

att kunna länka viktiga ämnen till eleverna om hälsa och vad som är sanning och inte. Man 

kan då även visa upp hur saker framställs och hur det är i verkligheten för att eleverna ska 

förstå sociala mediers påverkan (Joperd, 2017). Genom att lärarna diskuterar sociala medier 

bidrar de även till att eleverna lär sig att tänka på ett mer socio-kritiskt perspektiv (Leahy, 

O’Flynn & Wright, 2013).  

De flesta lärarna tolkade hälsan som både fysisk och psykisk och kunde se bredden av 

det men när de kopplade hälsan i relation till ämnet använde de flesta lärarna hälsan som en 

fysisk eller kroppslig del. Att de flesta lärarna använder ett patogent synsätt när de arbetar 

med hälsan i idrotten trots att många förklarar att hälsa även är psykiskt och socialt kanske 

kan bero på det som Schenker (2011) tar upp i sin studie kring att lärarutbildningen har 

svårigheter att lyfta begreppet hälsa. Det var ett flertal lärare som antydde att de fått för lite av 

den delen i sin egen utbildning och mestadels hade kunskaper kring den fysiska hälsan. Detta 

stödjer Schenkers (2011) teori men även Alfrey och Gard (2014) studie på lärare i England 

och Australien visar att de flesta av lärarna använde sig av fysisk aktivitet som hälsa och de 

var överens om att de fått för lite utbildning i hur man undervisar i begreppet hälsa. Alla var 

överens om att de hade tillräckligt med utbildning för den fysiska aktiviteten och så även de 

lärare som vi intervjuat men det finns brister inom den andra delar av hälsan (Alfrey & Gard, 

2014).  

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa på grundskolan handlar det om att läraren ska ta 

upp delar som går att koppla ihop med elevernas egna erfarenheter. Med hjälp av dessa ska 

eleverna få en förståelse kring effekter på olika livsstilar osv. (Skolverket, 2011b). Det som 

går att få fram utifrån resultatet från studien är att de flesta lärarna inte fullt ut förhåller sig till 

detta. De förhåller sig till vissa delar men allt ryms inte under fysisk hälsa utan det hade 

behövt få med någon form av psykisk och social för att eleverna ska kunna uppnå den 

kunskapen som skolverket eftersträvar. Detta stödjer även forskning från tidigare studier som 

kommer fram till att lärare inte prioriterar det salutogena perspektivet på undervisning 

(Brolin, 2017; Thedin Jakobsson, 2004).  

Några av lärarna utbildade sig innan dess att ämnet bytte namn till idrott och hälsa och 

kanske då endast fick den fysiska hälsobiten i undervisningen. Men även de lärare i studien 

som var ganska nyexaminerade använde den fysiska hälsan främst när de talade om begreppet 
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relaterat till undervisningen. Även när vi ser tillbaka på hur utbildning i idrott och hälsa ser ut 

idag, behandlar man främst hälsa ur ett patogent sätt genom mycket anatomi och rörelse. Man 

talar om det salutogena och den psykiska hälsans vikt men man får inget konkret 

undervisningsunderlag eller tentamenstillfälle på den delen vilket gör att den blir mer otydlig 

och kanske anses mindre viktig för många lärare.  

 

8.1.2 Lärarnas hälsoundervisning  

Trots att lärarna hade problem med att tyda och tolka begreppet hälsa relaterat till skolans 

styrdokument och kunskapskrav så ansåg alla att de hade med hälsa i sin undervisning. 

Många av lärarna delade in sin årsplanering i idrott och hälsa i block där hälsa fick vara ett 

block eller en del av ett block. När lärarna sedan beskrev vad som ingick i det så kallade 

hälsoblocket talade övervägande del av deltagarna om den fysiska delen av hälsan. De flesta 

hade anatomi och kondition och träningsformer som sin bit av hälsa. Då hade de lite teoretiskt 

men mestadels praktiskt. Det bedömdes ofta genom något prov eller form av träningsdagbok. 

Vissa av lärarna förklarade att de slängde in hälsan lite då och då genom olika frågeställningar 

likt “varför ska du stretcha?” och “hur ska du äta?”.  

Två av lärarna ansåg att hela ämnet automatiskt innefattade hälsa eftersom eleverna är 

fysiskt aktiva under lektionstiden. Det var endast en av lärarna som beskrev hur han la in 

lektioner som behandlade den psykiska hälsan. Övriga beskrev mestadels den fysiska relaterat 

till deras innehåll trots att de tidigare nämnt att den psykiska hälsan också är viktig när man 

talar om begreppet hälsa. Detta styrker det som Brolin (2017) menar med att uppfattningen 

om undervisningen i idrott och hälsa sker på ett patogent sätt. Forskning visar även att det 

salutogena perspektivet inte prioriteras. Trots att lärarna i studien beskriver hälsa på ett 

salutogent sätt när man talar om hälsans begrepp i allmänhet och kopplat till skolan så 

kommer de fram att de trots detta undervisar på ett patogent sätt när man frågar lärarna om 

hur deras undervisning ser ut. Vidare talar även Quennerstedt (2006) om liknande tankar och 

tar upp fysiologidiskurser och hur dessa kännetecknar idrott och hälsa ämnet i skolan. Att 

lärare väljer att främst tala om kost och fysisk aktivitet vilket då innebär att de handlar om att 

synsättet är att förebygga sjukdomar inte att främja hälsa (Quennerstedt, 2008; Alfrey, Webb 

& Cale, 2012). De behöver hitta någon form av strategi för att få eleverna att känna någon 

form av meningsfullhet även i delen hälsa, annars är det svårt för läraren att verkligen uppnå 

ett salutogent sätt att se på undervisningen (Ahlberg, 2016).  

Ahlbergs (2016) studie visar även på att elever vill ha mer tid för hälsa i undervisningen 

både för att kunna hitta sig själva, kunna skapa en hälsosam livsstil och för att hitta knep för 
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att inte bli stressade i vardagen. Trots det talar de flesta lärarna om att det viktigaste i ämnet är 

att de rör på sig, och vill inte prioritera bort någon av dessa delar för att få in mer hälsa i 

undervisningen. Om detta beror på Schenkers (2011) teori om att man får med sig för lite 

hälsa i utbildningen eller för att kunskapskraven och styrdokument är för otydliga i just delen 

hälsa som många lärare beskrev eller om det kanske är en kombination av de faktorerna?  En 

av lärarna undervisade väldigt salutogent med mycket psykisk hälsa, vilket han ansåg vara 

viktigt efter att han fått en större kunskap om hälsa genom olika utbildningar. 

Nästan alla lärare förklarade att tiden inte fanns till för att undervisa i hälsans alla 

delar. De ville inte ta bort något praktiskt för att fylla på med något mer teoretiskt. Tiden 

fanns helt enkelt inte till för att undervisa i den psykiska delen av hälsan. Ett par lärare ansåg 

att lösningen kunde vara att göra som de gjort på skolor i Australien, att dela upp hälsa och 

fysisk aktivitet i två olika delar/ämnen. Då skulle man få mer tid till att reflektera och 

diskutera kring olika hälsoaspekter  (Leahy, O’Flynn & Wright, 2013). I Australien jobbar de 

även för att undervisningen i idrott och hälsa ska fokusera mer på ett socio-kritiskt perspektiv, 

istället för att bara se till att tala om att elever ska göra bra val i livet (Leahy, O’Flynn & 

Wright, 2013). Det är lite så som lärarna i studien förklara sin undervisning, att eleverna ska 

kunna göra bra kostval och träningsval efter skolan för att leva ett hälsosamt liv i framtiden. 

Eftersom undervisningens fokus ligger på det patogena perspektivet så kan eleverna 

tappa motivationen till hälsoundervisningen eftersom de kan känna skuldkänslor eller hitta 

brister hos sig själva (Nilsson, 2003). Detta gör att det salutogena perspektivet behövs ännu 

mer i undervisningen i hälsa om man tidigare endast pratat kring den patogena aspekten 

eftersom det perspektivet handlar om att den enskilda eleven är i fokus. Att läraren istället ser 

till elevens bästa, vad behöver den här eleven för att få motivation för ämnet. Hur ska läraren 

kunna lägga upp en undervisning som bidrar till att eleverna inte ser det som en självkritisk 

lektion där de enbart hittar fel på sig själva utan att en förståelse skapas med hjälp av att tala 

om hälsa som något främjande och inte förebyggande.  

 

8.2 Metoddiskussion  

 

Till studien valdes en kvalitativ forskningsmetod eftersom studiens syfte var att ta reda på hur 

lärare tolkade begreppet hälsa och kopplade det till aktuella styrdokument. Semistrukturerade 

intervjuer ansågs vara ett bra metodval eftersom studiens resultat var beroende av vad lärarna 

själva hade för åsikter gällande hälsobegreppet och hur styrdokument uppfattas (Bryman, 

2011). Studiens val av att använda sig av semistrukturerade intervjuer hade sin grund i att det 
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kunna bidra till ett djupare svar av lärarna eftersom det fanns utrymme för följdfrågor och 

förändringar. Att välja en annan typ av metod som exempelvis en kvantitativ eller kvalitativ 

enkät hade inneburit en större ansträngning för den enskilda läraren i hopp om att få fram en 

likvärdig insamling av data. Samt att följdfrågor inte hade varit lika lätt att konstruera för att 

med säkerhet veta att all information som gick att få fram, kom fram (Bryman, 2011). I 

avsnittet tidigare forskning använde flera författare en kvalitativ metod till deras studie 

(Alfrey & Gard, 2014; Ahlberg, 2016). Även om studien skulle haft tillgång till ett större 

omfång både av deltagare och en längre tidsperiod skulle studien ha använt sig av den här 

typen av kvalitativ metod.   

För att inte få deltagarna i studien att känna en obalans i vem som sitter på makten 

under intervjutillfället valde studien att enbart ha en intervjuperson närvarande vid varje 

tillfälle. Det bidrog till att deltagarna i studien kunde känna att det handlade om ett vardagligt 

samtal och inte ett förhör av deras åsikter (Bryman, 2011). Studien ser det som en styrka att 

intervjuerna har skett med tre olika intervjupersoner. Det visar att inte någon form av extra 

påverkan har skett på deltagarna eller att någon har blivit förd åt ett specifikt håll eftersom de 

flesta av deltagarnas åsikter stämde överens (Bryman, 2011).  

För att säkerställa att allt blev analyserat på rätt sätt och att inget som kunde påverka 

resultatet negativt inte togs med i analysprocessen gjordes en stor karta av alla svar från 

samtliga deltagare. Det hade ingen påverkan av vad som stod utan alla tre läste igenom och 

granskade resultatet för att inte något skulle gå till spillo. De delar som inte användes till 

resultatet sparades och fick ytterligare en genomgång vid ett senare skede för att säkerställa 

att allt användbart material hade tagits med. Den extra försäkringen av att all data fanns med 

gjorde att studiens resultat stärktes eftersom det med all sannolikhet innebar att relevant data 

inte hade försummats (Burnard, 1991).  

En nackdel med studien var att några intervjuer skedde på telefon vilket kan ha 

bidragit till kortare svar och en annan känsla hos deltagarna som gjorde den typen av intervju. 

Det kan vara så att deltagaren inte uppfattade samma småpratande på vägen till rummet där 

intervjun skulle ske eller liknande (Bryman, 2011). Fyra av intervjuerna i studien som var 

telefonintervjuer och resterande åtta var vanliga intervjuer. Däremot har det inte uppfattats 

någon större skillnad i svaren i analysprocessen oberoende av om det var en vanlig intervju 

eller en telefonintervju.  

Att spela in intervjuerna hade kunnat bli ett problem om någon utav deltagarna inte 

känt sig bekväma med inspelningsprocessen. Men alla blev tillfrågade om inspelning gick bra 

vid första kontakten med varje deltagare vilket gjorde att de såg inspelningen som en naturlig 
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del och var inställda på det redan innan intervjutillfället skulle ske och därför anser inte 

studien att inspelningen kan ha varit till någon större påverkan för att deltagaren inte skulle 

besvarat frågorna som den hade gjort utan att spela in (Bryman, 2011).  

Att använda sig av fler lärare i studien hade kunnat visa mer av hela populationen men 

däremot upprepades många av deltagarnas svar vid de sista intervjutillfällena vilket kan tyda 

på att resultatet speglar hur lärare tolkar begreppet hälsa och hur de använder sig av det i 

undervisningen i förhållande till centralt innehåll och kunskapskrav (Bryman, 2011). Det 

handlar även om studien uppnår överförbarhetskrieteriet till en liknande studie och det som 

kan vara svårt vid en semistrukturerad intervju är att frågorna kan ställas på många olika sätt 

vilket kan innebära att svaren blir väldigt olika. Därför kan det vara svårt att föra över det helt 

och hållet på en annan studie men däremot kan grunden vara lika men det är inte fullt möjligt 

att exakt samma svar kommer att komma fram under intervjuerna (Bryman, 2011).  

En sista del som kan ha påverkat resultatet på studien var att det inte skett någon 

pilotstudie innan första intervjutillfället. Detta eftersom att intervjufrågorna inte kunde testas 

innan för att säkerhetsställa att frågorna fungerade. Däremot är det en fördel att använda sig 

av den semistrukturerade intervjun vid ett sådant tillfälle eftersom det inte är något som 

motsäger att lägga till eller ta bort frågor beroende under tidens gång, beroende på vad som 

passar in vid det enskilda intervjutillfället. Det är inte något som studien har behövt använda 

sig av men det hade funnits en möjlighet om frågorna visat sig vara för svårtolkade, för få etc. 

(Bryman, 2011).   

 

8.3 Vidare forskning  

Något som skulle vara intressant att bygga vidare på utifrån den här studien hade varit 

att  intervjua elever i samma årskullar som lärarna undervisar i. Detta för att få reda på vad 

deras uppfattning är kring hur undervisningen ser ut gällande begreppet hälsa. Om det är 

något de skulle vilja ha mer av eller något som tas upp alldeles för mycket. Det skulle kunna 

vara ett liknande upplägg med semistrukturerade intervjuer och ungefär ett liknande antal 

elever som den här studiens antal deltagare.  

Det hade även varit intressant att bygga vidare med fokusgrupper som diskuterar 

begreppet hälsa och hur undervisningen skulle kunna se ut. Där lärarna kan komma till nya 

insikter och tillsammans ge bra förslag för hur hälsa kan tas upp i undervisningen och inte 

enbart nöja sig med att begreppet är komplext och att allt inte går att få med under de få 

timmarna som ges till ämnet idrott och hälsa. Lärarna hade kunnat få påståenden som elever 

själva har uttryckt och på så sätt få igång en diskussion. Då blir det inte lika påtagligt att prata 
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om ett problem som när det är den enskilda lärarens egna problem som diskuteras öppet med 

andra.  
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9. Sammanfattning 

En definition på begreppet hälsa är komplext. Därför är det intressant att se hur människor 

som har som arbetsuppgift att arbeta med hälsa, i studiens fall lärare, tolkar begreppet. Finns 

det någon typ av hälsa som dominerar i undervisningen och får verkligen läraren med alla 

delar av hälsa under årets gång. Hur lägger lärarna upp undervisningen för att kunna bedöma 

det och koppla det till styrdokumenten. Det var det intressanta att få fram under 

intervjutillfällets gång. Resultatet av studien var inte helt oväntat att lärare ansåg att begreppet 

hälsa var väldigt komplext och svårt att få med i undervisningen. De flesta lärarna använde 

sig främst av fysisk hälsa och var skeptiska till att behöva göra undervisningen mer 

stillasittande för att få med övriga delar av hälsoaspekten. 

 Det som stack ut från resultatet var att en lärare med flera olika utbildningar inom 

området hälsa men även idrott, fick med betydligt mer utav hälsa och fler aspekter på hälsa i 

undervisningen än övriga lärare som deltog i studien. Det är svårt att säga om det är dessa 

utbildningar som gör skillnaden eller det faktum att han bara har varit klar lärare i några få år 

och därför har en annan utbildningsgång än övriga lärare.  

Efter avslutad studie har tankar skett kring att en förändring bör ske inom idrott och 

hälsa ämnet för att kunna förmedla all kunskap. Studien som Penney (2008) gjort visar på att 

det finns människor som arbetar internationellt för att förbättra läroplaner i den utsträckning 

att den fysiska aktiviteten och hälsa kan arbeta parallellt i ämnet och hoppet finns om att en 

sådan läroplan ska komma ut i nästa omgång där alla delar finns med på ett tydligare sätt. Vi 

får även hoppas att dessa regeringar tar hänsyn till de lärare som arbetar inom ämnet för att få 

en större förståelse för vad som saknas och vart tyngden i de nya läroplanerna bör ligga och 

det menar även Ha, Wong, Sum och Chan (2008). Det vi kan konstatera är att ungdomar allt 

mer och mer mår dåligt över andra aspekter än de fysiska aspekterna och lärare tyvärr inte 

prioriterar att belysa detta under skoltid. Framförallt är det svårt att uppnå alla 

kunskapskraven om inte mer än den fysiska hälsan används för att arbeta med hälsa.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 

-Hur länge har du varit yrkesverksam lärare? 

-Vilka åldrar undervisar du i idrott och hälsa? 

-Hur många undervisningstimmar har du i veckan? 

-Utövar eller har du själv utövat någon idrott/fritidsaktivitet? 

-Har du någon övrig utbildning inom idrott som exempelvis tränare eller ledare? 

 

Huvudfrågor 

-Kan du berätta lite kring hur det gick till när du valde att läsa till lärare i idrott och hälsa? 

-Hur lägger du upp din lektionsplanering för året/terminen? 

-Vad har du för tankar kring ämnets syfte och mål i allmänhet? 

-Ämnet heter ju idrott och HÄLSA, hur tolkar du begreppet hälsa relaterat till ämnet? 

-På vilket sätt och i hur stor utsträckning undervisar du i Hälsa? 

- Hur tolkar du kopplingen hälsa till styrdokumenten?  

-Hur ser du på hälsofokusets betydelse i de mål och kunskapskrav som finns idag? 

-Vad tycker du att eleverna ska lära sig inom området hälsa? 

-Tror du att eleverna själva känner att dom lär sig om begreppet hälsa på idrott och hälsa 

lektionerna? 

-Undervisar du i hälsa på liknande sätt idag som du gjorde i början av din karriär? 

-Hur anser du att samhället ser på hälsa idag med tanke på media, tv och sociala medier?  

-Hur ser du på undervisning inom ämnet med fokus antingen på förebyggande av ohälsa eller 

främjande av hälsa?  (patogena vs salutogena) 

-Hur tror du att eleverna ser på hälsan idag? och tror du det påverkar eleverna i skolan?  
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