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Abstrakt 

Bakgrunden till studien utgår från Skolinspektionens rapporter om ämnet Id-

rott och hälsa. En avgörande skillnad mellan styrdokumenten och den genom-

förda undervisningen blir tydlig i skolinspektionens rapport från 2018. Rap-

porten visar att endast 12 av 800 noteringar kan kopplas till området hälsa. 

Min studie utgår från denna skillnad mellan styrdokument och den genom-

förda undervisningen. Ytterligare en aspekt som jag har förhållit mig till är att 

Skolinspektionens kritik, i stort har varit densamma i rapporterna från såväl 

2010, 2012 och 2018. Många av de problem som identifierades 2010 och 2012 

finns med andra ord kvar 2018. 

Den metod som jag har valt är en kvalitativ intervjustudie i form av semistruk-

turerade intervjuer. Urvalet består av tre idrottslärare från tre olika gymnasie-

skolor i Östergötlands län. Resultatet av studien är att lärarna är mycket lika i 

sina tankar kring innehållet, metoden och syftet med sin undervisning inom 

området hälsa. Resultatet visar att undervisning om hälsa huvudsakligen sker 

inom området träningslära. Innehållet i denna undervisning handlar till största 

delen om fysiologi, anatomi, konditions- och styrketräning. Kost och kosthåll-

ning, droger och doping och spänningsreglering och mental träning finns med 

i samtliga lärares undervisning. Deras undervisningsmetod är relativt lika, de 

skillnader som finns beror av lärarnas olika förutsättningar. Här nämner de till 

exempel material och lokaler. Slutsatsen i studien är att lärarna har liknande 

upplägg för området hälsa. De menar att deras undervisning har både praktiska 

och teoretiska moment och de säger att de strävar efter att integrera dem med 

varandra. Lärarnas mål är att ge eleverna förståelse för och förmåga att påverka 

sin egen hälsa i ett livslångt perspektiv. 

Nyckelord 

Hälsa, idrott, idrottslärare, styrdokument, läroplansteori. 



 

Tack 

Den här uppsatsen avslutar mina studier på Linneuniversitetet. Jag har under 

fem år mött lektorer och docenter som hjälpt mig genom svåra moment som 

krävt dessa personers kunskap, vägledning och stöd. Jag vill därmed börja 

detta examensarbete med att tacka alla som stöttat mig genom min utbildning, 

både vid Linneuniversitetet i Kalmar och i Växjö. Jag vill också tacka de lärare 

som deltagit i detta arbete och bidragit med det empiriska materialet som exa-

mensarbetet vilar på. 

Syftet med mitt examensarbete är att belysa hur lärare i Idrott och hälsa väljer 

att undervisa i området hälsa. Arbetet utgår från Skolinspektionens rapporter 

om innehållet i ämnet Idrott och hälsa från åren 2010, 2012 och 2018. Dessa 

rapporter visar att undervisningen inte alltid motsvarar det som det centrala 

innehållet föreskriver. Det kan därför vara intressant att undersöka hur idrotts-

lärare undervisar om hälsa. 

En ambition i detta arbete är att belysa hur några lärare idag resonerar omkring 

hur och i vilken mån de gör plats för området hälsa i sin undervisning. Ett 

särskilt fokus ligger på frågor om undervisningens innehåll, metod och syfte.  
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1 Inledning 

Sedan läroplanerna Lgr94 och Lgy94 trädde i kraft har Idrott och hälsa ett nytt 

namn och ett nytt innehåll. Det tidigare ämnet ”Idrott” fick nu namnet ”Idrott 

och hälsa”. Tanken med denna förändring var att ge området hälsa ett större 

utrymme (Jakobsson 2004, s. 9). Tidigare hade undervisningen om hälsa i hu-

vudsak syftat till att undervisa om hygien och ergonomi. I den nya läroplanen 

har området utvecklats till att innehålla kunskaper om sambandet mellan hälsa 

och livsstil, livsmiljö och livskvalitet. Inom dessa kunskapsområden syftar 

styrdokumenten till att eleverna ska klara av att ta hand om sin egen hälsa livet 

ut (Jakobsson 2004, s. 9). 

I och med införandet av Lgr94 och Lgy94 infördes fyra nya kunskapsformer 

som skulle få utrymme inom skolans samtliga ämnen; fakta, förståelse, färdig-

het och förtrogenhet. Dessa fyra kunskapsområden fungerar som grund också 

i de nu aktuella läroplanerna Lgr11 och Lgy11.  

En avgörande kritik från Skolinspektionen är att undervisningen i Idrott och 

hälsa fortsatt har ett alltför starkt fokus på fysisk aktivitet i form av färdigheter 

i praktiska moment, vilket inte överensstämmer med läroplanerna. Ett annat 

problem med undervisningen i Idrott och hälsa är enligt skolinspektionen att 

kunskapsområdena fakta och förståelse inte får tillräckligt med utrymme 

(Skolinspektionen 2018, s. 25). 

Enligt styrdokumenten ska ämnet Idrott och hälsa ge elever en god självbild 

och inspirera dem till ett långvarigt intresse för fysisk aktivitet och hälsa. En-

ligt Skolinspektionen får dessa områden för litet utrymme på grund av att ak-

tiviteter som till exempel bollspel, får ett alltför stort utrymme (Redelius 2004, 

s. 6-8). 

Tanken med denna undersökning är att diskutera hur de idrottslärare som med-

verkar i undersökningen uppfattar sin undervisning. Jag har utgått från 
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Skolinspektionens kritik och från de olika arenor som omnämns inom läro-

plansteori. Ytterligare en utgångspunkt i mitt arbete har varit tre av didaktikens 

grundfrågor: Vad, hur och varför. 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att utifrån Skolverkets rapport från 2018 göra en 

komparativ studie för att undersöka i vilken mån den genomförda undervis-

ningen implementerar styrdokumentens målsättningar för området hälsa inom 

ämnet Idrott och hälsa. En utgångspunkt har varit att Skolverkets kritik i stort 

sett har varit densamma i flera rapporter som har publicerats under 2000-talet. 

1.2 Frågeställning 

Lyckas lärarna i undersökningen motsvara styrdokumentens riktlinjer? Vilken 

betydelse har deras tolkning av didaktikens grundfrågor? 

• Vad väljer lärarna att undervisa om? 

• Hur väljer lärarna att undervisa? 

• Varför väljer lärarna detta specifika innehåll? 

2 Metod 

Den valda metoden för utförandet av uppsatsen är en kvalitativ datain-

samlingsmetod med ett urval av respondenter som arbetar som lärare i Idrott 

och hälsa vid gymnasieskolan i Linköpings kommun. 

Målet med detta arbete är att bidra till att skapa en större förståelse för den 

problematik som visar sig i Skolinspektionens rapporter. Jag har utgått från 

begreppen formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena, för 

att belysa de skillnader som finns mellan styrdokumenten och undervisningen 

på skolorna. 
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Valet av metod är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjumodellen ger till skillnad från intervjuer gjorda uti-

från en fast strukturerad form, där alla frågor är bestämda innan intervjuerna 

genomförs, ett ökat utrymme för spontanitet, reflektion och fördjupning (Ryan 

2004, s. 12). Denna form av intervjumodell innehåller en liten andel av för-

handsstrukturering, intervjuguiden som tillämpades i denna uppsats använde 

sig enbart av huvudfrågor för att styra temat i intervjun. Utifrån hur intervju-

erna utvecklades, ställdes fördjupande och kompletterande följdfrågor. 

2.1 Metodval 

Valet av metod baseras på att uppsatsen utgår från ett humanistiskt och sam-

hällsvetenskapligt perspektiv, där målet är att få en djupare förståelse för hur 

respondenternas idéer, formuleringar och beslutsfattande påverkar deras 

undervisning. Genom de djupgående intervjuerna med idrottslärarna har 

undersökningen som mål att nå ett resultat som är subjektivt.   

2.2 Urval 

Urvalet av informanter som deltagit i studien har varit icke strukturellt och 

utgår från målet att få tillgång till erfarenheter och händelser som är relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. Att urvalet är litet kan vara en fördel då 

det ger mer tid och resurser per informant (Ryan 2004, s. 88). 

Det empiriska materialet i undersökningen består av intervjuer med tre lärare: 

en kvinna och två män. Lärarna undervisar i Idrott och hälsa på gymnasiesko-

lor i Linköping. 

Intervjuperson ett arbetar på en skola i Linköpings kommun. Läraren är 52 år 

och har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 1994 (28 år). Läraren stu-

derade på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och har 180 

högskolepoäng inom Idrott och hälsa. 
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Intervjuperson två arbetar på en skola i Linköpings kommun. Personen är stu-

diens enda kvinna och är 29 år. Läraren har arbetat som lärare inom Idrott och 

hälsa sedan 2015 (5 år). Läraren studerade på Gymnastik och Idrottshögskolan 

(GIH) och har 180 högskolepoäng i Idrott och hälsa.  

Intervjuperson tre arbetar inom Linköpings kommun. Läraren är 29 år och har 

arbetat som lärare sedan (2018). Läraren studerade vid Gymnastik och idrotts-

högskolan (GIH) och har 180 högskolepoäng inom Idrott och hälsa. 

2.3 Genomförande 

Det första momentet var att ta kontakt med respondenterna via e-post. Det e-

postmeddelande som skickades ut innehöll information som beskrev examens-

arbetets frågeställningar och mål, samt information om intervjuernas genom-

förande. Meddelandet innehöll också information om intervjuarens tystnads-

plikt och att respondenterna kommer att vara anonyma. E-postmeddelandet 

innehöll också information om att informanterna fram till att arbetet har pub-

licerats, har rätt att avbryta sitt deltagande i studien. Meddelandet innehöll 

också en kort beskrivning av vem jag som genomför studien är. (Ryen 2004, 

s. 88).  

Det fysiska mötet genomfördes på lärarnas arbetsrum. Det första momentet 

var att presentera examensarbetets syfte och att intervjun är frivillig och ano-

nym. Intervjun började med faktafrågor kring informanten: ålder, utbildning 

och antal arbetsår inom det relevanta yrket. Nästa steg innebar att jag genom-

förde intervjuerna utifrån den modell med semistrukturerade frågeställningar 

som arbetet utgår från. 

Samtliga tre intervjuer utfördes under en och samma dag och gav totalt fem 

timmar och trettio minuters empiriskt material. Intervjuerna transkriberades 

och skickades tillbaka till respektive informant, som fick läsa igenom dem och 

ge feedback. Detta med särskilt fokus på om något i den transkribering som 
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gjorts, hade övertolkats eller var felaktigt. Samtliga informanter uppfattade 

materialet som korrekt. 

2.4 Avgränsningar 

I mitt examensarbete har jag valt att utgå ifrån tre av de didaktiska frågorna: 

vad, hur och varför (Lundberg, Säljö & Liberg 2012, s. 562). Frågan ”vad” 

besvarar vilket innehåll som finns i respondenternas planering och utförande. 

Frågan ”hur” besvarar vilka metoder och vilket material som används för att 

bedriva undervisningen och frågan ”varför” behandlar vilket syfte lärarna har 

med sin undervisning. 

2.5 Forskningsetiska kriterier 

Under arbetet med denna uppsats har jag varit uppmärksam på att intervjusi-

tuationen förutsätter en etisk medvetenhet. Vetenskapsrådet (2017) har förfat-

tat fyra grundläggande etiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Respondenterna informerades om anonymitet och om tystnadsplikt. De fick 

också information om att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Några av de åtgärder som gjordes för att säkra respondenternas anonymitet, är 

att inga direkta citat finns med i uppsatsen och att texten inte innehåller några 

detaljerade geografiska markörer. Jag informerade om att allt material enbart 

kommer att användas i denna uppsats. För att undvika felaktigheter fick re-

spondenterna efter transkribering möjlighet att läsa och kommentera den egna 

intervjun. 

2.6 Teoretisk utgångspunkt  

Eftersom jag i min studie har valt att jämföra den kritik som finns i Skolin-

spektionens rapporter angående hur den praktiska undervisningen lever upp 

till styrdokumenten, har jag utgått från läroplansteorin och begreppen formu-

leringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena. Jag har här utgått 
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från Ulf. P. Lundgren och Bo Lindensjös (2000) och Göran Lindes (2012) 

forskning inom detta område.  

Formuleringsarenan är den nivå där det fattas politiska beslut och där styrdo-

kumenten bestäms och formuleras. Här sker ett urval: vad är god och viktig 

kunskap? Vad ska skolan undervisa om och på vilket sätt? Realiseringsarenan 

är den nivå där undervisningen genomförs: ute på skolorna och av rektorer, 

lärare och annan personal. Transformeringsarenan är allt det andra som påver-

kar skolan och utbildningen, andra aktörer i samhället som på olika sätt vill ha 

och har inflytande över hur verkligheten i skolan blir (Linde 2012, s. 23). 

Göran Linde beskriver två olika sätt att uppfatta vad en läroplan är. Det ena 

utgår helt från formuleringarna i läroplanen och menar att alla avvikelser från 

dessa inte är önskvärda och därför bör avlägsnas. Det andra menar att läropla-

nen är en av många faktorer som påverkar innehållet i undervisningen. Detta 

förhållningssätt utgår från att de som skriver läroplanen inte kan räkna med att 

den ensamt kan styra hur undervisningen blir (Linde 2012, s. 55). Linde skri-

ver att läroplanen i detta perspektiv betraktas som en följd av överenskomna 

kompromisser och att den är ett uttryck för en önskad utveckling (Linde 2012, 

s. 55). 

I ett annat avsnitt beskriver Linde hur ett material från ett privat företag kom 

att fungera som tillämpad läroplan i flera skolor med verkstadsteknisk utbild-

ning. Ett material som företaget publicerade passade utmärkt som utgångs-

punkt för undervisning i verkstadsarbete, detta eftersom eleverna utifrån 

materialet kunde öva på flera nödvändiga moment. Detta material köptes in av 

många skolor och kom att i stort sett fungera som den tillämpade läroplanen 

(Linde 2012, s. 57). Detta är ett exempel som Linde ger på hur aktörer som 

kan räknas till transformeringsarenan har stort inflytande på hur utbildningen 

blir. 
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Linde nämner också att till exempel traditioner inom ett ämne påverkar i vilken 

mån en läroplan förmår påverka hur undervisningen utförs. Läroplanen kan 

enligt Linde ha som delmål att i vissa delar bryta en tradition. Om detta skriver 

Linde att det ofta är lärarna och andra aktörer som bär traditionen vidare och 

som därmed i denna del motarbetar läroplanens mål (Linde 2012, s. 57).  

3  Bakgrund 

3.1 Rapporter om ämnet Idrott och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa är i grunden ett praktiskt ämne som till största delen 

består av praktisk undervisning i form av olika fysiska aktiviteter. Ämnet är 

omtyckt av många elever tack vare av att det skiljer sig ifrån andra skolämnen. 

Idrott och hälsa har möjligheten att ge elever rörelse, vistelse i naturen, idrott, 

lekar och andra former av rörelseglädje som dans och gymnastik. Trots att 

ämnet är mycket omtyckt av många elever visar en granskning av Skolinspekt-

ionen (2018, s. 4) att en femtedel av eleverna i grundskolan regelbundet väljer 

att inte delta i undervisningen. Detta beror enligt Skolinspektionen på olika 

orsaker som lärandemiljön, val av aktiviteter, undervisningens organisation 

och förhållningssätt och regler som skolorna själva bestämt. Exempel på såd-

ana regler kan vara att elever som saknar ombyte inte får delta i undervisningen 

(Skolinspektionen 2018, s. 4). 

I Skolinspektionens granskning från 2018 undersöktes skolor utifrån den ak-

tuella läroplanen Lgr11. Granskningen visar att fokus huvudsakligen ligger på 

fysisk aktivitet och begränsas till kunskapsområden som ger en stark fördel för 

elever som är aktiva inom föreningsidrotten. Enligt granskningen får bollspel, 

bollsporter och andra idrotter mer än hälften av undervisningstiden. En för-

ändring i jämförelse med tidigare undersökningar är att dans, rörelse till musik 

och gymnastik har fått ett ökat utrymme. Hälsa och livsstil är områden som 

fortfarande dels ges ett begränsat utrymme och som därutöver sällan integreras 
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i den praktiska undervisningen. Friluftsliv och vistelse i naturen ges ett betyd-

ligt begränsat utrymme i undervisningen (Skolinspektionen 2018, s. 11).  

Enligt Skolinspektionens nationella granskning från 2010 visade resultatet att 

undervisningen har en stark betoning på fysisk aktivitet och att skapa intresse 

för fysisk aktivitet hos eleverna. Rapporten innehöll information tagen från 

300 oanmälda besök på grundskolor från hela landet. Resultatet visade en stark 

betoning på bollspel och bollekar följt av konditions- och motionsaktiviteter. 

Hälsoperspektivet som är tydligt prioriterat i kursplanen förekom nästan inte 

alls. Av 800 noteringar var enbart 12 kopplade till hälsoperspektivet. Resulta-

tet visar att Idrott och hälsa delades in i och uppfattades ofta av lärare som två 

olika moment, idrotten står för den praktiska undervisningen medan undervis-

ningen om hälsa huvudsakligen är teoretisk. Rapporten nämner i detta sam-

manhang föreläsningar och inlämningsuppgifter (Skolinspektionen 2018, s. 8).   

Skolinspektionens rapport från 2012 uttrycker en oro för att den undervisning 

i Idrott och hälsa som erbjuds, inte ger eleverna möjlighet att nå alla kunskaps-

målen. Granskningen visar att det ges ett för stort utrymme för områden med 

rörelse och att det leder till brister inom området hälsa (Skolinspektionen 2012, 

s. 8). 

3.2 Ämnesplan i Idrott och hälsa 1 på gymnasiet 

Ämnesplanen för idrott och hälsa 1 från läroplanen Lgy11 beskriver kursens 

mål och vilka kunskaper eleverna har rätt att utveckla genom undervisning. 

Innehållet i kursen beskrivs i det centrala innehållet och i kursmålen. Vilka 

metoder lärare väljer att använda finns inte angivet i styrdokumenten. Det är 

upp till den enskilde läraren att själv bestämma undervisningsmetod. 

Enligt Skolverket (2011) ska ämnet syfta till att elever utvecklar såväl kropps-

liga förmågor samt att de utvecklar sin förmåga att planera, värdera och ge-

nomföra en bredd av fysiska aktiviteter i olika miljöer. Några exempel som 

Skolverket anger är idrottshall, simhall, gym, skog, berg, landsväg, sjöar med 
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och utan is. Eleverna ska även ges möjlighet att genom undervisningen ut-

veckla kunskaper om hur kroppen fungerar och påverkas av fysisk aktivitet 

och konsekvenser av fysisk inaktivitet samt livsstilens betydelse för individ 

och samhälle. Eleven ska även få kunskaper om att hantera säkerhet och nöd-

situationer (Skolverket 2011).  

Analyser av skolämnet idrott och hälsas innehåll visar att aktivitetsdiskurser 

och en fostransdiskurs dominerar undervisningen. I samtliga de granskningar 

som Skolinspektionens genomfört, är det tydligt att en bredd av bollspel do-

minerar. Skolinspektionen menar att detta fokus bland annat kan bero av att 

lärare utgår från en vilja att elever ska vara aktiva och ha roligt genom fysisk 

aktivitet. Bollspel anses ofta vara en bra aktivitet för att uppnå ett högt delta-

gande och en hög grad av rörelse. Vidare visar rapporterna att ett stort fokus 

ligger på samarbete, goda relationer och gemenskap. 

I ämnesplanen, kursplanen och i det centrala innehållet för ämnet Idrott och 

hälsa, finns en bredd av aktiviteter inom fysisk aktivitet, friluftsliv, säkerhet, 

hälsa och livsstil beskrivna. Den variation som styrdokumenten beskriver, 

motsvaras ofta av en mer ensidig bild när analysen ser till de enskilda skolor-

nas arbete, där fokus ofta hamnar på några få av de områden som efterfrågas 

(Quennerstedt 2014, s: 240). 

3.3 Undervisning i hälsa 

Området hälsa ges enligt Skolinspektionen (2010, s. 8) ett alltför begränsat 

utrymme i undervisningen. Dels eftersom undervisningen i dess helhet i alltför 

hög grad är fokuserad på bollspel och idrotter, rörelse, fysisk aktivitet och täv-

lingsmoment, vilket gör att hälsoperspektivet blir svårt att integrera i under-

visningen. Resultatet blir att undervisningen i hälsa hänvisas till ett fåtal lekt-

ioner som alltför ofta är enbart teoretiska och dessutom helt skild från övriga 

lektioner.  
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Enligt styrdokumenten ska området hälsa och livsstil innehålla moment som 

gör det möjligt för eleverna att själva sätta upp mål för sin fysiska aktivitet. De 

ska kunna planera, genomföra och utvärdera mål utifrån de aktiviteter de ge-

nomför (Skolverket 2011). Enligt Skolinspektionens granskning når undervis-

ningen sällan dessa mål, en notering i rapporten är att uppgiften sällan ges på 

lektionstid utan som en hemläxa där eleverna får skriva en träningsdagbok, 

vilket Skolinspektionen menar är otillräckligt. Rapportens kritik omfattar 

också att undervisningen ofta saknar de moment som lär eleverna planering, 

genomförande och utvärdering (Skolinspektionen 2018, s:23). 

Andra delar inom området hälsa som ämnet enligt det centrala innehållet ska 

omfatta är definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och 

sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. Här visar gransk-

ningen från Skolinspektionen (2018, s. 24) att undervisningen ofta är bris-

tande. 

3.4 Perspektiv på hälsa 

Vad som är eller vad som kan ses som hälsa är svårt att definiera. Hälsa är ett 

begrepp med många olika innebörder. Att vara hälsosam är starkt förknippat 

med att inte vara sjuk eller att inte lida av en funktionsnedsättning. Men det 

finns också en stark koppling till hur till exempel media fokuserar på träning, 

kost och skönhetsideal (Quennerstedt 2014, s. 44). Aspekter på hälsa finns all-

tid omkring oss och påverkar mycket i vår vardag. Hälsa kan utifrån sådana 

aspekter anses utgöra en fundamental del av den mänskliga tillvaron. 

Världshälsoorganisationens (WHO) hälsofilosofi lägger stort fokus på fysisk, 

psykisk och social hälsa. Organisationens klassiska definition av begreppet 

hälsa lyder ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefin-

nande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” (WHO 

2019). Citatet beskriver att en person kan leva hälsosamt trots en funktions-

nedsättning eller sjukdom, det beskriver också att människor på ett 
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motsvarande sätt kan leva ohälsosamma liv trots frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 

Hälsa beskrivs olika utifrån olika perspektiv. Några talar om hälsa som en ba-

lans mellan individ och natur, andra nämner i vilken mån individen är integre-

rad i relation till samhällets etik och moral. Det finns människor som talar om 

gud och religionernas betydelse för hälsa och ohälsa. Ytterligare en aspekt är 

individen och dennes fysiologiska balans. Social, känslomässig och psykisk 

hälsa blir allt mer belysta och välkända delar inom begreppet hälsa (Quen-

nerstedt 2014, s 42). 

Enligt det normativa förhållningssättet betraktas människan i första hand som 

en biologisk varelse och hälsa definieras här som avsaknad av sjukdom eller 

funktionshinder. Ett strikt biomedicinskt synsätt utgår från att det finns något 

som är fel och att uppgiften blir att bota det som avviker från det friska. Det 

biomedicinska synsättet på hälsa dominerar inom medicin och sjukvård, om-

råden med hög status vilket för många ger uppfattningen ett högre värde än till 

exempel det humanistiska perspektivet. Detta gäller i ett historiskt perspektiv 

men det har likafullt betydelse i vår tid (Quennerstedt 2014, s. 32).  

Enligt Mikael Quennerstedt tolkas begreppet hälsa olika av olika individer och 

människors tankar om hälsa kan förändras beroende på vilka situationer vi be-

finner oss eller hamnar i. Quennerstedt menar att välbefinnande, identitetsut-

veckling och meningsfullhet är av stor betydelse för hur en individ förhåller 

sig till hälsa. Eftersom elever är unga och därför kan vara lättpåverkade, har 

ämnet Idrott och hälsa en särskild uppgift i att stödja eller motverka den bredd 

av definitioner som påverkar eleverna i deras vardag. Quennerstedt nämner 

bland annat den allmänna situationen i skolan, föräldrar och andra närstående, 

politiker, religiösa ledare och media. (Quennerstedt 2014, s. 18). 

En välkänd definition av hälsa är skriven av Catrine Kostenius och Anna-Ka-

rin Lindqvist (2009). De beskriver begreppet hälsa som ett jämviktstillstånd 
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av fysisk och psykologiska faktorer. De menar också att vår emotionella, so-

ciala och andliga situation har betydelse för vår hälsa. Kostenius och Lindqvist 

menar att ohälsa, förutom att den påverkar individen själv, också får betydelse 

för såväl den egna familjen som samhället i stort. Ett exempel på hur samhället 

påverkas är att långvariga sjukskrivningar leder till ekonomiska påfrestningar 

på välfärdssystemet (Kostenius & Lindqvist 2009, s. 33). 

3.5 Styrdokument om hälsa 

Kursplanen i Idrott och hälsa 1 för gymnasiet har som mål att utveckla elever-

nas kroppsliga förmåga och att öka kunskapen och förståelsen för hur fysisk 

aktivitet, friluftsliv, hälsa och livsstil påverkar vårt välbefinnande (Skolverket 

2011).  

Undervisningen ska vara utformad på så vis att samtliga elever kan delta och 

utvecklas oavsett funktionshinder eller elevens förutsättningar. Kursplanen ut-

trycker att ämnet Idrott och hälsa har som mål att ge en helhetssyn på männi-

skan. Detta innebär att ämnet ska fokusera på att utveckla eleverna genom 

fakta, förståelse och förmåga. Det är viktigt att samtliga dessa punkter är en 

del av utbildningen och att de kopplas samman på ett sätt som gör det tydligt 

att fysisk aktivitet och hälsa påverkas av varandra (Skolverket 2011).  

Punkter i det centrala innehållet som kan kopplas till området hälsa: 

• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig 

förmåga och hälsa.  

• Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och 

koordinationträning.  

• Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.  

• Kosthållning, droger och dopingpreparats och dess betydelse för hälsa 

och prestation.  
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• Spänningsreglering och mental träning (Skolverket 2011).  

I slutet av kursen Idrott och hälsa 1 ska eleverna kunna beskriva översiktligt 

hur olika aktiviteter och olika livsstilsval kan påverka hälsan (Skolverket 

2011). Eleverna ska kunna planera, genomföra och värdera aktiviteter i olika 

miljöer och diskutera hur friluftsliv påverkar hälsan. Eleverna ska översiktligt 

kunna diskutera sociala och kulturella fenomen inom friluftsliv, motion och 

idrott, samt kunna samtala om hur olika kroppsideal och livsstilar framträder i 

träningsverksamheter (Skolverket 2011).  

3.6 Fysisk aktivitet 

Fyss är en evidensbaserad handbok för människor som arbetar med att främja 

fysisk aktivitet. Fyss definierar fysisk aktivitet rent fysiologiskt som all 

kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver vila (Fyss 2016). Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering definierar fysisk aktivitet en-

ligt följande: ”all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sam-

mandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Begreppet fysisk 

aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och 

alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv” (SBU 

2007). 

Jan-Eric Ekberg talar om att det är viktigt att som idrottslärare förhålla sig till 

att människor har olika möjligheter till fysisk aktivitet. Han pekar på att fysi-

ologiska, anatomiska, sociala, kulturella och socioekonomiska förutsättningar 

påverkar människors möjligheter att utöva olika former av fysisk aktivitet (Ek-

berg 2013, s. 233). 

Ekberg hävdar att skolan är en viktig arena för att skapa en positiv samhälls-

utveckling inom området hälsa. Han nämner att övervikt hos barn som ett väx-

ande problem. Ekberg pekar i detta sammanhang på ett stort antal rapporter 

som visar att här finns en socioekonomisk aspekt. En övervägande del av de 

överviktiga och inaktiva barnen kommer från familjer med mindre resurser. 
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Enligt Ekberg kan en ökad undervisning i Idrott och hälsa vara en del i att 

förändra denna situation. Han påtalar att detta är en politisk uppgift (Ekberg 

2013, s. 224). 

Det moderna samhällets utveckling har på flera sätt förändrat möjligheter för 

undervisningen i Idrott och hälsa. Faktorer som ökad kunskap om hälsa, men 

också att den faktiska ohälsan i samhället ökar, är två exempel på att idrottslä-

rare står inför en ny situation. Globalisering och ny teknik är andra faktorer 

som påverkar. Fysisk aktivitet är inte en på samma sätt som tidigare en naturlig 

del av människors vardag. Både arbete och fritid har blivit mer stillasittande 

(Arbetsmiljöverket 2015, s.12). Historiskt har kroppsarbete varit en förutsätt-

ning för överlevnad, Ekberg nämner jakt och jordbruk som exempel på att fy-

sisk aktivitet var en naturlig del av vardagen. De hade inte heller tillgång till 

tekniska produkter som bilar och datorer (Ekberg 2013, s. 25). 

Utöver detta att vi inte längre måste röra på oss och därför blir mindre aktiva, 

eftersom det teknologiska samhället tillhandahåller andra lösningar, finns det 

en risk att människor uppfattar det som att fysisk aktivitet inte längre är en 

förutsättning för ett hälsosamt liv och i förlängningen, för vår överlevnad. (Ek-

berg 2013, s. 25).  

3.7 Psykisk hälsa 

Styrdokumenten beskriver att en av skolans uppgifter är att undervisningen ger 

eleverna kunskaper som gör det möjligt för dem att reflektera kring hur fysisk 

aktivitet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Undervisningen ska också 

ge eleverna förutsättningar att hantera spänningar och stress (Skolverket 

2011). 

Enligt folkhälsomyndigheten (2019) mår de flesta barn i Sverige bra. Även om 

barn och unga generellt svarar att de mår bra, finns det skillnader mellan ex-

empelvis olika åldersgrupper, kön och elever med funktionsnedsättning. Ung-

domar mellan 16-24 är den åldersgrupp där flesta svarar att deras allmänna 
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hälsotillstånd är bra eller mycket bra. Däremot är det bland dessa ungdomar 

också vanligare med olika former av psykiska besvär. 35 procent av kvinnorna 

och 20 procent av männen i åldersgruppen uppger att de har ett nedsatt psy-

kiskt välbefinnande. Andelen ungdomar som uppger att de har någon form av 

psykisk problematik ökade under perioden 2012–2018 (Folkhälsomyndig-

heten 2019).  

Folkhälsomyndigheten (2019) skriver om faktorer som påverkar psykisk hälsa 

respektive ohälsa hos unga. I en social kontext kan tillhörighet och nära relat-

ioner ha stor betydelse. På ett individuellt plan påverkar faktorer som själv-

känsla, könsidentitet eller inlärningssvårigheter. I skolan kan faktorer som pre-

stationer, stimulans och mobbing vara avgörande för den ungas psykiska hälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2019).  

3.8 De didaktiska grundfrågorna 

I skolan arbetar lärarna utifrån principer som utgör en grund oavsett syfte och 

sammanhang. Vid planering och bedömning av ett moment bör sex olika 

grundläggande frågor ställas. Dessa sex grundläggande frågor är varför, vad, 

hur, när, vem samt och (Lundberg, Säljö & Liberg 2012, s. 562). Jag har valt 

att fokusera på frågorna varför, vad och hur, dels därför att mitt arbete huvud-

sakligen handlar om undervisningens syfte, innehåll och metod, men också för 

att dessa tre punkter utgör en utgångspunkt i de flesta av de rapporter jag läst.    

3.8.1 Varför? 

Frågan varför rör syftet med planering och bedömning av ett moment och sva-

ret på frågan har en viktig betydelse för valet av undervisningsmetod. Frågan 

om varför är en viktig del av lärarens vidareutveckling, eftersom syftet med 

frågan är att motivera, stimulera och konkretisera den egna undervisningen. 

Skolverket fastslog 2011, att svaret på frågan varför ska ske genom fokus på 

fem olika områden; Kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla 
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lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisning (Lund-

berg, Säljö & Liberg 2012 s. 565). 

3.8.2 Vad? 

En utgångspunkt för vad skolan ska lära ut är att undervisningen ska bedrivas 

så att den förmedlar kunskaper till eleverna som innehåller fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra F representerar olika former av kunskap 

som finns inom alla kunskapsområden (Lundberg, Säljö & Liberg 2012 s. 

559). 

Frågan vad utgår från det aktuella kunskapsobjektet och vilket material och 

innehåll som undervisningen har. Frågan om vad är central i ämnesplan och 

kursplan. Skolinspektionens rapporter visar att det i ämnet Idrott och hälsa, 

finns en betydande skillnad mellan styrdokumentens centrala punkter och den 

undervisning som bedrivs på skolorna. Skolinspektionens kritik utgår bland 

annat från att undervisningen är alltför inriktad på idrott och tävling, medan 

styrdokumenten hävdar att undervisningen i högre grad ska fokusera på till 

exempel hälsa och livskvalité. Skolinspektionen menar också att undervis-

ningens innehåll ska göra det möjligt att integrera hälsa och livsstil i de akti-

viter som genomförs.  

3.8.3 Hur? 

Frågan hur omfattar metoder för undervisningen och val av aktiviteter. Det är 

viktigt att det finns en balans mellan praktiska, muntliga och skiftlags inslag i 

undervisning. Frågan hur omfattar också vilka kravnivåer som gäller och vil-

ken form av återkoppling eleven får. 

Eftersom människor lär sig och visar sina kunskaper på olika sätt, är det bety-

delsefullt att skolan anpassar undervisningen så att alla elever ges möjlighet 

att dels lära sig dels att redovisa resultatet av studierna. Funktionsnedsättningar 

och inlärningssvårigheter gör det nödvändigt att skolan utgår från en variation 

av undervisningsmetoder (Lundberg, Säljö & Liberg 2012 s. 568). 
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Vissa elever behöver mer tid än sina kamrater, andra har ett större behov av 

trygghet. I ämnet Idrott och hälsa kan vikt och utseende påverka hur en elev 

uppfattar sig själv inför andra.  

4 Tidigare forskning 

I avhandlingen ”Mellan fysisk bildning och aktivering, en studie om ämnet 

idrott och hälsa i skolår 9”, beskriver Jan-Erik Ekberg Sverige som ett sam-

hälle i förändring. Detta gäller enligt Ekberg också inom skolans område.  

Ekberg menar att det finns många viljor med vitt skilda ambitioner för ämnet 

Idrott och hälsa. Idrottslärare, skolledare, politiker och tjänstemän verksamma 

i skolsektorn, men också aktörer utanför skolans värld, har starka uppfatt-

ningar om vad ämnet Idrott och hälsa ska innehålla och hur mycket plats Idrott 

och hälsa ska ha på schemat (Ekberg 2014, s. 20).  

Jan-Erik Ekberg genomför i sin avhandling en analys av tre olika arenor inom 

skolämnet Idrott och hälsa. Det Ekberg vill belysa är att ämnets namn ”Idrott 

och hälsa” riskerar att skapa missförstånd om vad som är ämnets kärna. Om-

rådena idrott och hälsa är enligt Ekberg dels svåra att definiera och därutöver 

svåra att koppla till varandra. Idrott omfattar mer än hälsa och hälsa omfattar 

mer än idrott. Det är till exempel inte så att idrott och fysisk aktivitet alltid är 

hälsofrämjande. Snarare är det så att tävlingsmomentet inom idrotten och allt 

högre krav på träning och prestation, kan leda till olika former av skador, ät-

störningar och annan problematik som mer kan liknas vid ohälsa än hälsa (Ek-

berg 2014, s. 20). 

Ekberg menar också att hälsa är ett alltför omfattande område för att skolämnet 

Idrott och hälsa ska klara att hantera det på egen hand. Han menar att under-

visning i hälsa är hela skolans ansvar. Kärnan i skolämnet Idrott och hälsa bör 

enligt Jan-Erik Ekberg vara ”idrott ur ett vidgat perspektiv” (Ekberg 2014, s. 

192).  



 

18(41) 

 

”Att lära sig hälsa” är en avhandling skriven 2006 av Mikael Quennerstedt. 

Avhandlingens syfte är att belysa och diskutera de institutionella förutsättning-

arna för hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras meningsskapande/me-

ningsfull. Quennerstedt har i detta arbete ett särskilt fokus på området hälsa.  

Quennerstedt menar i sin avhandling att skolämnet Idrott och hälsa omfattar 

flera olika diskurser: fysiologi, risk, hygien och fostran. Fysiologidiskursen 

har ett dominerande utrymme inom ämnes- och kursplanen och den syftar till 

att eleverna ska vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska också ge teoretisk 

kunskap inom till exempel styrketräning, konditionsträning och hur fysisk ak-

tivitet hör ihop med kost och hälsa. Quennerstedt skriver att fysiologidiskursen 

huvudsakligen har ett förebyggande förhållningssätt och undervisningen ofta 

handlar om hur fysiska aktiviteter som styrketräning och konditionsträning, 

kan bidra till att förebygga skador och sjukdomar (Quennerstedt 2006, s. 171). 

Även om fysiologi och anatomi enligt Quennerstedt utgör centrum i den fysi-

ologiska diskursen, menar han att det finns plats för risk- och hygiendiskursen. 

Quennerstedt hänvisar här till det centrala innehållets punkter ergonomi, sä-

kerhet och arbetsmiljö (Quennerstedt 2006, s. 177). 

I avhandlingen ”Det är live liksom” (2017) beskriver Madelene Wiker kon-

flikter som kan uppstå mellan ämnet Idrott hälsa och andra samhällsfunktioner. 

Wiker nämner här bland annat att ämnet Idrott och hälsa ibland hamnar i kon-

flikt med till exempel föreningsidrotten. I sitt arbete utgår Wiker från läropla-

nen Lgr11. Flera av eleverna i undersökningen menar att skolidrotten ofta för-

utsätter talang inom tävlingsidrott. Eleverna menar att de förväntas kunna 

mycket om de moment som ingår i undervisningen innan kursen startar. Flera 

elever menar att det uppstår en orättvisa som gynnar elever som är aktiva inom 

föreningsidrotten och att detta påverkar betygen (Wiker 2017, s. 111).  

Madeleine Wiker menar att kärnan i Lgr11 för ämnet Idrott och hälsa är att 

undervisningen på ett likvärdigt sätt ska omfatta områden som fysisk aktivitet, 
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rörelse, friluftsliv och hälsa. Läraren ska också sträva efter att likvärdigt be-

döma alla elever utifrån dels samtliga dessa områden dels utifrån varje elevs 

förutsättningar. Wiker hänvisar här till Katarina Schenker (Wiker 2017, s. 43). 

Annika Ahlberg gör i sin avhandling Förståelse av och förhållningssätt till 

hälsa (2015) en genomgång av hur andra länder undervisar om hälsa. Ahlberg 

skriver att undervisningen i länder som Danmark, Finland, England, Tyskland, 

Australien, Nya Zeeland och USA, blir alltmer inriktad på hälsa, men att ut-

vecklingen i Sverige ändå intar en särställning när det gäller att sätta hälsa i 

relation till bland annat rörelse och aktivitet (Ahlberg 2015, s. 25).  

Ahlberg hänvisar till Annerstedt (2008) som menar att den svenska kursplanen 

i jämförelse med de andra nordiska länderna framhäver hälsa starkast. An-

nerstedt skriver också att i Finland och USA har hälsa gjorts till ett eget ämne 

(Ahlberg 2015, s. 25). 

Under början av 2000-talet handlade mycket i det internationella samtalet om 

hälsa om övervikt och fetma. Ahlberg redogör för en del av den kritik som 

finns mot detta fokus. Hon skriver att Kirk (2006) menar att olika studier dels 

överdriver problemet och att de inte alltid beaktar faktorer som kan påverka 

resultatet för olika grupper och länder. Evans (2003) menar att begrepp som 

fetma-epidemi och ett starkt fokus på övervikt, kan påverka elevernas inställ-

ning till ämnet negativt. Han menar att undervisningen i stället bör ha som mål 

att öka elevernas självkänsla (Ahlberg 2015, s. 27). 

I England finns enligt Ahlberg en diskussion som liknar den svenska i det att 

fokus för skolämnet Idrott och hälsa bör ligga på närings- och träningslära 

(Ahlberg 2015, s.27). Hon hänvisar också till att forskare som Evans (2003) 

och Gard (2004) menar att skolämnet Idrott och hälsa som enskild aktör, inte 

kan lösa problemet med ökad övervikt bland barn och unga (Ahlberg 2015, s. 

26). 
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Flera av forskarna kommer fram till liknande beskrivningar av vilka förutsätt-

ningar, mål och problem som påverkar skolämnet Idrott och hälsa. Ekberg 

(2014), Quennerstedt (2006) och Wiker (2017), skriver om att ämnet ska om-

fatta fler moment än den praktik som visar sig i Skolinspektionens undersök-

ningar. De menar att tävlingsmoment och prestation ofta ges alltför stort ut-

rymme och att kopplingen mellan fysisk aktivitet, skador, kost och hälsa ofta 

saknas. Ekberg talar om tävlingsmomentet kontra skador respektive ätstör-

ningar, Wiker (2017) menar att flera aspekter av hälsa åsidosätts eftersom 

undervisningen ofta domineras av tävlingsidrotten, vilket enligt henne innebär 

att områden som friluftsliv och hälsa ges ett begränsat utrymme. 

Det finns också en samstämmighet när det gäller att hälsa är ett alltför stort 

område för skolämnet Idrott och hälsa. Ekberg (2014) menar att hälsa måste 

vara en uppgift för hela skolan och Annika Ahlberg refererar i sin avhandling 

till de brittiska forskarna Evans (2003) och Gard (2004) som skriver detsamma 

om den problematik som finns omkring övervikt och barnfetma (Ahlberg 

2015, s.26).  

5 Resultat 

Resultatet presenteras under tre olika teman: området hälsas innehåll, metoder 

vid undervisning i området hälsa och lärarens mål med undervisning inom om-

rådet hälsa. Dessa teman motsvarar de tre av didaktikens grundfrågor som jag 

valt att utgå från i detta arbete: vad, hur och varför. Resultatet utgår från en 

bearbetning av intervjuer med tre idrottslärare, det empiriska materialet mots-

varar fem timmar och trettio minuters samtal. De referat som redovisas i upp-

satsen motsvarar lärarnas svar. Citaten har valts för att de väl beskriver inne-

hållet i intervjuerna. Varje tema avslutas med en sammanfattning avsnittet.  

Frågeställningar: 

• Vad väljer lärarna att undervisa om? 
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• Hur väljer lärarna att undervisa? 

• Varför väljer lärarna detta specifika innehåll? 

5.1 Området hälsa och dess innehåll 

Enligt intervjuerna valde samtliga tre lärare att inom området hälsa undervisa 

i fyra olika huvudområden; träningslära, kost och kosthållning, spänningsre-

glering och mental träning samt droger och dopingpreparat. 

Samtliga tre lärare anger samma huvudmoment och de uttrycker att de med-

vetet förhåller sig till ämnes- och kursplanen. De menar att det kan vara svårt 

att tolka på vilket sätt styrdokumenten vill påverka undervisningen inom om-

rådet hälsa. Alla tre lärarna sa att detta ibland kan innebära att de upplever en 

viss osäkerhet om vilka delmoment som ska ingå i varje huvudmoment.  

5.1.1 Träningslära 

Samtliga tre lärare säger att träningslära i form av anatomi, fysiologi och ef-

fekter av styrketräning och konditionsträning, är det område som får det största 

utrymmet i deras undervisning inom området hälsa. De menar att träningslära 

utgör en grundläggande del av området hälsa inom kursen Idrott och hälsa 1. 

De tre lärarna menar att träningslära innehåller många delar som lärarna upp-

fattar som viktiga för elevens kunskaper om och möjligheter att förstå sam-

bandet mellan fysisk aktivitet och hälsa. Vilka delmoment som lärarna anger 

som viktiga skiljer sig något åt. Lärare ett och två inkluderade rörelselära och 

skador inom området, vilket lärare tre valde att inte inkludera i sin planering 

av kursen. 

L1: Träningslära är det grundläggande arbetet inom området hälsa. Vi arbetar 

med fysiologi och anatomi som på ett naturligt sätt följs av rörelselära och 

arbete inom skador och skadeförebyggande träning. Eleverna lär sig om styr-

keträning och konditionsträning och de lär sig om effekterna av dessa praktiker 

med utgångspunkt i träningstriangelns sidor: kost, vila och träning. 
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L2: Inom hälsa inleder vi med träningsläran i form av anatomi. Eleverna lär 

sig om skelett och muskler, kunskap som eleverna kommer att behöva när de 

längre fram arbetar med rörelseläran och skador. Eleverna får senare under 

läsåret lära sig hur människan påverkas fysiologiskt av konditionsträning och 

styrketräning. 

L3: Inom träningsläran arbetar vi utifrån de önskvärda effekter som motion 

och en stark kropp kan medföra till livet. 

5.1.2 Kost och kosthållning 

Kost och kosthållning är för samtliga tre lärare en viktig del av området hälsa. 

Deras undervisning utgår från att förmedla kunskap om grundläggande kost-

hållning och förhållandet kost och fysisk aktivitet. Samtliga lärare ansåg att 

grundläggande kosthållning innebär att eleverna får kunskaper om livsnödvän-

diga näringsämnen. De gav exempel på dessa: kolhydrater, proteiner, fetter, 

mineraler och vitaminer, samt betydelsen av vätska. Alla lärare sa att eleverna 

får kunskap i kostplanering, att de undervisar om analys av kosthållningen och 

hur kost kan anpassas utifrån fysisk aktivitet och prestation. 

L1: Vi arbetar med kost tre veckor under första terminen. Vi startar alltid med 

grundläggande kunskaper angående näringsämnena. Efter det arbetar vi med 

att eleverna ska kostregistrera, analysera och planera kostupplägg utifrån deras 

personliga behov. 

L2: Arbetet med kost ser olika ut från år till år. Men det som alltid är detsamma 

är att eleverna ska lära sig vilka näringsämnen som är nödvändiga för att må 

bra. Eleverna sköter även en kostregistrering i form av en inlämningsuppgift. 

Uppgiften ska också innehålla en analys av det egna behovet. 

L3: Kost och kosthållning arbetar jag med. Oftast med föreläsningar om kost 

och kosthållning och sedan en kortare kostregistrering. 
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5.1.3 Dopning och dopingpreparat 

Ett område som finns med i samtliga tre lärares planering är doping och do-

pingpreparat. Lärarna i undersökningen är överens om att området är en viktig 

punkt i det centrala innehållet. 

Lärare ett och två undervisar eleverna om doping och dopingpreparat med en 

koppling till området kost och kosthållning. Lärare tre har valt att undervisa 

om droger och dopingpreparat som ett eget område. 

Undervisningen kopplades av alla tre samman med olika sociala och kulturella 

fenomen. Några exempel på detta är att eleverna ges möjlighet att reflektera 

kring frågor om normer och kroppsideal. I denna kontext nämnde alla tre såd-

ana mönster och krav som tävlingsmomentet inom idrotten ställer på utövaren. 

Att ge eleverna kunskap inom detta område, är enligt de tre lärarna en viktig 

del av undervisningen i hälsa. 

L1: Droger och dopingpreparat finns med i det centrala innehållet tillsammans 

med kost och kosthållning. Jag undervisar alltid om droger och doping i sam-

band med kosten och kopplar dessa tre området till kultur och sociala normer. 

L2: Jag undervisar om droger och dopingpreparat i slutet av undervisningen 

om kost och kosthållning. Många elever uppfattar det som intressant och det 

blir ofta intressanta samtal, där eleverna bland annat reflekterar kring prestat-

ion och sociala normer. 

L3: Skolan har en temadag för elever i årskurs ett som handlar om droger och 

doping. Det är jag som idrottslärare som håller i undervisningen. Jag informe-

rar om droger och doping. Jag informerar också om vilken hjälp som finns att 

få vid problem med droger och doping. Vad skolan kan göra och vilken hjälp 

som finns i samhället utanför skolan. Det blir många gånger stort engagemang 

från eleverna, de har många starka åsikter om hur samhället i stort och idrotten 

påverkar hur ungdomar ser på till exempel prestationskrav och kroppsideal. 
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5.1.4 Spänningsreglering och mental träning 

Spänningsreglering och mental träning är enligt de tre lärarna det området som 

har minst plats i undervisning. De är överens om att koppla mental träning och 

spänningsreglering till den avkoppling som följer av fysisk aktivitet. Avkopp-

lingsövningar och nedvärmningsmetoder efter träning nämndes som en vanlig 

form av utövande inom området. 

Att varva ner efter ett undervisningstillfälle med musik, att använda stretching 

och olika avslappningsövningar, nämndes av all tre, medan lärare tre var en-

sam av lärarna i studien om att använda yoga. Spänningsreglering och mental 

träning beskrevs av alla tre som ett område inom vilket de inte kände sig helt 

säkra på hur väl den egna undervisningen fungerar. 

Lärare ett och två anser att undervisningen inom området är viktigt, men de sa 

också att området inte har fått tillräcklig plats i deras undervisning. De nämner 

avslappningsövningar, andningsövningar och massage som exempel på prak-

tiska moment inom detta område. Lärare tre gav också området spänningsre-

glering och mental träning minst utrymme. Till skillnad från sina kollegor ut-

tryckte lärare tre att området gavs tillräckligt med utrymme.  

L1: Eleverna undervisas i stretching och balansövningar som går att använda 

efter varje träningspass. Vi avslutar ibland passen med någon form utav ned-

varvning eller stretching.  

L2: Det händer kanske för sällan men ibland avslutar vi lektioner genom att 

värva ner. Vi släcker ner salen och lyssnar på lugn musik. Vi har haft and-

ningsövningar och massage vissa år men inte varje.  

L3: Jag pratar med eleverna om hur viktigt det är med uppvarvning och ned-

varvning. Nedvarvningen består oftast av andningsövningar, avslappningsöv-

ningar och meditation.  Vi har även en yogainstruktör som vi hyr in vid ett 

tillfälle varje år.  
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5.1.5 En jämförelse med det centrala innehållet 

Samtliga tre lärare beskriver det som att de fyra områden de undervisar utifrån 

motsvarar innehållet i ämnes- och kursplanen för Idrott och hälsa 1.  

Momenten träningslära, kost och kosthållning, droger och dopingpreparat 

samt spänningsreglering och mental träning, inkluderar enlig de tre lärarna 

viktiga punkter i det centrala innehållet. Lärarna menar att träningsläran inne-

håller moment som till exempel den fysiska aktivitetens och livsstilens bety-

delse för kroppslig förmåga och hälsa, träningsmetoder och deras effekter, till 

exempel konditions- och koordinationsträning. De nämner också att de inom 

träningsläran kommer in på sådant som arbetsmiljö, samspel mellan situation-

ens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig 

balans och lyftteknik. 

Lärare ett och två arbetade med samtliga tre centrala punkter genom teoretisk 

och praktisk undervisning i styrkelyft, löpteknik och rörelselära. Lärare tre ar-

betade med två av tre punkter. Lärare tre medgav att hen inte har lyckats fullt 

ut med undervisningen om ergonomi och arbetsmiljö. Hen menar att förutsätt-

ningarna på skolan, de lokaler och det material som finns, delvis förklarar 

dessa brister. 

Undervisningen om kost, kosthållning, droger och dopningspreparat och dess 

betydelse för hälsa och prestation, har enligt de tre lärarna ett innehåll och 

upplägg som enligt dem själva uppskattas av eleverna.  

5.2 Lärarnas val av metod 

I denna del behandlas lärarnas val av undervisningsmetod. Hur ser de på för-

delningen mellan teoretisk och praktisk undervisning och hur väl tycker lä-

rarna att de lyckas med att integrera teori och praktik med varandra? Lärarna 

svarade utöver det på frågor om tillgång till och val av lokaler och material. 
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5.2.1 Val av metod 

Samtliga tre lärare som deltog i studien menar att det inom träningsläran finns 

stora möjligheter att undervisa om flera delmoment i området hälsa. De tre 

lärarna menar också att de genom att lägga undervisningen om hälsa inom trä-

ningsläran, har möjlighet att integrera teoretiska och praktiska moment. 

Alla tre beskriver att de medvetet integrerar både korta och längre teoretiska 

inslag i praktiska övningar. Lärare ett och två beskrev att de medvetet arbetade 

utifrån att koppla teoretiska moment i anatomi till rörelselära och ergonomi, 

och att den teoretiska undervisningen i fysiologi kopplades till praktiska öv-

ningar som till exempel styrke- och konditionsträning. 

Lärarnas examinationer inom träningslära varierar i både omfång och typ. Lä-

rare ett och två genomför flera skriftliga och muntliga examinationer inom 

delmomenten anatomi, fysiologi, rörelselära, skador och skadeförebyggande 

träning. Lärare tre däremot väljer att inte examinera utifrån skriftliga eller 

muntliga prov. Detta eftersom hen anser att eleverna har tillräckligt många 

prov i andra ämnen. 

Kost och kosthållning genomfördes enligt samtliga tre lärare i stor utsträck-

ning teoretiskt i teorisal, dels genom föreläsningar av läraren och dels i form 

av praktiskt arbete som till exempel kostregistrering. Samtliga lärare angav här 

att examinationen inom detta område utförs genom inlämningsuppgifter. Ele-

verna uppgift är att redovisa en kostregistrering och att analysers den egna 

kosthållningen. 

5.2.2 Lokaler och material 

De tre lärarna hävdar att förhållandet mellan teoretisk och praktisk undervis-

ning delvis beror på vilka förutsättningar som finns på olika skolor. Två av 

lärarna arbetar på skolor med bra förutsättningar där gym, idrottshall och teo-

risalar alltid finns tillgängliga. Den tredje läraren har inte tillgång till gym och 
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teorisal varför undervisning mestadels genomförs i idrottshall och naturmil-

jöer. 

L1: Arbetet inom området hälsa är både teoretisk och praktiskt. Vi försöker 

integrera praktiska och teoretiska moment så mycket det går. Ett exempel är 

att vi först arbetar med pulsband och att vi sedan analyserar resultatet i teoris-

alen. 

L2: Jag arbetar teoretiskt och praktiskt och ibland integrerat vid samma lekt-

ionstillfälle. Vi arbetar ofta på gym, på friidrottsbanan, på löpspåret och själv-

klart också i idrottshallen. 

L3: Jag arbetar med de förutsättningar jag har. Jag har tyvärr inte möjlighet att 

ta mina elever till gym eller löp-laboratorium. Jag har dock mycket goda för-

utsättningar att ta mina elever till skog och natur. Jag tror att många lärare 

känner frustration över de förutsättningar de har. Det är inte alltid lätt att leva 

upp till kraven i det centrala innehållet. Det är inte alltid det fungerar i verk-

ligheten. 

5.3 Lärarnas mål med undervisningen 

Samtliga lärare säger att de försöker arbeta både teoretiskt och praktiskt i sin 

undervisning. De är tydliga med att skolans förutsättningar påverkar undervis-

ningens innehåll. Här nämner de tillgång till naturmiljöer, teorisal, gymlokaler 

och idrottsarena som exempel. 

Samtliga lärare delar uppfattningen att om de teoretiska och praktiska momen-

ten integreras i varandra, ökar elevernas möjligheter att förstå, dels området 

hälsa i sig, dels hur människokroppen fungerar och hur den påverkas av till 

exempel rörelse och kost. 

Samtliga lärare nämner WHO:s definition av hälsa som en bra utgångspunkt 

för undervisningen i hälsa och som definition av hälsoperspektivet. "Ett 
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tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning." (WHO 2019).  

Lärarna är överens om att målet med deras undervisning i hälsa är att ge ele-

verna goda förutsättningar till ett livslångt gott hälsotillstånd. Detta genom att 

undervisningen ger eleverna både teoretiska och praktiska kunskaper om po-

sitiva och negativa följder av olika former av fysiska aktiviteter, kosthållning 

och livsstilar. 

Med träningsläran syftar undervisningen till att eleverna ska förstå hur krop-

pen fungerar och hur den påverkas av inaktivitet respektive av ett fysiskt aktivt 

liv. Lärarna i undersökningen menar att det är viktigt att visa på rörelseglädje, 

men också vilka negativa effekter som kan uppstå som följd av såväl en allt 

för aktiv eller inaktiv livsstil. 

Undervisningen om kost och kosthållningen syftar enligt de tre lärarna till att 

öka elevernas möjligheter att reflektera kring kost. Kunskap ökar vår själv-

ständighet, vilket ökar förmågan att reflektera över den egna kosthållningen. 

Lärarna i undersökningen uttryckte också att undervisningen syftar till att ge 

eleverna grundläggande kunskaper om näringsämnen och energiintag.  

Kunskap om spänningsreglering och mental träning har enligt de tre lärarna 

som mål att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Detta är en punkt där de me-

nar att de ensamma inte har möjlighet att göra hela arbetet. Den ökade nivån 

av stress i samhälle och att kraven på eleverna hela tiden ökar, gör att hela 

skolan men också funktioner utanför skolan har ansvar att motverka ohälsa. 

Droger och dopingpreparat är enligt samtliga tre lärare ett viktigt område. I 

undervisningen kopplar de detta område till frågor som handlar om sociala och 

kulturella normer. Begrepp som kroppsideal, utanförskap, osäkerhet och själv-

förtroende, beskriver hur unga påverkas av sin samtid. Lärarna menar att sko-

lan kan vara en del i en diskussion som syftar till att öka elevernas självstän-

dighet gentemot negativa krafter. De säger också att undervisningen i Idrott 
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och hälsa kan bidra till förståelsen av negativa effekterna av droger och do-

ping.  

L1: Det räcker inte att enbart ge eleverna möjligheten till att vara fysiskt ak-

tiva. Det krävs utöver det att vi förmedlar kunskap om varför de olika aktivi-

teterna är bra. 

L2: Syftet med ämnet Idrott och hälsa är att eleverna ska förbättra sina för-

mågor och kunskaper inom fysisk aktivitet och hälsa. Det är viktigt att båda 

dessa områden förstås och kopplas samman. 

L3: Syftet med undervisningen i Idrott och hälsa är dels att öka intresset för 

fysisk aktivitet, dels att de praktiska övningarna kopplas till teoretiska kun-

skaper om hur våra kroppar fungerar och vad vi behöver för att må bra. 

6 Resultatanalys 

Läroplansteorin beskriver skolan utifrån tre olika arenor. Formuleringsarena 

är den nivån där de politiska partierna förhandlar och beslutar om styrdoku-

ment och riktlinjer. Realiseringsarenan är den plats, det vill säga varje enskild 

skola, där utbildningen genomförs av rektorer, lärare och övrig personal. Vid 

sidan av dessa två arenor finns transformeringsarenan som består av en stor 

mängd olika aktörer som på olika sätt påverkar skolvärlden (Linde 2012, ss. 

23, 55, 77). 

Några exempel på aktörer som kan räknas till transformeringsarenan är jour-

nalister, influensers och aktiva inom föreningsidrotten. Särskilt starkt påverkas 

ämnet Idrott och hälsa av aktörer som är inriktade på till exempel tävlingsidrott 

och hälso- och träningstrender. Till transformeringsarenan räknas också på-

verkandefaktorer som elevernas socioekonomiska förutsättningar, etnisk, reli-

giös och kulturell bakgrund samt mobbing, funktionsnedsättning och psykolo-

giska problem (Linde 2012, s. 14). 
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Det som beslutas på formuleringsarenan är en del i den demokratiska process 

utifrån vilken skolorna och varje enskild lärare förutsätts arbeta. De skillnader 

som uppstår mellan det formulerade och det realiserade beror av flera olika 

faktorer. Det är ofta lättare att formulera riktlinjer och mål än att genomföra 

dem. Medan läraren är verksam i och måste hantera den verklighet som trans-

formeringsarenans alla aktörer, förutsättningar och situationer skapar, utgår 

skolpolitiker och Skolinspektionens tjänstemän mer från en ideal bild av en 

önskad och nära nog perfekt fungerande skola. 

Även om politikerna på formuleringsnivån också adresserar en rad av de fak-

torer som påverkar skolan, ett exempel kan vara att styra pengar till skolor med 

större behov, är det på realiseringsarenan som olika samhällsproblem och 

andra påverkandefaktorer blir verkliga utmaningar. Lärarna i min studie menar 

att den verklighet som omger skolan alltid är en faktor som påverkar reali-

seringsarenan mer än formuleringsarenan. 

När lärarna i intervjuerna ger sin syn på skillnader mellan formuleringsarenans 

ideal och realiseringsarenas möjligheter att genomföra dessa, nämner de flera 

olika faktorer. De talar om att trender, tidningar, film, tv och sociala medier, 

påverkar eleverna och därmed skolans förutsättningar. De menar att grupp-

tryck, droger, psykisk ohälsa och olika former av funktionsnedsättningar på-

verkar dels hur läraren planerar undervisningen dels dennes möjligheter att 

genomföra den. Lärarna i min undersökning menar också att styrdokumenten 

är väldigt omfattande och att de inte alltid tar hänsyn till de förutsättningar 

som finns på skolorna. Här nämner de, förutom sådana faktorer som hör till 

transformeringsarenan, bland annat material, lokaler, behöriga lärare, ekonomi 

och tid. 

Trots sina frågor uttrycker sig lärarna i min undersökning vid flera tillfällen 

positivt om styrdokumentens ambitioner för ämnet Idrott och hälsa. De är till 

exempel positiva till inriktningen att öka inslaget av hälsa, dans och rörelse 

och att minska betydelsen av bollsporter och tävlingsmoment. De säger också 
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att de arbetar utifrån en vilja att integrera teoretisk och praktisk undervisning 

och de är överens med den forskning som hävdar att betygssättningen ska ske 

utifrån en större bredd än vad som gällt tidigare (Wiker 2017, s. 43). 

De processer som läroplansteorin och de tre arenorna beskriver, påverkar sko-

lans verksamhet på flera och ibland varandra motsägande sätt. Det är inte bara 

formuleringsarenans krav, styrdokumentens omfattning eller transformerings-

arenans utomstående faktorer som påverkar idrottslärarens möjligheter att un-

dervisa. Det finns också hinder och svårigheter inom skolans värld. Alla rek-

torer, alla lärare, inom ämnet och i andra ämnen, är inte alltid beredda att sam-

arbeta, idrottslärare är ibland engagerade i föreningsidrotten och utifrån det 

mer tävlingsinriktade. Ytterligare en faktor som påverkar är att många elever 

har en tydlig inriktning på tävling och tävlingsidrott. 

Det blir också tydligt att den kritik som finns i skolinspektionens rapport 

(2018) delvis upplevs som orättvis av skolpersonal: en lärare kan dela riktlin-

jernas målsättning och samtidigt misslyckas med att genomföra dem, detta ef-

tersom de är verksamma i en komplicerad och mångfacetterad verklighet.  

När det gäller frågan om idrottslärarna i min undersökning lever upp till styr-

dokumenten, har jag valt att utgå från Göran Lindes beskrivning av två möjliga 

tolkningar av vad en läroplan är (Linde 2012, s. 55). Skolpolitiker på formule-

ringsarenans nivå bestämmer hur läroplanen ska se ut och Skolinspektionen 

kontroller om pedagogerna följer de fastlagda riktlinjerna eller inte. En sådan 

process stämmer väl överens med den av Lindes tolkningar där läroplanen 

uppfattas som ett ideal som måste följas och där avvikelser skall undersökas 

och avlägsnas. En sådan syn riskerar att bli väldigt dogmatisk särskilt som att 

läroplaner enligt Linde i sig är en följd av gjorda kompromisser (Linde 2012, 

s. 55). Utifrån en sådan tolkning av förhållandet mellan formuleringsarenans 

styrdokument och realiseringsarenas lärare är det nära nog ofrånkomligt att 

lärarna inte fullt ut motsvarar riktlinjerna. 
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Den andra möjligheten att se på samma situation är enligt Linde att utgå från 

att läroplanen bara är en av många faktorer som påverkar hur undervisnings-

innehållet blir. Läroplanen ses här som ett uttryck för en långsiktig vilja till 

förändring. Det kan gälla traditioner inom ett ämne, en sådan förändring kan 

vara att ämnet Idrott och hälsa ersätter det traditionellt starka fokus på bollspel 

och tävlingsmoment med ett fokus på hälsa. Detta perspektiv är mer öppet för 

att verkligheten är komplex och att påverkan sker på många sätt och från 

många olika aktörer (Linde 2012, s. 55). 

Jag har i mitt arbete valt att bedöma lärarnas intervjusvar utifrån denna mer 

tillåtande tolkning av hur förhållandet mellan styrdokument och pedagoger 

fungerar. Lärarna i min undersökning är i huvudsak positiva till styrdokumen-

ten och de säger sig vara medvetna om att det finns brister i deras undervisning. 

Ett sådant exempel är spänningsreglering. 

7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och bakgrunden till studien. Studiens resul-

tat jämförs med resultatet i Skolinspektionens rapporter från 2018. Diskuss-

ionen förhåller sig också till forskning skriven av Michael Quennerstedt 

(2006), Jan-Eric Ekberg (2013), Madelene Wiker (2017) och Katarina Schen-

ker (2011). 

7.1 Resultatdiskussion  

I Skolinspektionens rapport från 2018 om ämnet Idrott och hälsa utfördes en 

kvalitetsgranskning av hur undervisningen bedrivs på skolorna. Rapportens 

syfte är att kontrollera i vilken mån verksamheten motsvarar styrdokumentens 

riktlinjer. Några exempel på vad som efterfrågas är om undervisningen bidrar 

till att utveckla elevernas rörelseförmåga, intresse för fysiska aktiviteter samt 

intresse för vistelse i naturen. Utöver detta skriver Skolinspektionen att ele-

verna enligt kursplanen ska ges möjlighet att förstå och kunna värdera den 
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egna fysiska aktiviteten och sätta den i relation till hälsa, rörelse och friluftsliv 

(Skolinspektionen 2018, s. 8). 

Skolinspektionen finner att ämnet Idrott och hälsa genomgående ägnar för stor 

del av undervisningen till bollspel och bollekar, vilket lätt leder till att täv-

lingsmomenten ger olikvärdiga förutsättningar (Skolinspektionen 2018, s. 45). 

Rapporten visar också att det finns problem med undervisningen inom området 

hälsa, några exempel är att hälsa ges ett begränsat utrymme och att undervis-

ningen om hälsa sällan är integrerad med den praktiska undervisvisningen 

(Skolinspektionen 2018, s. 8). Kritiken från Skolinspektionen pekar vidare på 

att elever med erfarenhet från föreningsidrott har ökade förutsättningar än ele-

ver som saknar denna erfarenhet (Skolinspektionen 2018, s. 48). En allvarlig 

kritik i Skolinspektionens rapport från 2018 är att av de 800 noteringar som 

gjordes handlade endast 12 om hälsa (Skolinspektionen 2018, s.8). 

Lärarna i min studie är medvetna om den kritik som finns i Skolinspektionens 

rapporter. De är medvetna om att det finns brister men de menar också att det 

finns omständigheter som förklarar att idrottslärare inte alltid lyckas leva upp 

till styrdokumentens riktlinjer. De nämner lokaler, material och ekonomi, men 

också att området hälsa omfattar problem och situationer som ämnet Idrott och 

hälsa inte kan hantera och lösa på egen hand. Här nämner de psykisk ohälsa, 

doping och droger som exempel på större samhällsproblem. 

De tre lärarna i min studie talar om att de försöker utgå från tanken att fysisk 

aktivitet och hälsa är ett livslångt perspektiv. Deras mål är att öka elevernas 

kunskap, förmåga och intresse inför området. Ett exempel de nämner är sam-

bandet mellan hur fysisk aktivitet och andra faktorer påverkar hälsan. De säger 

att elevernas fysiska, psykiska, sociala och emotionella välbefinnande hela ti-

den utgör ett mål för deras undervisning. 

Lärarna som medverkar i mitt arbete menar att området hälsa ges tillräckligt 

stort utrymme i deras undervisning. De säger att begreppet hälsa är svårt att 
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definiera men att de huvudsakligen utgår från WHOs definition av begreppet 

(WHO 2019). De menar att hälsa är ett område som gör det möjligt för idrotts-

lärare att undvika de problem som Skolinspektionen identifierar när den talar 

om hur bollsporter och tävlingsmoment leder till olikvärdiga förutsättningar. 

Med olikvärdiga förutsättningar menar Skolinspektionen, vilket lärarna i min 

studie håller med om, att de elever som redan är duktiga inom någon idrott ges 

ett stort försprång. Att utveckla området hälsa är enligt de lärare jag har inter-

vjuat, en väg att förändra den orättvisa situation som varit vanlig inom ämnet 

Idrott och hälsa. Lärarna menar att det är viktigt att alla elever, oavsett förut-

sättningar och om de har erfarenhet av föreningsidrott eller inte, ska bedömas 

rättvist och ha likvärdiga möjligheter att ta del av undervisningen.   

Mikael Quennerstedt skriver i sin avhandling ”Att lära sig hälsa” om tio olika 

diskurser inom styrdokumenten för ämnet Idrott och hälsa. Inom området hälsa 

identifierar Quennerstedt fysiologidiskursen som dominerande. Enligt honom 

handlar detta område om att stimulera till goda vanor, att ge fysisk träning och 

att ge kunskap om fysisk träning (Quennerstedt 2006, s. 120). 

De tre lärarna i min studie beskriver sitt arbete på ett sätt som motsvarar Quen-

nerstedts analys. De utgår från fysiologi och anatomi och deras undervisning 

om hälsa startar från en reflektion om att regelbunden fysisk aktivitet och god 

kosthållning, är centralt för att uppnå välbefinnande. Lärarnas uppfattning om 

detta stämmer väl överens med att Quennerstedt i sin analys av styrdokumen-

ten skriver om det nödvändiga i att finna en balans mellan kost, motion och 

vila. 

Quennerstedt skriver om riskdiskursen i sin avhandling att undervisningen bör 

ha som mål att utveckla elevernas förmåga att identifiera risker inom ergo-

nomi, skador och droger. Han beskriver att diskursen belyser fysiologiska och 

anatomiska effekter som kan göra att människan kommer till skada (Quen-

nerstedt 2006, s. 134). Två av lärarna i min studie undervisade aktivt om ska-

dor och skadeförebyggande träning. Dessa två har också med området 
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rörelselära med inslag av ergonomi. Alla tre lärarna uttryckte att risker med 

droger och dopingpreparat, är en viktig del i undervisningen inom området 

hälsa.  

Många idrottslärare utgår från begreppet träningslära som ett viktigt område 

och den utgör ofta en utgångspunkt för undervisningen inom Idrott och hälsa. 

Lärarna i min studie hänvisade ofta till träningsläran och säger att den utgör 

en bas i deras undervisning. De menar att detta område innehåller flera av styr-

dokumentens riktlinjer om fysiologi, anatomi och om effekterna av regelbun-

den fysisk aktivitet. Syftet med träningsläran är enligt samtliga tre lärare i min 

studie, att genom att förmedla fysiologiska och anatomiska kunskaper till ele-

verna, utveckla deras intresse för fysisk aktivitet. Alla tre säger sig ha ett sär-

skilt fokus på styrke- och konditionsträning. Hos två av lärarna finns kopp-

lingar till riskdiskursen, detta genom att de undervisar om att felaktig träning. 

Ett exempel som gavs var att för hög belastning kan leda till skador. Alla tre 

pratade om konsekvenser av för lite motion och dålig kosthållning, här nämnde 

de diabetes och andra sjukdomar. 

Jan-Eric Ekberg skriver i sin avhandling ”Mellan fysisk aktivitet och hälsa”, 

om hur människor uppfattar kunskap. Hans forskning utgår från vad lärare an-

ser vara kunskap som är värd att förmedla till eleverna inom skolämnet idrott 

och hälsa. Ekberg utgår i sin analys från skillnader och likheter mellan kurs-

planen och hur lärare dels talar om verksamheten dels vad de säger under lekt-

ionerna. Ekberg skriver att hans undersökning visar att lärare ofta har olika 

uppfattningar om vad som är kunskap värd att veta (Ekberg 2013, s. 192). 

De intervjuer jag gjorde visar på ett i stort sett motsatt resultat. Alla lärare i 

min studie har samma huvudkategorier och i de flesta fall liknande underkate-

gorier. Ekbergs resultat visar att undervisningen i Idrott och hälsa har fokus på 

funktionell form, begreppslig utveckling och förståelse för hälsa och livsstil. I 

min studie visar resultat att lärarna fokuserar på de tre kategorier som Ekberg 
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nämner: funktionell form, begreppslig utveckling och förståelse för hälsa och 

livsstil (Ekberg 2013, s. 186). 

Madelene Wiker skriver i sin avhandling ”Det är live liksom” om elevernas 

syn på skolämnet idrott och hälsa. I intervjuer beskriver eleverna ämnet Idrott 

och hälsa som ett roligt ämne, men de är också kritiska och pekar på orättvisa 

förutsättningar. Särskilt tydliga är de när frågorna handlar om betyg. De menar 

att elever som är aktiva inom olika idrotter har högre betyg än de elever som 

inte är det (Wiker 2018, s. 109). Katarina Schenker beskriver denna situation 

på ett liknande sätt i sin avhandling ”På spaning efter idrottsdidaktisk”. Schen-

ker hävdar att fokus inte bör ligga på vilka elever som är goda idrottare, utan 

på hur fysisk aktivitet kan påverka hälsan (Schenker 2011, s. 90). Lärarna i 

min studie delar Schenker uppfattning och säger att syftet med undervisningen 

är att ge eleverna redskap som gör det möjligt att leva ett hälsosamt liv. 

Quennerstedt, Ekberg, Wiker och Schenker adresserar på olika sätt de skillna-

der som finns mellan styrdokument och den undervisning som genomförs på 

skolorna. När det gäller till exempel vilket utrymme som området hälsa får 

pekar de på olika faktorer som påverkar utfallet. Ett exempel är att tävlings-

moment och inriktning på prestation påverkar elevernas deltagande i under-

visningen. Ytligare ett exempel är att undervisning i hälsa möjliggör en mer 

rättvis bedömning och betygsättning av elever med olika bakgrund och erfa-

renheter.  

7.2 Metoddiskussion  

Tanken med denna uppsats är att diskutera skolämnet Idrott och hälsa utifrån 

hur respondenterna uppfattar sin undervisning i relation till styrdokumenten. 

Jag har särskilt fokuserat på området hälsa. Utgångspunkten i mitt arbete har 

varit tre av didaktikens grundfrågor: Vad, hur och varför och syftet med min 

studie är att undersöka om och i så fall på vilka sätt respondenterna motsvarar 

eller inte lever upp till styrdokumenten. En viktig del i min studie är att 
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undersöka om respondenterna i sina intervjusvar på något sätt skiljer sig från 

resultaten i Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2018. Den valda me-

toden för utförandet av uppsatsen är en kvalitativ datainsamlingsmetod. Ge-

nom semistrukturerade intervjuer besvarade tre idrottslärare inom gymnasie-

skolan på frågor inom teman relaterade till de tre didaktiska grundfrågorna. 

Jag kan med säkerhet säga att de tre respondenter jag intervjuat har svarar på 

samtliga intervjufrågor. 

Innan arbetet inleddes kontaktade jag åtta idrottslärare verksamma inom Ös-

tergötlands län. Efter att två lärare inte svarat och tre lärare som till en början 

ville delta i studien valde att tacka nej, insåg jag att urvalsgruppen blivit 

mindre än jag hade planerat. Det faktum att det bara är tre deltagande lärare är 

problematiskt. Det är sannolikt att undersökningens resultat hade varit mer till-

förlitligt om arbetet hade omfattat fler idrottslärare. På grund av tidsbrist valde 

jag trots detta att gå vidare med de tre lärare som jag hade bokat tid med.  

Ett allternativ till den kvalitativa metod jag valde hade varit att använda en 

kvantitativ metod där jag till exempel hade utgått från en enkätundersökning. 

Jag menar att en skillnad som talar för den kvalitativa metoden är att jag genom 

den får mer djupgående svar om hela den situation som påverkar undervis-

ningen. En kvantitativ studie ger å ena sidan mer generaliseringsbara svar men 

å den andra sidan kan frågor och svar bli väl grunda. Ytterligare en orsak till 

att jag valde en kvalitativ intervjustudie är att jag våren 2017 skrev ett exa-

mensarbete i Idrottsvetenskap och att jag den gången använde mig av en kvan-

titativ metod.  

8 Slutsats 

Slutsatsen i min studie är att respondenterna i intervjusvaren beskriver sin pla-

nering och undervisning på ett sätt som bättre motsvarar styrdokumenten än 

vad resultatet i Skolinspektionens granskningar visar. Den bild de förmedlar 
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är att de är väl insatta i styrdokumenten och att det finns en vilja hos dem att 

undervisa med stöd av dem. Lärarna i min studie uttryckte att flera av de brister 

som kan uppstå delvis kan förstås och förklaras. De menar att styrdokumentens 

riktlinjer är både väldigt omfattande och att de utgår från en ideal situation, 

alltmedan den praktiska undervisningen påverkas av en mängd olika aktörer 

och faktorer. De nämner också att ämnet Idrott och hälsa ensamt inte kan mot-

svara alla behov av kunskapsförmedling och stöd inom området hälsa. 

8.1 Fortsatt forskning  

Efter avslutat examensarbete ser jag ett behov av att genomföra en studie av 

detta område med ett betydligt större antal respondenter. Detta för att säker-

ställa om resultatet i min undersökning är relevant eller en tillfällighet. I mitt 

resultat framgår att de tre lärarna bedriver en undervisning som bättre motsva-

rar styrdokumenten än vad som framgår i Skolinspektionens rapporter. Ett an-

nat intressant resultat i min undersökning är att lärarna är medvetna om och 

uttrycker en tydlig vilja att arbeta utifrån det som står i styrdokumenten. Detta 

leder mig vidare till en förståelse för att de brister som finns har flera olika 

orsaker. 

Göran Linde skriver om att läroplanen endera uppfattas som lag och sanning 

eller som en påverkandefaktor bland andra. Utifrån Linde är det möjligt att 

beskriva det som att verksamheten på både formuleringsarenan och reali-

seringsarenan utförs utifrån kompromisser. Det vore intressant att utifrån 

denna teori undersöka om Skolinspektinen kritik i alltför hög grad utgår från 

den ena av de två tolkningsmodeller som Linde föreslår (Linde 2012, s. 55). 
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10 Bilagor 

10.1 Introduktionsbrev till informanter.  

Hej  

Mitt namn är Emily Davidsson och är student från Linnéuniversitetet i Växjö 

kommun.  

Jag arbetar med mitt examensarbete som har syftet: Syftet är att utifrån di-

daktikens grundfrågor vad? hur? och varför? Undersöka hur undervisningen i 

området hälsa utformas och har för betydelse utifrån ett lärarperspektiv. Ar-

betet utgår ifrån forskningsfrågorna: Vilka områden väljer idrottsläraren att 

undervisa om?  Med vilka metoder undervisar idrottslärarna? Vilket syfte har 

idrottslärarna med undervisningen?  

Min metod för examensarbetet är att med kvalitativ ansats utföra semistruk-

turerade intervjuer. Intervjuerna är planerade att genomföras under 60 minu-

ter. Anonyma och tolkningsplikt gäller. Intervjuerna kommer att spelas in 

med användning av en app i Iphone och kommer enbart att höras av mig och 

aldrig användas för annat bruk än det aktuella examensarbetet.  

Om du kan tänka dig att delta i mitt examensarbete kan du svara på medföl-

jande email adress.  

Tack på förhand!  

Vänligen Emily Davidsson  
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10.2 Semistrukturerad intervjuguide – Lärare – Idrott och hälsa 1. 

1A: Vad är din ålder? 

1B: Hur många år har du arbetat som idrottslärare? 

1C: Vart utbildade du dig till idrottslärare? 

1D: Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Fråga: Vad betyder begreppet hälsa? 

Fråga: Vilka områden väljer du att undervisa i inom området hälsa?  

Följdfråga: Undervisar du kring områdena, Kost, Fysiologi, anatomi, 

livsstilsrelaterade sjukdomar, Sites och spänning, tränings-tävlingslära, do-

ping och tobak.  

Fråga: Finns det delar av det centrala innehållets punkter som du anser inte 

finns med i din planering? 

Fråga: Vad är ditt syfte med att undervisa kring området hälsa?  

Följdfråga: Vad vill du att eleverna ska uppnå?  

 

Fråga: Är din undervisningsmetod kring området hälsa teoretisk, praktisk el-

ler integrerad?   

Följdfråga: Kan du ge ett/Flera exempel på när teoretisk undervisning kan in-

tegreras med praktisk undervisning i området hälsa?  

Fråga: Vilka områden väljer du att undervisa praktiskt/teoretiskt?  

Fråga: Vilka moment väljer du att arbeta i lektionssal/idrottssal?  


