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Abstract

Denna studie bygger på elevers uppfattningar och erfarenheter om hälsa inom ämnet idrott 

och hälsa. Till skillnad från hur lärare ser på hälsobegreppet, finns det inte många studier som 

istället behandlar elevers syn på detta område. Syftet är att ta reda på hur elever uppfattar att 

hälsa ges uttryck i ämnet samt hur de generellt ser på hälsa. För att uppnå studiens syfte har 

intervjuer gjorts med sammanlagt 24 gymnasieelever. Resultaten pekar på att elever ser på 

hälsa både ur ett psykiskt och fysiskt perspektiv, men att de däremot endast upplever att den 

fysiska hälsan får utrymme i ämnet idrott och hälsa. Eleverna anser att hälsa är viktigt och att 

det tillhör idrottsämnet men att de ändå inte vill ha mer undervisning kring det, detta på grund 

av en rädsla för att det praktiska görandet ska bli lidande. Resultaten har analyserats utifrån ett 

läroplansteoretiskt synsätt där fokus ligger på realiseringsarenan, som innebär hur innehållet 

ser ut i själva undervisningen i relation till styrdokument och lärares tolkningar. 

Sammanfattningsvis visar studien en fördjupad bild på hur gymnasieelever uppfattar hälsa –

både deras egna föreställningar samt hur de anser att det framkommer i undervisningen. 

Nyckelord: Idrott och hälsa, elevers uppfattningar, läroplansteori, begreppet hälsa, 

undervisning.
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Förord

Vi som har skrivit denna uppsats heter Victor Berkeby och Jonna Elmgren. Vi båda studerar 

till ämneslärare med ämnet idrott och hälsa som förstaämne. Vi är nu inne på vår fjärde termin 

och har efter denna sex terminer kvar. Anledningen till att vi valde att skriva en uppsats om 

hur hälsa ges uttryck i undervisningen, enligt elevers uppfattningar, var på grund av vi utifrån 

tidigare erfarenheter har fått uppfattningen att hälsobegreppet kan vara svårt att tolka. Då vi 

nu studerar till lärare ville vi fördjupa oss kring begreppet för att själva försöka få en bättre 

förståelse för hur man som blivande lärare kan arbeta med hälsa i sin undervisning. 

Vi vill dessutom passa på att tacka vår handledare Lena Larsson, för att hon har hjälpt oss 

genom att komma med idéer och tips på tillvägagångssätt under arbetets gång. Tack!

          Kalmar, den 18 mars 2013
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1. Inledning

Att hälsa har ett stort fokus i samhället är det inga större tveksamheter om. Dagligen kan vi 

läsa i tidningar och se på reklamfilmer om hur hälsa framställs i media. Vanligt 

förekommande är hälsoaspekter på vikt och träning, vilket i sin tur kan leda till att samhället 

ställer indirekta krav på oss medborgare hur man ska se ut, hur man ska äta eller hur man ska 

träna. Att hälsa har fått ett sådant stort genomslag i samhället på senare tid avspeglas i de 

senaste läroplanerna då ämnet idrott i 1994 års läroplan, Läroplan för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94), bytte namn till idrott och hälsa. Hälsofrågor hade nu fått ett större 

fokus i samhället, vilka då också avspeglades i läroplanen. Dessa hälsofrågor skulle inte 

endast behandla de individuella faktorerna, utan skulle mer ses ur ett samhällsperspektiv där 

man som individ både ska kunna ta ansvar, ta ställning och värdera faktorer som leder 

samhällsutvecklingen och folkhälsan framåt (Utbildningsdepartementet 1994). Även i 

nuvarande ämnesplan för idrott och hälsa, Gymnasieskola 2011, har hälsa ett stort utrymme 

inom ämnet (Skolverket 2011). Trots att hälsa skrivs fram i läroplanen visar tidigare forskning 

att begreppet kan vara otydligt och svårt att definiera. En studie om detta har gjorts av Thedin 

Jakobsson (2004) där hon undersökte hur undervisande lärare i idrott och hälsa reflekterar 

kring ämnets mål och innehåll med betoning på hälsa. När frågan om vad hälsa innebär och 

hur det kommer till uttryck i undervisningen svarar flera lärare svävande och tveksamt. 

Thedin Jakobsson konstaterar att lärarna inte verkade ha reflekterat särskilt mycket över att 

ämnet heter idrott och hälsa och hur det påverkar undervisningen. Ur lärarnas perspektiv 

verkade hälsobegreppet diffust och de hade svårt att säga hur det ska komma till uttryck i 

undervisningen (Thedin Jakobsson, 2004).

Larsson (2009) reflekterar i sin avhandling över lärarstudenter och vad som berörs i deras 

utbildning enligt lärarutbildarna. Det framgår där att det är mer givet vilka kunskaper 

studenterna ska ha inom idrott och det praktiska görandet. Inom området hälsa däremot är det 

inte lika givet då begreppet framstår som komplext och svårare att avgränsa än idrott 

(Larsson, 2009).

Ser vi utifrån våra egna erfarenheter, både när det gäller den egna skolgången vi har 

genomgått samt perioden hösten år 2012 när vi var ute på vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU), har vi fått en uppfattning om att hälsan i undervisningen är mer ”dold” än vad det 
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kroppsliga utövandet är. Trots att ämnet heter idrott och hälsa har vi fått uppfattningen att 

hälsan inte får särskilt stort utrymme i undervisningen jämfört med idrotten och det praktiska 

görandet. Vår uppfattning är att när hälsa kommer till uttryck i undervisningen är detta genom 

fysisk aktivitet och att man som elev får lära sig om den fysiska hälsan, vilket skulle kunna 

kopplas till Larssons (2009) studie kring vad lärarstudenter i idrott och hälsa förväntas kunna 

efter utbildningen där fokus låg på färdigheter inom idrott snarare än kunskaper inom olika 

hälsoaspekter. Detta skulle kunna vara en anledning till att ett stort fokus på hälsa ses ur ett 

fysiskt perspektiv, då det är detta som prioriteras att läras ut till blivande idrottslärare som i 

sin tur lär ut till sina kommande elever. 

Då det finns en hel del studier om hur lärarna uppfattar hälsa är vi istället intresserade av 

elevers syn på hälsobegreppet i ämnet idrott och hälsa. Med hjälp av ett läroplansteoretiskt 

perspektiv vill vi analysera elevernas uppfattningar för att kunna ställa läroplaner, lärare och 

elever i relation till varandra – då med ett perspektiv på hälsa inom idrott och hälsa. 
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2. Syfte och frågeställningar

I nuvarande läroplan Gy11 (2011) är ”hälsa” en central del i kursplanen för ämnet idrott och 

hälsa. Vårt syfte är att undersöka hur elever ser på hälsa, samt undersöka deras uppfattningar 

om hur de anser att hälsa framkommer i ämnet idrott och hälsa. Denna undersökning vill vi 

göra bland elever på olika program på gymnasiet. 

Våra frågeställningar blir följande: 

 Vilka är elevers uppfattningar om vad hälsa är?

 Vilka är elevers uppfattningar om undervisning i hälsa och vad hälsa är, i ämnet 

idrott och hälsa?
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3. Bakgrund

I denna bakgrund kommer det att redovisas kring olika syn på hälsa, vad som står i 

styrdokumenten om hälsa samt tidigare forskning inom området. Det teoretiska perspektivet 

som ska användas för studien följer också nedan. 

3.1 Olika syn på hälsa

Hälsa kan vara ett svårdefinierat begrepp – vad som är eller vad som ses som hälsa är inget 

som är självklart. Ser man till Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa lyder 

det följande:

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely

the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard

of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, 

religion, political belief, economic or social condition. 

(WHO 2008)

I officiella sammanhang definierades hälsa länge som avsaknad av sjukdom, fram tills denna 

definition av WHO kom år 1948. Det var ett medicinskt synsätt som dominerade 

hälsobegreppets definition fram till dess, och trots att det medicinska synsättet fortfarande hör 

samman med definitionen idag, så har hälsa kommit att få en mer dynamisk innebörd 

(Qvarsell, 2001). Vid Ottawakonferensen år 1986 ändras inriktningen av WHO. Det kunde nu 

sägas att ansvaret för hälsa skulle vara ett samspel mellan individ, grupp, organisation och 

samhälle. Definitionen är: “Health is created and lived by people within the setting of their 

everyday life: where they learn, work, play and love.” (WHO, 1986).

Mårdén (1999) tolkar denna nya definition på ett sätt där fler aspekter än endast sjukdomar 

och sjukvård är inkluderade i hälsans betydelse. Enligt Mårdén (1999) innebar denna 

inriktning att hälsa bör ses som en resurs, där den först skapas och sedan utvecklas i relationen 

mellan individ och omgivning (Mårdén, 1999).

Innan denna definition kom år 1986 vid Ottawakonferensen sågs hälsa mer utifrån ett 

individuellt plan där hälsa var svårt att uppnå, då WHO beskriver hälsa som ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Ewles & Simnett, 2003). Denna nya 

inriktning på hälsa handlade nu mer om att se vilka åtgärder som kunde bidra till en positiv 
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hälsoutveckling, istället för att tidigare endast ha talat om faktorer som bestämmer hälsa 

(WHO, 1986). 

År 2005 då WHO höll sin senaste manifest för hälsofrämjande arbete, ”The Bangkok 

Charter”, kopplades hälsofrämjande samman med mänskliga rättigheter, solidaritet, likvärdiga 

möjligheter för hälsa och välbefinnande, global utveckling samt hållbarhet avseende policy, 

handling och infrastrukturer i samhället (WHO, 2005). 

Att hälsa har olika innebörd kan ses med hjälp av två synsätt på hälsa, som ofta förekommer 

inom forskningen. Dessa synsätt kallas för salutogent respektive patogent synsätt.

Antonovsky (1991) är grundaren till begreppet ”salutogen” och menar att ett salutogent 

perspektiv på hälsa innebär att hälsa ses som en dynamisk process, som handlar om fler 

aspekter på hälsa än endast frånvaro av sjukdom. Ur det salutogena perspektivet är det både 

fysiska-, psykiska-, och sociala faktorer som samspelar med varandra och utifrån detta 

utvecklas hälsa. 

Antonovskys tanke var att studera vad det är som utvecklar hälsa snarare än att undersöka vad 

som utvecklar sjukdom. Enligt honom är kaos, påfrestningar och stress naturliga tillstånd som 

mer eller mindre alltid är närvarande. Det som är intressant menar han, är hur vi människor 

trots detta har förmågan att bevara eller uppnå hälsa. 

Antonovsky menar vidare att trots att människor har blivit utsatta för tragiska händelser av 

olika slag, såsom olyckor eller krig, så förblir dessa människor friska. Han ser hälsa som ett 

kontinuum hälsa-ohälsa snarare än frisk-sjuk, vilket i sin tur kan förklara hur en sjuk person 

ändå kan anse sig själv uppleva att hon är vid hälsa (Antonovsky, 1991).

I det salutogena synsättet ligger fokus på vad som leder till hälsa (salutogenes) snarare än vad 

som orsakar sjukdom (patogenes) (Antonovsky, 1991). Det patogena synsättet har istället ett 

fokus på frågor vad som orsakar, hur man ska bota samt hur man ska förenytta alternativt 

förhindra en viss sjukdom. Christopher Boorse (1977) utvecklade på 1970-talet en teori där 

synen på hälsa är ett tillstånd av frånvaro av sjukdom. En person som avviker från det som 

statistiskt sett är normalt är då sjuk eller defekt, och den person vars alla funktioner faller 

inom det statistiskt normala är frisk. Enligt Boorse är en människa vid hälsa då hennes kropp 

och psyke fungerar i enlighet med det arttypiska mönstret. Det arttypiska mönstret menar 
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Boorse är det som är statistiskt typiskt i människans funktion. Utgångspunkten för detta 

synsätt på hälsa är utifrån medicin och naturvetenskap (Boorse, 1977). 

Medin och Alexandersson (2000) pekar på relationen mellan hälsa och ohälsa. I denna 

relation relateras ofta termen ohälsa som synonymt med sjukdom, medan hälsa då blir det 

motsatta och innebär istället att vara frisk. Naidoo och Wills (1994) menar att hälsa i dagligt 

tal har två betydelser – en positiv och en negativ. Negativ hälsa står för avsaknad av sjukdom 

medan positiv hälsa mer handlar om välbefinnande (Naidoo & Wills, 1994). Den positiva 

hälsan skulle i detta sammanhang kunna relateras till ett salutogent synsätt, medan den 

negativa hälsan istället hör samman med det patogena synsättet. 

3.2 Hälsa i styrdokumenten

Vi har valt att inrikta vår studie på gymnasieelevers uppfattningar om hälsa. Vi har däremot 

valt att i detta avsnitt beröra både vad läroplaner för grundskolan och läroplaner för gymnasiet 

har benämnt gällande hälsa – då vi är intresserade av att få en helhetsbild över hälsans 

framkomst i ämnet idrott och hälsa genom åren. Genom att beröra både grundskolors 

styrdokument samt gymnasieskolors styrdokument inom ämnet får vi en bredare inblick i hur 

hälsobegreppet inom de bägge skolreformerna har varit framskrivet samt vilket fokus hälsan 

hade i ämnet, beroende på vilken tidsperiod de olika läroplanerna var gällande. 

I Läroplan för grundskolan 69 (Lgr 69) inom kursplanen för ämnet som då hette gymnastik, 

kan det urskiljas att hälsan hade ett fysiologiskt fokus då det bland annat står: 

Undervisningen i gymnastik skall ge eleverna både kunskaper i olika gymnastik- och 

idrottsformer och en regelbunden fysisk träning. Denna träning bör vara sådan att den

utvecklar en kondition, som inte endast svarar mot skolarbetets krav utan också

garanterar en fond av reservkraft. (Lgr 69, s.4). 

I samhället pekar Palmblad och Eriksson (1995) på att från mitten på 1900-talet och framåt 

fick livsstilsperspektivet en större roll i samband till hälsan och dess betydelse. Hälsa nämns 

här utifrån perspektiv på exempelvis sjukdomar, droger och vikt och vad som påverkar 

individen utifrån syner som dessa. Den individuella hälsan var stor då ett stort fokus låg på 

kost, motion och arbetsmiljö, vilket visar att det var en syn på både den psykiska och fysiska 
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hälsan (Palmblad & Eriksson, 1995). Hälsoaspekter som dessa kan synas i Läroplan för 

grundskolan 80 (Lgr 80), då det bland annat står:

Undervisningen skall medverka till elevernas fysiska, psykiska och sociala 

utveckling samt syfta till att skapa förståelse och bestående intresse för 

regelbunden kroppsrörelse som ett medel till hälsa och välbefinnande (Lgr 80, s.90).

I Lgr 80 inom ämnet idrott kom även andra delar in förutom det fysiologiska perspektivet som 

varit så starkt rotat, exempelvis friluftsliv som en arena för naturmöten och rekreation med en 

större glidning mot att även innefatta mer av den psykiska hälsan i ämnet (Lgr 80).

Att hälsan så småningom fick ett större fokus i samhället kan avspeglas i läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) då ämnet idrott bytte namn till idrott och hälsa. Vad man här 

kunde urskilja var att hälsan nu skulle få ett större utrymme i läroplanen, och genom detta 

skulle alla individer inom skolans ramar kunna nås på ett bättre sätt och få ta lärdom av 

hälsans betydelse.

I nuvarande läroplan, Gy11 (Skolverket), är hälsa fortfarande ett område som är väldigt 

centralt inom ämnet idrott och hälsa. Ser man till värdegrunden i Gy11 kan följande läsas:

Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 

uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge 

eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter (Gy 11, s.7).

I ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa inleds ämnesbeskrivningen direkt med en ingång på 

hälsa, som ser ut på följande sätt:

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda 

människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av 

fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av 

rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper 

om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande 

för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa (Gy 11, s.83). 

Utifrån ämnesplanen kan det konstateras att hälsa ska vara en central del inom ämnet. Sett till 

ovanstående stycke ur ämnesplanen så kan det urskiljas ett särskilt fokus på den fysiska 
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hälsan – att rörelse och fysisk aktivitet är viktiga områden för att uppnå ett välbefinnande. I 

samhället däremot ställs inte endast krav på fysisk aktivitet i samband med hälsa – det kan 

också handla om hur man ser ut, vad man äter och faktorer runt omkring som påverkar en 

individs välbefinnande. 

Enligt Quennerstedt (2002) har det blivit en förskjutning i hälsa från vem du bör vara till vem 

du vill vara. Utgångspunkterna är numera snarare föreställningar om framgång eller nederlag, 

skönhet eller fulhet, ungdom eller ålderdom istället för att, som tidigare, ha de hälsorelaterade 

kunskaperna som utgångspunkt. En förskjutning har skett från att se individens 

levnadsförhållanden som grund till eventuella hälsoproblem till att det nu istället är individens 

egna val kring levnadsvanor som är problemet. Med detta menas exempelvis vilken matvanor, 

motionsvanor eller tobaksvanor som individen väljer att ha (Quennerstedt, 2002). Detta skulle 

kunna urskiljas i ämnesplanen för idrott och hälsa, då det bland annat står att: ”[…] människor 

ska kunna ta ansvar för sin hälsa.” (Gy 11, s.83). 

3.3 Tidigare forskning

I detta kapitel kommer vi att redovisa en del utav den tidigare forskning som gjorts inom 

idrott och hälsa, då med ett särskilt fokus på hälsa. 

En studie har gjorts av Thedin Jakobsson (2004) där hon undersökte hur lärare som undervisar 

i idrott och hälsa uttrycker sig om ämnets mål och innehåll med betoning på hälsa. I studien 

intervjuades fem kvinnor och fem män som alla undervisar i idrott och hälsa i årskurs 5. Vissa 

lärare svarade att ett mål med ämnet är att de vill få eleverna att vara fysiskt aktiva i hela livet 

i syfte om att förbättra hälsan. På frågan om vad hälsa innebär och hur det kommer till uttryck 

i undervisningen svarar flera lärare svävande och tveksamt. Thedin Jakobsson menar att det 

inte verkade som om lärarna hade reflekterat särskilt mycket över att ämnet heter idrott och 

hälsa och hur det påverkar undervisningen. Hon uppmärksammar att lärarna ofta refererade 

till något som de betecknar som teoretisk kunskap istället för praktisk kunskap, som de 

hänvisar idrotten till. Thedin Jakobsson tolkar utifrån detta att hälsa är något man förknippar 

med teori och ”talad” kunskap, medan idrott mer handlar om kunskap i att ”göra” (outtalad 

kunskap). 
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När hälsa då kommer till uttryck i undervisningen menar lärarna i intervjuerna att detta görs 

genom att beröra områden såsom kost, sömn och droger. Dessa områden benämns däremot 

inte alls när istället idrott diskuteras. Vissa lärare i studien pekar i sin tur på att idrott och 

hälsa ses som samma sak och dessutom är något som ”alla” känner till – att idrotta leder till 

hälsa (Thedin Jakobsson, 2004). 

Larsson (2004) har gjort en studie där han undersöker elevers syn på idrott och hälsa. Den 

bygger på både frågeformulär och intervjuer med elever i år 5.

Larsson urskilde vid ett tillfälle hur perspektiv på att träna hårt och känna sig duktig efteråt 

gavs uttryck. Detta, menar Larsson, är en påminnelse om ungdomars och vuxnas utsagor om 

varför man bör motionera – en motionsdiskurs. Vidare pekar Larsson på hur det ofta 

diskuteras att ämnet idrott och hälsa är viktigt i intervjuerna. Vanliga utsagor som framkom i 

intervjuerna handlar om att ämnet är viktigt för att det leder till kondition samt att det är bra 

med motion så att man undkommer faran att bli för tjock. I dessa resultat reflekterar Larsson 

över hur eleverna ser på kroppen som ett redskap som ska underhållas för att hållas i trim –

annars uppnår man inte hälsa. Ett fysiskt perspektiv på hälsa skulle genom dessa utsagor 

kunna urskiljas.

Svaren ovan där eleverna poängterar att det är viktigt med fysisk aktivitet för att inte bli tjock, 

kan tyda på att uppmärksamheten kring människors vikt bildar en meningsskapande grund för 

undervisningen i idrott och hälsa. Detta skulle kunna ses som att eleverna lär sig att det är 

viktigt att inte bli överviktig ur ett hälsoperspektiv. Larsson menar att det givetvis inte är 

säkert att lärare förmedlar denna uppfattning hos eleverna – att man måste motionera för att 

inte bli för tjock. Däremot kan det i dessa svar urskiljas en medvetenhet hos eleverna där 

rörelse är viktigt för att undkomma eventuell övervikt som för dem innebär ohälsa (Larsson, 

2004). 

Det Larsson (2004) visar i sin studie gällande fetma och, enligt elevernas egna utsagor ”att bli 

tjocka”, skulle kunna kopplas till en studie av Kirk (2006). Denna studie pekar på att vi just 

nu får uppleva en fetmakris nästan helt utan grund. I studien framgår ett samband mellan 

fetmakrisen och ämnet idrott och hälsa (Kirk, 2006). Detta samband menar Johns (2005) är att 

undervisningen i ämnet både skulle kunna vara en källa till problemet, men att det samtidigt 

skulle kunna vara en eventuell lösning på det (Johns, 2005). Vidare menar Trost (2006) att 

fysisk aktivitet i skolan faktiskt har varit ineffektiv när det gäller förbättring av barns fitness 
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och fysik som många menar ska leda till en hälsoeffekt, och detta är egentligen inte 

överraskande då hälsa mer har setts som en biprodukt snarare än ett centralt mål (Trost, 2006). 

Harris (2004) belyser hur regeringen och andra myndigheter riktar sig alltmer mot skolor och 

ser dem som områden där de kan komma åt alla ungdomar för att göra en skillnad i 

hälsosammanhang (Harris, 2004). 

Kirk och Colquhoun (1989) genomförde en studie bland lärare och elever i Australien som 

visade på att träning och att vara fysiskt aktiv ledde till en slimmad, vältränad och smal kropp 

och detta tolkas där som ett bevis på hälsa – denna kropp är ett bevis på en hälsosam kropp. 

Undersökningen visade att både lärare och elever som deltog i denna undersökning menade 

att dessa förhållanden i relation till varandra (träning, en slimmad kropp och hälsa) var 

nödvändiga snarare än villkorade (Kirk & Colquhoun, 1989).

Enligt Kirk (2006) är själva poängen med ämnet idrott och hälsa, både historiskt och 

ideologiskt sett, fysisk hälsa (Kirk, 2006). Harris (2005) kritiserar detta trångsynta, biologiska 

och funktionella synsätt i samband med hälsorelaterade aktiviteter i skolan. Harris menar att 

skolorna har så mycket viktigare uppdrag än så i relation till hälsa och aktivitet – en roll som 

måste bygga på sociala, ekonomiska och kulturella dimensioner av unga människors liv 

(Harris, 2005). 

I en annan studie som Kirk (2001) har genomfört går han in på hur den tidigare 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa har gått till samt vilka konsekvenser dessa metoder 

har på ungdomar och deras hälsa. I undersökningen framgår det även här att den fysiska 

hälsan är central i ämnet och att denna slags hälsa anses som den ”rätta” för att ha en frisk 

befolkning. För att då uppnå denna ”rätta” fysiska hälsan ledde detta till att andra områden 

blev lidande såsom den psykiska och sociala hälsan. Detta eftersom ungdomarna ständigt 

hade en press på sig att vara hälsosamma utifrån de ideal som rådde utifrån vad samhället 

ville forma dem till. Enligt Kirk (2001) var det genom en hård fysisk drillning av kroppen 

som kropparna formades till friska och produktiva människor, vilket man ville att 

ungdomarna skulle vara i samhället. Tankar på att det fanns andra synsätt än det patogena, där 

alltså den hälsosamma och fysiska kroppen var central, fanns inte. Istället för hälsa som var 

målet blev det i sin tur en ohälsa bland ungdomarna då samhället ansåg att de som inte nådde 

upp till en sund och vältränad kropp hade misslyckats (Kirk, 2001).



17

Genom denna studie visar Kirk (2001) på att undervisningen i idrott och hälsa tidigare har sett 

annorlunda ut och att dessa metoder kunde ge sociala konsekvenser bland ungdomarna, vilket 

alltså kan ses som en slags ohälsa. Det patogena perspektivet, där människan anses frisk om 

hon är frånvarande av sjukdom, har väldigt stort fokus i undersökningen – fokus låg alltså inte 

på vad som runt omkring kunde påverka hälsan hos ungdomarna utan det var den fysiska 

drillningen av kropparna och resultatet utifrån detta som ansågs vara ett bevis på hur pass 

hälsosam en person var (Kirk, 2001). 

Quennerstedt, Öhman och Webb (2008) har i linje med Kirks studie (2001) genomfört en 

studie där en objektiv syn på kroppen är i fokus. Denna objektiva syn innebär i detta 

sammanhang, att man avgör om individen är hälsosam eller inte genom att studera dess kropp. 

De pekar på att kroppen ska vara i trim för att anses som hälsosam, vilket innebär ett fysiskt 

synsätt på hälsa. De tar även upp vad som i sin tur kan hända med den psykiska hälsan utifrån 

detta. De menar att den psykiska hälsan riskerar att bli lidande för en individ, om denne 

upplever att man aldrig passar in i det ”hälsosamhälle” som ska framhävas (Quennerstedt, 

Öhman & Webb, 2008). 

I hittills nämnda tidigare studier har den fysiska hälsan inom ämnet legat i fokus. Redelius 

(2004) har i motsats till detta belyst den psykiska hälsan i sin studie. I sin studie redogör 

Redelius för hur ämnet idrott och hälsa uppfattas bland elever i grundskolans senare år. Vad 

Redelius gör i sin studie är att hon går in på en hälsoaspekt som inte är särskilt vanlig när man 

talar om hälsa inom ämnet idrott och hälsa – nämligen den psykiska hälsan. 

Ur denna hälsoaspekt berörde hon området om hur eleverna känslomässigt mår under 

lektionerna i idrott och hälsa, och det framgår där att majoriteten känner sig trygga, glada och 

upplever sig duktiga i ämnet. Däremot finns det en grupp av elever som känner sig utanför, 

dåliga, oroliga och stressade under lektionerna. Redelius menar att trots att detta område berör 

den psykiska hälsan skulle det här ändå kunna urskiljas ett samband med den fysiska hälsan, 

då de elever som upplever sig fysiskt duktiga inom ämnet också är de som mår psykiskt 

bättre. Samma sak gäller den senare nämnda gruppen, där de elever som istället känner sig 

”dåliga” inom ämnets fysiska delar också är de eleverna som känner sig utanför och stressade 

under lektionstid (Redelius, 2004). 
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Pilgaard (2012) har gjort en studie bland ungdomar i Danmark där hon utifrån sina resultat 

menar att idrott bidrar till att må bra i själen och känna lycka, och genom idrott så utvecklas 

den sociala kompetensen (Pilgaard, 2012). Utifrån Redelius studie skulle däremot dessa 

områden som Pilgaard tar upp inom idrott kunna bli osynliga för vissa elever. Detta i samband 

med det som Redelius (2004) uppmärksammar i sin studie – att de elever som inte upplever 

ämnet som positivt istället kan uppleva det med en oro och känsla av utanförskap då de själva 

inte känner att de duger och är tillräckligt duktiga (Redelius, 2004).

Utifrån ovanstående studier kan det urskiljas att idrott och hälsa tidigare har inneburit en hård 

drillning av ungdomarnas kroppar, med målet att få dessa kroppar trimmade och slanka för att 

detta ansågs vara ett bevis på hälsa. Ser man däremot till nuläget inom ämnet hävdar alltså 

Johns (2005) att vi får uppleva en fetmakris där ämnet idrott och hälsa skulle kunna vara en 

eventuell lösning på detta problem, samtidigt som ämnet också kan ge elever negativa 

erfarenheter av fysisk aktivitet där eleverna sedan väljer att utesluta att röra på sig (Johns, 

2005). Dessutom, sett till tidigare forskning, har det patogena synsättet haft en dominerande 

roll förr inom skolan medan det numera även finns en medvetenhet om den psykiska och 

sociala hälsan också. Ändå verkar det som att dessa två senare benämnda synsätt på hälsa inte 

framgår särskilt mycket inom ämnet om man ser till ovanstående studier av Thedin Jakobsson 

(2004) och Larsson (2004) utan det är fortfarande den fysiska aspekten som ligger i fokus. 

3.4 Teoretiskt perspektiv

Enligt Linde (2012) är läroplaner det som styr skolan och dess mål. Däremot har det 

uppmärksammats att det faktiska innehållet i undervisningen påverkas utav andra faktorer, än 

endast dessa föreskrifter såsom läroplaner. På senare tid har ett intresse växt fram kring att 

studera innehållet i undervisningen och de faktorer som påverkar. Detta sätt att studera 

sambandet mellan innehållet i läroplanen samt det faktiska innehållet i undervisningen kallas 

för läroplansteori (Linde, 2012). 

Linde (2012) beskriver tre olika arenor inom läroplansteorin:

 Formulering – de föreskrifter i läroplanen som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen 

som ska studeras, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller 

för undervisningen och vilket innehåll ämnena ska ha. 
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 Transformering – hur lärare tolkar läroplaner, tillägg och urval som görs till den 

formulerade läroplanen samt alla övriga faktorer som också påverkar stoffurvalet. 

 Realisering – själva verkställandet av undervisningen. Detta verkställande består av 

lärarnas lektionshållande och elevernas verksamhet under lektionerna. I centrum för 

realiseringen står kommunikationen och aktiviteten i klassrummet. 

                    (Linde, 2012)

Läroplansteori handlar alltså om vad som påverkar läroplanen, hur läroplanen uppfattas av 

lärarna samt hur läroplanens innehåll realiseras och behandlas i undervisningen. Enligt Linde 

kan läroplanen ses som ett instrument för styrning av skolan samtidigt som undervisningen 

inte alltid blir densamma som läroplanen framhäver. Detta på grund av att läraren gör olika 

stoffurval i sin undervisning som i sin tur påverkar hur undervisningen utformar sig. I de tre 

arenor som nämndes ovan sker beslut om stoffurval för undervisningen (Linde, 2012). 

Enligt Lundgren (1983) innehåller en läroplan samhällets krav på hur medborgarna ska 

uppfostras och utbildas – varje barn måste lära sig den självkontroll som existerande 

värderingar och sociala regler kräver. Lundgren menar att huvudfrågorna i läroplansteori är 

följande: Hur formuleras mål för utbildningen? Hur väljs innehåll ut för utbildningen, och hur 

organiseras sedan innehållet för utbildningen? Dessutom är tanken med läroplansteori, enligt 

Lundgren, att försöka hitta de mest effektiva och de bästa undervisningsmetoderna för att 

undervisa ett specifikt innehåll (Lundgren, 1983).

Linde (2012) menar att med en formulerad läroplan avses de föreskrifter som gäller i ett 

skolsystem för vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas, 

vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll ämnena ska ha. När undervisning 

och uppfostran lyfts ut ur det dagliga och förflyttas till särskilda hus, i detta fall skolor, så 

uppstår behovet av att reglera verksamheten och föreskrivande texter – formulerade läroplaner 

uppstår. Här på formuleringsarenan ska olika beslut bli till, för att skapa en grund och 

riktlinjer att följa. Inom skolans ramar blir dessa beslut till en läroplan, som de undervisande 

lärarna ska utgå ifrån när de undervisar (Linde, 2012). Trots att det finns en bestämd läroplan 

som ska följas kan det ändå uppstå vissa skillnader i hur den i sin tur blir tolkad. Detta på 

grund av att det finns ett visst utrymme för undervisande lärare att själva tolka denna läroplan 

och definiera vissa begrepp som står skrivna i den. Enligt Linde kallas detta för 

transformeringsarenan, alltså hur lärare tolkar läroplanen. Linde menar att hur läroplanen 

tolkas beror på olika faktorer såsom lärarens intention och rutin och ämnets traditioner, men 
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även faktorer som bygger på skolans resurser såsom läromedel, lokaler, ekonomiska och 

materiella förutsättningar, närområde med mera. Här finns även aktörer som påverkar, 

exempelvis elever, lärare, lärarutbildare, skolledare med flera. I och med att läroplanen kan 

tolkas olika av olika lärare där många faktorer har en betydande roll, kan detta resultera i att 

det som skrivs i läroplanen inte måste innebära att detta realiseras som det är tänkt i själva 

undervisningen (Linde, 2012). Dahllöf (1967) beskriver hur dessa faktorer ovan som alltså 

kan påverka en lärares tolkning av läroplanen, kallas för ramfaktorer. Vidare belyser Dahllöf 

hur själva undervisningsprocessen i sig påverkar innehållet. Han utvecklade begreppet 

”ramfaktorer”, vilket innebär förståelsen av hur yttre förutsättningar för undervisningen och 

resultaten i form av inlärning samverkar med varandra. Vad Dahllöf visade var att man inte 

experimentellt kan dra slutsatser om den ena eller den andra elevsammansättningen ger bättre 

eller sämre resultat, utan att det påverkar undervisningsprocessen i form av organisation av 

stoffet och tidsåtgång och att resultaten nås på olika sätt. Så småningom utvecklade Dahllöf 

det som kallas för ramfaktorteorin, som då innebär vad som är möjligt och inte möjligt att 

göra i undervisning med hänsyn till rådande begränsningar, hur de begränsade ramarna formar 

undervisningsprocessen och hur denna påverkar resultaten. Dessa faktorer både påverkar och 

begränsar alltså den faktiska undervisningsprocessen och varken de som undervisar eller de 

som undervisas har kontroll över dessa faktorer (Dahllöf, 1967). Ramfaktorer har alltså en 

betydande roll på transformeringsarenan då de påverkar hur en lärare tolkar läroplanen. 

Linde (2012) menar att när läraren har gjort sin tolkning av läroplanen är det i sin tur detta 

som framkommer i själva undervisningen. Detta kallas för realiseringsarenan och innebär 

alltså vad som framhävs i undervisningen och vilket innehåll som här får utrymme. På 

realiseringsarenan behandlas själva verkställandet av undervisningen, där verkställandet 

består av lärarnas lektionshållande och elevernas verksamhet under lektionerna. Centrum för 

realiseringen är kommunikationen och aktiviteten i klassrummet (Linde, 2012).

I denna studies tidigare avsnitt om hälsans utrymme i styrdokumenten över tid presenteras det 

hur hälsa har varit respektive är framskrivet i läroplanen, vilket berör formuleringsarenan 

inom läroplansteorin. Utöver detta har det även framhävts hur lärare ser på hälsobegreppet där 

de menar att begreppet kan vara svårt att tolka, vilket alltså behandlar transformeringsarenan i 

läroplansteorin. Detta ställs sedan i relation till formuleringsarenan. 

Vi har alltså analyserat formuleringsarenan och transformeringsarenan i vår bakgrund, men då 
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vi i vår studie vill intervjua elever om deras uppfattningar hur hälsan framhävs i ämnet idrott 

och hälsa innebär detta att vi kommer att undersöka realiseringsarenan inom läroplansteorin.



22

4. Metod

I följande avsnitt kommer studiens metod att redovisas samt etiska tillvägagångssätt för att 

göra studien på ett etiskt korrekt sätt. 

4.1 Val av metod

I undersökningen valdes en kvalitativ metod, detta i form av intervjuer med ett antal elever. 

Då vi ville undersöka elevers uppfattningar om hur hälsa ges uttryck i undervisningen inom 

ämnet idrott och hälsa och därmed var intresserade av uppfattningar och inte generella 

slutsatser passade den kvalitativa metoden bra att använda. Detta för att kvalitativ forskning 

enligt Bryman (2002) handlar om att sätta sig in i intervjupersonernas perspektiv kring vad de 

uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Som kvalitativ forskare föredrar man att lägga vikten 

vid hur individerna uppfattar och tolkar sin verklighet (Bryman, 2002). Även Gratton och 

Jones (2009) menar att en kvalitativ undersökning går mer på djupet och man har lättare att 

förstå sammanhang, vad som ligger till grund för känslor, tankar och erfarenheter. Detta gör 

det i sin tur lättare att förstå helheten hos intervjupersonen (Gratton & Jones, 2009).

En kvalitativ metod kändes passande för oss att använda oss av i vår studie, då vi ville ta reda 

på elevernas uppfattningar och tolkningar utav hälsa och dess utrymme inom ämnet idrott och 

hälsa. Att vi sedan med en kvalitativ ansats valde att använda oss av intervjuer istället för 

enkäter var på grund av samma anledning, då vi hoppades på att genom intervjuer skulle vi få 

djupare förståelse kring elevernas uppfattningar och erfarenheter samt även kunna analysera 

hur eleverna svarade och inte bara vad de svarade. 

För att kunna få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer och elevernas synsätt och tankar 

kring området valde vi att genomföra intervjuerna på ett semi-strukturerat sätt. Bryman (2002) 

förklarar detta som att forskaren då har en lista över förhållandevis specifika teman som ska 

beröras under intervjun – detta kallas ofta för en intervjuguide. Trots denna guide har ändå 

intervjupersonen stor frihet att kunna utforma svaren på sitt eget sätt. Dessutom kan frågor 

som inte står i intervjuguiden också ställas, om intervjuaren anknyter till något som 

intervjupersonen har sagt (Bryman, 2002). 

Enligt Gratton och Jones (2009) kan det finnas eventuella fördomar mot ämnet man ska 
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undersöka, det vill säga att deltagarna ger den respons som de tror att forskaren vill ha eller 

försöker att ge de ”rätta” svaren. Gratton och Jones menar att man bör påpeka inför deltagarna 

att det inte finns några svar som är ”de bästa” eller ”de rätta” (Gratton & Jones, 2009). Detta 

var ett dilemma vi funderade på då vi utformade intervjuguiden – vi ville inte ställa några 

ledande frågor eller frågor som antydde på att vi var ”ute efter” en speciell typ av svar. 

Intervjuerna började därför först med lite allmänt prat och sedan ett påpekande från oss att det 

vi var ute efter var deras uppfattningar, därmed att det inte fanns några svar som var fel. 

Genom att använda oss av semi-strukturerade intervjuer hoppades vi på att eleverna själva 

skulle få det utrymme som krävs för att kunna ge oss en god inblick i deras tankar och 

uppfattningar i relation till området som intervjuerna skulle bygga på. 

I intervjuerna använde vi oss av ”fokusgrupper” som innebär att man intervjuar personer i 

grupper istället för att intervjua individer enskilt. Bryman (2002) beskriver att fokusgrupper i 

regel underlättar om man vill få en djupare diskussion mellan deltagarna, där de själva kan 

lyfta fram frågeställningar som är viktiga samt kunna reflektera över varandras åsikter. 

Bryman belyser dessutom hur fokusgrupper i samband med kvalitativ forskning kan vara en 

metod som ger stora fördelar, eftersom den gör att deltagarnas perspektiv och synsätt – som är 

viktiga egenskaper inom den kvalitativa forskningen – framkommer på ett sätt som kanske 

inte är möjligt vid individuella intervjuer (Bryman, 2002).

4.2 Urval

I vår undersökning var vi intresserade av att vända oss till elever som går på gymnasiet för att 

ta reda på deras uppfattningar om hälsa. Vi genomförde intervjuerna på två olika skolor. Valet 

av gymnasieskolor gjordes utifrån den geografiska tillgängligheten samt att det var lärare på 

just dessa två skolor som svarade på vår mailförfrågan. 

Eleverna som intervjuades gjorde detta i grupper om tre personer i varje grupp, då vi var på 

besök på skolorna under deras vanliga lektioner i idrott och hälsa. Medan eleverna befann sig 

i hallen satt vi i ett klassrum någonstans i närheten, där de kom ner till oss tre och tre. När en 

grupp skulle lämna klassrummet bad vi dem skicka ner tre frivilliga personer till, och så 

fortsatte vi på detta sätt tills vi kände att vi hade intervjuat tillräckligt många alternativt att vi 

hade fått det empiri vi behövde för vår studie. Sammanlagt intervjuades 24 gymnasieelever i 8 

olika intervjuer. 
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4.3 Genomförande

Vi började med att göra våra intervjuer på en av skolorna där vi hade haft kontakt via mail 

med en idrottslärare på skolan. Då eleverna var i idrottshallen och skulle ha sina lektioner den 

dagen vi kom ut till skolan föredrog vi att sitta i ett klassrum en våning under, för att komma 

ifrån ljudnivån och för att kunna göra intervjuerna i lugn och ro. Innan vi började våra 

intervjuer med eleverna presenterade vi oss för dem i helklass och informerade dem om vår 

studie och dess syfte. Vi informerade dem även om att de skulle vara helt anonyma i 

undersökningen, och att vi därmed inte skulle ta varken namn eller ålder på dem. Intervjuerna 

gjordes i grupper där eleverna kom ner till oss tre och tre och tiden för intervjuerna blev 

mellan 10-15 minuter långa. I vissa fall flöt samtalen på riktigt bra, och i vissa fall flöt det på 

mindre bra. Om fallet var så att samtalet inte flöt på som vi hoppades på löste vi det genom att 

ställa fler följdfrågor och frågor som krävde en aning mer utvecklande svar än vad vi kanske 

behövde göra andra gånger, då det istället kom självmant från intervjupersonerna och en slags 

diskussion dem emellan uppstod. 

När vi sedan var på den andra skolan hade vi samma upplägg. Vi presenterade oss och vår 

studie samt fick vi ett klassrum att sitta i, så att vi kunde genomföra intervjuerna på ett lugnt 

sätt istället för att vara någonstans mitt i lektionen där full rörelse var igång. Även här 

intervjuade vi eleverna i grupper där de var tre och tre, och vi använde oss utav samma 

intervjuguide.

Intervjuerna spelades in på våra iPhones i ”röstmemon”, där de sparades för att vi senare 

skulle kunna transkribera dem. Att vi valde att spela in intervjuerna kändes som en 

självklarhet då det blir svårt att hinna skriva och samtidigt vara intervjuare, dessutom som 

Bryman (2002) menar så är kvalitativa forskare ofta intresserade av både det 

intervjupersonerna säger och hur de säger det (Bryman, 2002). 

När all data var insamlad bearbetade vi intervjuerna. De transkriberades och de inspelningar 

vi hade skrevs ner i en text som vi senare använde för att kunna reflektera över de olika 

svaren vi hade fått samt för att vi flera gånger om skulle kunna söka djup och eventuellt nya 

vinklar i svaren. Utifrån intervjuerna, med våra frågeställningar som utgångspunkt, fann vi 

teman i svaren som sedan behandlades vidare för att vi skulle kunna finna olika kategorier där 

svaren i sin tur skulle kunna analyseras. 
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4.4 Trovärdighet och äkthet

Bryman (2002) menar att i en kvalitativ undersökning vill forskaren utgå ifrån 

intervjupersonernas åsikter och uppfattningar och ”se världen med deras ögon” (Bryman, 

2002). Guba och Lincoln (1994) föreslår två grundläggande kriterier för bedömning av en 

kvalitativ undersökning, nämligen trovärdighet och äkthet. De menar att det inte är möjligt att 

komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten, utan att det istället kan 

finnas mer än en och möjligen många fler beskrivningar av denna verklighet.

Trovärdighet innebär att man som forskare försöker säkerställa att man har agerat i god tro 

samt hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö, medan äkthet innebär att 

undersökningen ska spegla en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den 

grupp som studerades (Guba & Lincoln, 1994). 

För att få vår studie trovärdig och äkta utgick vi ifrån en intervjuguide som vi formulerade för 

att sedan kunna använda oss av i alla intervjuer. Detta för att frågorna som ställdes i 

intervjuerna skulle bli likvärdiga och förhoppningsvis leda till vidare diskussioner hos 

eleverna kring deras tankar och erfarenheter. Då vi var intresserade av elevers uppfattningar 

kring hälsa blev det mycket viktigt att vi i vår sammanställning av resultaten var trovärdiga i 

hur eleverna hade uttryckt sig i deras utsagor, då detta var av vårt intresse för studien. För att 

kunna göra detta underlättade det att vi hade spelat in alla intervjuer för att sedan kunna 

lyssna på det igen, då det genom detta sätt gjorde att elevernas åsikter och uppfattningar 

framkom på ett tydligare sätt än vad de förmodligen hade gjort om vi endast hade skrivit ner 

svaren. 

4.5 Etiska aspekter

Bryman (2002) beskriver de etiska aspekterna inom forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002). Nedan redogörs 

det för dessa fyra olika etiska krav i samband med hur vår undersökning genomfördes:

Informationskravet – Till en början samlade vi hela klassen, presenterade oss samt studiens 

syfte. Vi gick igenom hur undersökningen skulle gå till där vi nämnde hur intervjun var 

uppbyggd samt att den skulle spelas in på våra mobiltelefoner. Vi påpekade att det var 
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frivilligt för dem att delta, men att vi verkligen skulle uppskatta om de ville ställa upp. Genom 

att sitta i ett klassrum en våning ner där eleverna kom ner till oss på eget bevåg, gjorde detta 

att det inte var vi som valde ut eleverna utan eleverna valde att komma till oss vilket tyder på 

en frivillighet i undersökningen. 

Samtyckeskravet – Eftersom eleverna vi intervjuade gick på gymnasiet och därmed var över 

15 år, behövdes inget godkännande från vårdnadshavare. Vi informerade eleverna dessutom 

att de skulle vara helt anonyma i undersökningen.

Konfidentalitetskravet – I samband med att vi presenterade oss själva och vår studie samt 

tydliggjorde studiens syfte gjorde vi eleverna samtidigt medvetna om att vi i intervjuerna inte 

skulle ta varken namn eller ålder på dem. Vi informerade dem också om att när vårt arbete 

skulle redovisas skulle vi dessutom inte heller skulle skriva ut skolans namn. 

Nyttjandekravet – Vi informerade om hur de intervjuerna vi skulle genomföra endast skulle 

lyssnas på utav oss och bara användas i arbetets syfte, vilket alltså innebar att ingen annan 

förutom vi som befann oss inom arbetets krets skulle få ta del utav de fullständiga 

intervjuerna vi genomförde.
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5. Resultat

I denna del kommer vi att redovisa svaren på våra frågeställningar. Vad som kommer fram i 

intervjuerna är hur eleverna ser på hälsa samt hur de upplever att hälsoaspekten kommer till 

uttryck inom undervisningen i idrott och hälsa. 

Vår första frågeställning lyder: Vilka är elevers uppfattningar om vad hälsa är?

Utifrån denna frågeställning har tre olika teman framkommit:

 Hälsa är att må bra psykiskt

 Hälsa är att må bra fysiskt 

 Hälsa är en livsstil

Hälsa är att må bra psykiskt

Att må psykiskt bra lyfte näst intill av alla elever när hälsans innebörd och betydelse 

diskuterades. Det framkom att må bra psykiskt kunde ha ett samspel med den fysiska hälsan –

mår man inte bra psykiskt kan det göra att man inte orkar saker och ting fysiskt heller. 

Dessutom menade eleverna på att det sociala umgänget och kärlek tillhör den psykiska hälsan 

och att detta är bland det viktigaste som finns för oss människor. När eleverna talade om 

psykisk hälsa framgick det att de värdesatte denna slags hälsa väldigt högt, men att den inte 

gavs uttryck i undervisningen i idrott och hälsa vilket de tyckte var tråkigt. Eleverna menade i 

samband med detta att de egentligen skulle vilja att deras lärare brydde sig mer om deras 

psykiska hälsa, och inte bara värdesätta den fysiska hälsans innehåll som de menade innebar 

vad man äter, hur mycket man tränar eller hur mycket man sover. 

Eleverna menade att man inte ens skulle behöva bry sig om den fysiska hälsan om man själv 

upplever att man mår psykiskt bra utav att inte motionera eller träna regelbundet. Man skulle 

göra det i livet som gör att man mår psykiskt bäst, och innebar detta att man som individ inte 

upplevde ett välmående av att vara fysiskt aktiv skulle man heller inte vara det. 

Person 1: ”ja, att man inte ska vara sjuk och såhär… det är ju också hälsa. att man ska vara frisk, 

både fysiskt och psykiskt…”

Person 2: ”asså att man ska må bra typ…”

”Du (person 2) sa både fysiskt och psykiskt, menar du i form av sjukdom då eller..?”
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Person 2: ”ja både typ förkylning och sen typ att man inte ska vara deprimerad och sånt… man 

ska må bra och sånt. Det är också hälsa.”

Person 1: ”ja men asså, typ att man ska må bra som person, man ska vara frisk och man ska ha 

kompisar, man ska trivas…”

(Intervju 7).

Hälsa är att må bra fysiskt

Även den fysiska hälsan lyftes i diskussionerna, men den var inte lika högt prioriterad som 

den psykiska hälsan utan nämndes mer efteråt. När intervjuerna innehöll diskussioner om den 

fysiska aspekten på hälsa menade eleverna att det som var viktigt fysiskt var att röra på sig för 

att man skulle hålla kroppen i trim och på så sätt vara hälsosam. Samtidigt som detta 

diskuterades poängterades återigen den psykiska hälsans värde då eleverna menade på att man 

som individ inte ska göra något som inte känns bra psykiskt, i detta sammanhang då känna en 

press av att behöva motionera och vara fysiskt aktiv. 

Den fysiska hälsan var den som diskuterades då ämnet idrott och hälsas innehåll berördes i 

intervjuerna. Eleverna menade att det var den fysiska hälsan som deras lärare undervisade i då 

de hade lektioner i idrott och hälsa. En annan aspekt på den fysiska hälsan var att det var 

viktigt att röra på sig för att inte gå upp i vikt. Eleverna nämnde också samhällets påverkan 

kring motionsvanor och kroppens fysik, då bland annat att det ofta visas reklam och likande i 

media på hur man på ett snabbt sätt kan gå ner i vikt genom att antingen träna eller äta rätt.

Person 2: ”inte va… överviktig, å så.”

Person 1: ”ah det är ju typ samma sak men man ska må bra och ta hand om sin kropp…”

”Att man håller kroppen i trim då eller vad menar du?”

Person 1: ”ja precis…”

                                                                             (Intervju 8).

Hälsa är en livsstil

Trots att eleverna poängterade olika aspekter på vad de ansåg att hälsa var för något, framgick 

det ändå i de flesta intervjuer att eleverna såg på hälsa som ett samspel mellan flera områden. 

Att uppnå hälsa kan man göra på många olika sätt då det innefattar många faktorer i livet som 

påverkar individen. Faktorer såsom hemmiljön, kompisar, familjen, kärleken, fritidsintressen 

med flera lyftes i de olika intervjuerna. Eleverna menade på att det är dessa olika faktorer i 

livsstilen som också i sin tur påverkar den psykiska hälsan. Eleverna påpekade också att 
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många av dessa faktorer i en individs livsstil kan man ibland inte påverka utan det är något 

man föds in i, exempelvis i vilken stad eller vilket samhälle man växer upp i eller 

familjeförhållanden. Däremot menade eleverna att faktorer för att uppnå en god hälsa såsom 

sömn, träning och umgänge är sådant man själv kan välja till skillnad från 

uppväxtförhållanden. Samma sak gällde med faktorer som istället kan skada hälsan, såsom 

tobaksvanor, alkohol eller droger. 

När livsstilsaspekten på hälsa diskuterades i intervjuerna var det ändå i slutändan en 

kombination av den psykiska, sociala och fysiska hälsan som kunde bidra till god hälsa. 

Tjej 2: ”ja och livsstil typ, tänker jag på…”

”Vad menar du med livsstil?”

Tjej 2: ”Ja men träna och äta å sova å… asså, allting runt omkring och även ha ett socialt liv 

asså, det påverkar… så typ, hela livsstilen.”

(Intervju 4).

Vår andra frågeställning lyder: Vilka är elevers uppfattningar om undervisning i hälsa och 

vad hälsa är, i ämnet idrott och hälsa?

Utifrån denna frågeställning har fyra olika teman framkommit: 

 Den fysiska hälsan ges störst utrymme

 Hälsoproblem i samhället

 Mycket idrott – lite hälsa 

 Elevernas tankar om hälsans plats i undervisningen i dagsläget

Den fysiska hälsan ges störst utrymme

I intervjuerna framgick det att eleverna värdesatte den psykiska hälsan före den fysiska, när vi 

diskuterade vad hälsa var för något. När intervjuerna sedan bytte spår och vi istället frågade 

hur de uppfattade att hälsa gavs uttryck i undervisningen i idrott och hälsa såg svaren 

annorlunda ut. Det som var mest påtagligt var att den fysiska hälsan var den som fick mest 

utrymme i undervisningen. Gemensamt för alla intervjuerna var att eleverna reflekterade över 

att hälsa inte gavs stort utrymme överhuvudtaget i ämnet förutom ur ett fysiskt perspektiv, där 

eleverna menar att röra på sig och att vara fysiskt aktiv är en del utav hälsans innehåll. 

Eleverna pekade på att den fysiska hälsan genom det praktiska görandet är störst och den del 
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som får mest plats i undervisningen. Eleverna skulle däremot ibland önska att läraren visade 

en omtänksamhet kring deras psykiska hälsa också, då de menade på att den fysiska hälsan är 

något man som individ mer kan ta egna beslut om medan den psykiska hälsan istället 

påverkas av så många faktorer i livet. Eleverna förklarade att om man motionerar eller äter 

hälsosamt så är detta egna val man gör. Men när det istället gäller den psykiska hälsan är det 

många faktorer man inte kan styra över, och de menar då att det vore bra om den 

undervisande läraren även kunde bry sig om elevernas känslor och välmående och inte endast 

deras kroppsliga hälsa. 

Person 1: ” öööh, vi har haft såhär typ ergonomi och sånt, inom idrotten då […] Vi har snackat 

om kondition och sånt där.”

Person 2: ”Men inte om hur man mår! Det är ju mer hur man… asså… hur man ska göra för att 

må bra kroppsligt, hur du ska sitta och sånt, annars med känslor är det ju inget om…”

(Intervju 1).

Hälsoproblem i samhället

På den ena skolan vi genomförde intervjuerna på hade man arbetat med hälsa i form av 

hälsoproblem i samhället. Eleverna gjorde då individuella arbeten där de fick välja vilket 

område de tyckte var intressant att skriva om. Eleverna på denna skola menar att den fysiska 

hälsan är störst i ämnet, men att när hälsa kommer till uttryck på andra sätt i undervisningen 

är det i så fall genom teori följt av arbeten. Dessa arbeten berör större samhällsproblem på 

hälsa där man ska bli medveten om dess konsekvenser istället för att beröra individuella 

aspekter på hälsa.

Eleverna tyckte att det var bra att göra arbeten som dessa, på grund av att man själv fick välja 

något som kändes intressant. Dessutom, när arbetena var färdigskrivna, hölls mindre 

redovisningar så att man även fick höra vad de andra i klassen hade skrivit om. Eleverna 

menade att på detta sätt fick man lära sig inte bara om sitt eget hälsoområde utan även om 

andra hälsoproblem som förekommer i samhället. Eleverna ansåg att dessa individuella 

arbeten endast var positiva, trots att de innebar teoretiska inslag för att arbetet sedan skulle 

kunna skrivas. Anledningen till att de ansåg att det var positivt var just för att det, enligt deras 

uppfattningar, förekommer en hel del hälsoproblem i samhället som alla mer eller mindre blir 

kommer i kontakt med – antingen en själv eller någon person i omgivningen. Genom att då 
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vara medveten om dess konsekvenser och vad dessa hälsoproblem kan leda till menar 

eleverna att detta förhoppningsvis kan göra att fler håller sig ifrån det, och eleverna menar att 

fler skolor borde arbeta på detta sätt inom hälsa. 

Person 1: ”ja sen har vi ju skrivit arbeten då… och sånt. Så vi har ju haft lite om det.”

Person 3: ”Lite mer om hälsoproblem, såna stora…”

”Mm. Mer allmänt då?”

Person 1: ”Ja typ anorexi stress och sånt… problem…”

(Intervju 8).

Mycket idrott – lite hälsa 

Sammanfattningsvis under våra 8 intervjuer framgick det av alla elever att hälsa trots allt ges 

anmärkningsvärt litet utrymme i undervisningen i idrott och hälsa. Ställer man begreppen 

idrott och hälsa emot varandra blev det ännu mer påtagligt, både för oss som intervjuare men 

också för eleverna då vi märkte att de lättare kunde förklara en skillnad. Vissa elever framhöll 

att det berodde på hur man såg på hälsobegreppet. Hade man ett fysiskt perspektiv på hälsa 

förekom det mycket i undervisningen, medan det knappt förekom alls om man hade ett annat 

synsätt på hälsa. Eleverna menade däremot att även om man skulle ha ett fysiskt perspektiv på 

hälsa och därmed förmodligen då skulle uppmärksamma hälsans utrymme i undervisningen 

tydligare, var detta ändå inte en tillräckligt bred undervisning i hälsa. Som det hade 

framkommit tidigare i intervjuerna såg eleverna på hälsa som ett samspel mellan både 

psykisk, social och fysisk hälsa. De menade då att om läraren endast berörde den fysiska 

hälsan i undervisningen så såg läraren inte till helheten med hälsa utan ger istället en bild av 

att det är den fysiska hälsan som är viktigast. På detta sätt hamnar den psykiska och sociala 

hälsan mer utanför, och eleverna menar att man av läraren då får en uppfattning där dessa 

aspekter på hälsa inte är lika värdefulla som den fysiska. 

Person 2: ”typ 80/20…”

Person 1: ”jaa ungefär.”

Person 2: ”… asså idrott, röra sig är 80 procent och sen hälsa är 20…”

(Intervju 2).
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Elevernas tankar om hälsans plats i undervisningen i dagsläget

För att få djupare förståelse om elevernas tankar om hälsa i ämnet ville vi ta reda på hur de 

känner för hälsans utrymme i undervisningen i nuläget. Detta sökte vi utifrån de svaren 

eleverna hade gett oss angående hur hälsa gavs uttryck i ämnet. 

Vad som framgick på ett tydligt sätt generellt i alla intervjuerna var att eleverna anser att hälsa 

är viktigt och att det också hör till ämnet idrott. Trots detta menar eleverna att de ändå inte vill 

ha mer undervisning i hälsa – detta på grund av en oro för att det praktiska görandet ska bli 

lidande.  Hälsa ses som något teoretiskt som eleverna inte vill ska prägla ämnet. Trots att det 

inte står skrivet att hälsa vare sig ska vara teoretiskt eller praktiskt inom ämnet, har eleverna 

föreställningen om att hälsa är en teoretisk aspekt som man inte vill ge utrymme. Eleverna 

menade att de vill behålla det praktiska görandet i ämnet och många av eleverna föreslår 

därför att det hade varit bättre om hälsa hade kunnat förekomma på olika sätt inom andra 

ämnen istället. Exempel de gav på detta var att det kunde undervisas om muskelarbeten och 

kondition i naturkunskap, undervisning kring kost och matvanor kunde förekomma inom 

hemkunskap och aspekter på den psykiska hälsan kunde ha ett större fokus inom psykologi. 

De föreslog också att det borde finnas en egen kurs för hälsa istället, som då kunde innehålla 

både psykisk, social och fysisk hälsa. På detta sätt menade eleverna att man då skulle få en 

helhetsbild på hälsa, att det är många faktorer som samspelar med varandra och som kan 

påverka hälsan på många olika sätt.

Sammanfattningsvis blir det i denna kategori två olika aspekter som ställs emot varandra –

dels att eleverna ser hälsa som något viktigt som på ett sätt tillhör ämnet idrott väldigt bra, 

dels att eleverna trots detta inte vill ha mer undervisning i hälsa på grund av att de vill hålla 

ämnet så praktiskt och så fullt av idrottsliga aktiviteter som möjligt.

Person 2: ”Fast man vill ju inte ha för mycket hälsa heller liksom…”

Person 1: ”nej asså man vill ju ändå inte ha så mycket om det, eftersom att ämnet är såhära 

praktiskt, man vill ju inte ta tid från det… man vill inte att det ska bli teoretiskt liksom.”

(Intervju 3).
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6. Analys

I denna del kommer studiens resultat att analyseras i relation till ett läroplansteoretiskt 

perspektiv. Detta görs utifrån studiens frågeställningar.

 Vilka är elevers uppfattningar om vad hälsa är?

I denna studies resultat framgick det att när eleverna tänker på hälsa gör de detta både utifrån 

ett fysiskt och psykiskt perspektiv, samt anser de att kosten är en viktig del. Utifrån dessa 

resultat verkade det som att eleverna värdesatte den psykiska hälsan över den fysiska, då 

majoriteten av eleverna nämnde hälsa ur ett psykiskt perspektiv allra först. Jämfört med vad 

eleverna ansåg var hälsa och hur hälsa sedan gavs uttryck i undervisningen skiljde sig, då 

eleverna i princip enbart hade uppfattat den fysiska hälsan inom ämnet. Våra resultat visar att 

eleverna i denna studie inte alls hade berört den psykiska eller sociala hälsan i undervisningen 

på realiseringsarenan, utan att dessa blev exkluderade till skillnad från den fysiska hälsan som 

istället blev inkluderad.

Utifrån dessa resultat skulle det kunna urskiljas en eventuell påverkan utifrån samhället 

snarare än endast en påverkan från skolan. Eleverna värdesatte den psykiska hälsan väldigt 

högt men menade på att denna inte gavs uttryck på realiseringsarenan. Däremot, eftersom den 

psykiska hälsan enligt eleverna i vår studie inte gavs uttryck i undervisningen, är det högst 

sannolikt att aspekterna på den psykiska hälsan ligger till grund på andra håll. Dahllöf (1967) 

beskriver hur faktorer runt omkring kan påverka hur vi människor tolkar och uppfattar saker i 

vår omgivning, dessa faktorer kallas för ramfaktorer (Dahllöf, 1967). Vi menar att 

ramfaktorer förmodligen har en betydande roll i elevers syn på hälsobegreppet, där alltså inte 

endast lärare och läroplanen påverkar eleverna i vad de själva anser att hälsa är. Här kan 

exempelvis ramfaktorer såsom media, uppväxtförhållanden och umgängeskrets vara faktorer 

som påverkar utifrån skolans ramar. 

I nuvarande läroplan, Gy11 (Skolverket) är hälsa ett område som är centralt inom ämnet idrott 

och hälsa, det vill säga att hälsa föreskrivs på formuleringsarenan. På formuleringsarenan tas 

olika beslut som skapar en grund och riktlinjer att följa (Linde, 2012). Vidare menar Linde 

sedan att det sker tolkningar av läroplanen av undervisande lärare, detta sker på den så kallade 

transformeringsarenan. I sin tur påverkar detta hur undervisningen ser ut på realiseringsarenan 
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(Linde, 2012). Enligt våra resultat menar eleverna att hälsan i undervisningen förekommer ur 

ett fysiskt perspektiv. I ämnesplanen för ämnet skulle det däremot kunna urskiljas en viss 

psykisk aspekt på hälsa där det bland annat står att rekreation har stor betydelse för hälsan. 

Även att ämnet ger tillfälle att uppleva aktiviteter för att förstå dess samband med 

välbefinnande och hälsa. Vi tolkar det som att här måste det inte innebära att hälsan i ämnet 

endast ska behandlas ur ett fysiskt perspektiv, utan beroende på hur man som lärare tolkar och 

analyserar begrepp i läroplanen skulle det lika gärna kunna vara psykiska aspekter på hälsa 

inom ämnet istället för enbart fysiska. Exempelvis är begrepp såsom rekreation och 

upplevelse utifrån något som skulle kunna kopplas samman till en psykisk hälsa. Då våra 

resultat pekar på att den psykiska och sociala hälsan inte ges utrymme i undervisningen pekar 

det på att det sker en tolkning av en fysisk hälsa på transformeringsarenan utav undervisande 

lärare – kanske för att denna hälsa känns lättare att beröra i undervisningen ur ett 

lärarperspektiv. 

Vår studie behandlar enbart ämnet idrott och hälsa, vilket i sin tur gör att våra resultat inte 

visar på hur hälsoaspekten ges uttryck i andra ämnen i skolan. Vi kan med andra ord inte veta 

om eleverna har fått lära sig mycket om den psykiska och sociala hälsan på andra håll inom 

skolan och därmed fått sina synsätt på hälsa därifrån. 

Lundgren (1983) menar att en läroplan innehåller samhällets krav på hur medborgarna ska 

uppfostras och utbildas (Lundgren, 1983). Detta kunde vi urskilja i intervjuerna med eleverna, 

då de förklarade för oss hur de såg på hälsa. Eleverna talade ofta om hur hälsa för dem 

innebar att man ska vara fysiskt aktiv och tänka på vad man äter, för att detta anses som 

hälsosamt. De menade att kroppen skulle hållas i trim för att anses som hälsosam – och detta 

är mycket utifrån samhällets värderingar kring hälsa. I en del intervjuer diskuterade vi med 

eleverna om de anser att media och liknande påverkar synen på hälsa, majoriteten av eleverna 

svarade att faktorer i samhället som då exempelvis media har väldigt stor påverkan i vad som 

anses som hälsosamt eller hur den ”perfekta” kroppen ska se ut. 

Genom att hälsa är så pass centralt framskrivet i ett ämne i skolan, kan detta tyda på att 

samhället har en stor påverkan på vad läroplanen ska innehålla. Precis som Lundgren (1983) 

menar med att samhällets krav på dess medborgare finns med i läroplanen, visar våra resultat 

tydligt på hur samhället faktiskt ska fostra oss medborgare till att bli lyckliga – detta då 

exempelvis genom att vara hälsosamma och äta rätt, bli smala och träna tillräckligt mycket. I 
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linje med våra resultat menar vi att läroplanen är ett uttryck för samhällets indirekta krav som 

påverkar individerna inom skolans ramar, och detta är förmodligen något som många av dessa 

individer inte tänker på. 

Sammanfattningsvis – att eleverna har en generell syn på hälsa där den psykiska aspekten är 

högt prioriterad skulle kunna ha sitt ursprung på andra håll, antingen inom andra ämnen i 

skolan eller också utifrån samhället där ramfaktorer påverkar deras föreställningar. Vi menar 

att de tre arenorna inte måste ha särskilt stor påverkan på eleverna i just detta fall, då det 

handlar om elevernas egen syn och tolkning på vad hälsa allmänt innebär för just dem. 

Dessutom har vi utifrån våra resultat kunnat se hur elevernas uppfattning om vad hälsa är för 

något stämmer överrens med vad som står i läroplanen om hälsa – här syns det att läroplanen 

är ett uttryck för hur samhället vill att dess medborgare ska uppnå de kraven för hur en 

hälsosam medborgare ska vara. 

 Vilka är elevers uppfattningar om undervisning i hälsa och vad hälsa är, i 

ämnet idrott och hälsa?

Enligt Linde (2012) ser det inte alltid likadant ut i själva undervisningen så som ett visst 

område är framskrivet i läroplanen (formuleringsarenan), då läraren gör olika stoffurval i sin 

undervisning (transformeringsarenan) som sedan påverkar hur undervisningen utformar sig 

(realiseringsarenan) (Linde, 2012). Detta visar också resultatet av vår studie, då vi i våra 

resultat fick fram att hälsa ges uttryck i ämnet på olika sätt beroende på hur läraren tolkar 

begreppet och dess roll i ämnesplanen. Trots att lärarna för båda klasserna vi intervjuade utgår 

från samma läroplan, såg det ändå inte likadant ut i själva undervisningen för klasserna när 

hälsobegreppet behandlades i ämnet. Vad detta kan tyda på är att det sker en tolkning utav 

läroplanen av undervisande lärare på transformeringsarenan, vilket i sin tur visar sig i 

realiseringsarenan och vad som där ges uttryck.

I denna studies resultat framgick det att när eleverna tänker på hälsa gör de detta både utifrån 

ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Men när frågan sedan kom om hur hälsa uttrycks i 

undervisningen inom idrott och hälsa, uppstod det en stor skillnad från vad eleverna 

egentligen såg som hälsa. Majoriteten av eleverna svarade att det endast var den fysiska 

hälsan som de ansåg fick utrymme i undervisningen, exempelvis hur man tränar rätt, 

ergonomi, vilka muskler man använder vid ett visst arbete och så vidare. 
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På formuleringsarenan, där läroplanen utgör grunden, finns begreppet hälsa med i 

ämnesplanen för idrott och hälsa. Däremot står det inte konkret hur de undervisande lärarna 

ska tolka begreppet. Våra resultat visar att enligt elevernas uppfattningar om när hälsa ges 

uttryck i undervisningen, görs detta oftast ur ett perspektiv där fokus på träning eller andra 

fysiska aspekter har störst utrymme. Utifrån våra intervjuer med eleverna är en rimlig 

tolkning att lärarens tolkningar av ämnesplanen i sin tur avspeglas på realiseringsarenan där 

själva undervisningen utformas. Genom att ett utrymme för tolkningar av läroplanen ges till 

undervisande lärare, gör detta att undervisningen kan se annorlunda ut för olika klasser. Detta 

visar våra resultat, då en skola exempelvis berör hälsa i ämnet genom att låta eleverna skriva 

individuella arbeten kring hälsoproblem medan en annan skola endast berör hälsa i form av 

fysiska aktiviteter. 

Larsson (2009) tar upp hur lärarutbildarna för idrottslärarstudenter upplever att idrott är något 

som de kan och som de känner sig bekväma med när det handlar om utbildningen och 

skolämnet idrott och hälsa – detta till skillnad från hälsa. Tidigare har hälsa i bemärkelsen 

hygien, ergonomi och träningslära en lång tradition inom utbildningen. Men från och med 

1994 då ämnet bytte namn till idrott och hälsa från att endast ha hetat idrott, skulle man nu 

istället ha en annan syn på hälsa där inte endast den fysiska hälsan skulle vara i centrum, utan 

nu även den psykiska och sociala. Detta, menar Larsson, har skapat en oro hos respondenterna 

där man är rädd för att ämnets karaktär av kroppslig praktik ska ersättas mer och mer utav 

teori. Denna oro delar de även med många andra verksamma idrottslärare ute i skolorna 

(Larsson, 2009). 

Eleverna i vår studie pekar på att hälsa inom ämnet idrott och hälsa har ett fysiskt fokus i 

undervisningen, vilket skulle kunna ha att göra med det som Larsson tar upp ovan. Om 

undervisande lärare ger hälsobegreppet uttryck via fysiska aktiviteter och behandlar begreppet 

i dessa sammanhang, så blir hälsobegreppet inkluderat samtidigt som undervisningen på 

realiseringsarenan förblir praktisk.

Thedin Jakobsson (2004) har gjort en studie där resultaten visade på att majoriteten av lärarna 

gav ett osäkert intryck om vad hälsa egentligen är och hur man tar upp det i undervisningen, 

vilket kan tolkas som att det inte har funderats så mycket kring ämnet och hur de ska tolka 

hälsobegreppet (Thedin Jakobsson, 2004). 
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I våra resultat framgick det att hälsa ges, enligt elevernas uppfattningar, anmärkningsvärt litet 

utrymme i undervisningen. Dessutom menade eleverna i vår studie att lärarna heller inte 

verkade vara särskilt intresserade av att inkludera hälsa mer i undervisningen, vilket eleverna 

inte heller ville. Gemensamt för alla intervjuer var att eleverna ansåg att hälsa var viktigt, men 

att de ändå inte ville ha mer utav det på grund av att de var oroliga för att det skulle ta tid ifrån 

det praktiska görandet. Eleverna hade en uppfattning att om mer hälsa skulle bli berört i 

undervisningen skulle det automatiskt göra att tiden för det praktiska förminskas – trots att 

detta ju inte står skrivet någonstans i ämnesplanen på formuleringsarenan, att hälsa i ämnet 

måste förekomma just i teoretisk form. 

I Thedin Jakobssons studie (2004) uppmärksammades även att lärarna ofta refererade hälsa 

till något som de betecknar som teoretisk kunskap istället för praktisk kunskap, som de istället 

refererar idrotten till. Thedin Jakobsson tolkar utifrån detta att hälsa är något som förknippas 

med teori och ”talad” kunskap, medan idrott mer handlar om kunskap i att ”göra” (outtalad 

kunskap) (Thedin Jakobsson, 2004). 

Om fallet är så att det kan finnas en föreställning bland både lärare och elever där hälsa är en 

teoretiskt förlagd del, skulle detta förmodligen kunna göra att begreppet blir ännu mer otydligt 

och svårt att tolka för lärarna på transformeringsarenan. Varken lärare eller elever vill att tid 

ska tas bort från det praktiska i ämnet. Detta synsätt på undervisningens utformning kan 

kopplas till ramfaktorteorin, där Dahllöf (1967) menar att olika ramfaktorer spelar en 

betydande roll hur undervisningen gestaltas (Dahllöf, 1967). I detta fall handlar det om tiden 

för ämnet, som här är en påverkande ramfaktor i samband med att eleverna inte vill ha mer 

undervisning i hälsa med en rädsla att tiden för det praktiska görandet då ska förminskas. 

Om då lärarna, som eleverna, har en föreställning om hälsa där hälsa är en teoretisk aspekt 

inom ämnet medan de samtidigt vill att ämnet ska vara så praktiskt som möjligt, är det kanske 

inte särskilt konstigt om hälsa heller inte kommer till ett så stort uttryck på realiseringsarenan. 

Att lärarna istället försöker behandla hälsobegreppet inom fysiska sammanhang vid olika 

aktiviteter blir förmodligen en trygghet och ett enkelt sätt för lärarna att inkludera hälsa i 

undervisningen. Lundgren (1983) menar att tanken med läroplansteori är att försöka hitta de 

mest effektiva och de bästa undervisningsmetoderna för att undervisa ett specifikt innehåll 

(Lundgren, 1983). Utifrån våra resultat menar vi att den fysiska aspekten på hälsa kan få sin 
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förklaring genom det Lundgren reflekterar över – genom att skriva fram hälsa så pass centralt 

i just idrottsämnet kan det i sin tur leda till att hälsa då kommer till uttryck i undervisningen 

via fysiska aktiviteter. Fysiska aktiviter är ämnets största innehåll, vilket i sin tur kan leda till 

att denna undervisningsmetod kanske är den mest effektiva att då undervisa hälsa i inom just 

ämnet idrott och hälsa. 

Sammanfattningsvis kommer hälsa alltså till uttryck på olika sätt i undervisningen. Trots att 

lärarna utgår ifrån samma ämnesplan, alltså vad som har blivit bestämt på 

formuleringsarenan, tolkar de ämnesplanen på olika sätt på transformeringsarenan och 

värdesätter olika hälsoaspekter olika mycket. Då det samtidigt ges ett stort utrymme för 

lärarna att själva tolka och definiera hälsobegreppet så kan det i sin tur göra att det ser 

annorlunda ut mellan olika skolor på realiseringsarenan, där eleverna ska ta del av det som 

den undervisande läraren har riktat in sig på. 



39

7. Diskussion

I denna diskussion kommer först en metoddiskussion att presenteras, därefter en diskussion 

om själva arbetet och tankar som uppstått kring våra resultat.

7.1 Metoddiskussion

Då detta var vår första studie gjorde vi val kring metoden som vi ansåg kändes mest lämpliga 

för vårt utförande. Då vi ville ta reda på elevers uppfattningar och tankar kring hälsa i ämnet 

idrott och hälsa, gjorde detta att vi ville använda oss av en metod som mätte mer djup i svaren 

och som vi skulle få ut innehållsrika svar utav. Gratton och Jones (2009) menar att en 

kvalitativ undersökning går mer på djupet och man har lättare att förstå sammanhang, vad 

som ligger till grund för känslor, tankar och erfarenheter. Detta gör det i sin tur lättare att 

förstå helheten hos intervjupersonen (Gratton & Jones, 2009). Att vi valde att använda oss 

utav en kvalitativ metod är ingenting vi ångrar nu efteråt, i och med att den passar bra för vår 

studie då vi ville få fram elevernas känslor och tankar. Intresset hos oss låg inte i hur många 

intervjuer vi lyckades genomföra utan det handlade mer om vad vi fick fram i intervjuerna. 

Valet av intervjuer är ingenting vi heller skulle ha gjort annorlunda, då vi anser att vi genom 

intervjuer förmodligen fick fram djupare och mer formulerade svar utifrån elevernas egna 

tankar än om vi hade genomfört studien genom en enkätundersökning. Däremot skulle vi nu i 

efterhand ha utformat vår intervjuguide på ett annorlunda sätt, i form av att ha med fler 

bredare frågor där eleverna hade kunnat sväva ut ytterligare lite till i svaren än vad de nu 

gjorde. Genom att använda oss utav en intervjuguide genomfördes intervjuerna på ett semi-

strukturerat sätt. Bryman (2002) menar att i en semi-strukturerad intervju har forskaren en 

lista på specifika teman som ska beröras under intervjun – detta kallas ofta för en 

intervjuguide. Trots att denna guide finns kan intervjupersonen ändå ta sig frihet till att 

utforma svaren på sitt eget sätt, dessutom kan frågor som inte finns med i guiden ställas 

(Bryman, 2002). Skulle vi ha gjort om studien hade vi valt semistrukturerade intervjuer igen, 

men hade däremot försökt hitta ytterligare stora och breda frågor för att gå ännu mer på djupet 

hos elevernas tankar. 

När det gäller valet av fokusgrupper känner vi nu i efterhand att det gav oss bra svar, men det 

kan förmodligen lätt bli så att eleverna håller med varandra istället för att säga vad de 

egentligen tycker. Nu intervjuade vi eleverna tre och tre, och om ett ämne diskuterades där två 
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var helt överrens menar vi att det kanske var svårt för den tredje eleven att ställa sig emot 

detta. Bryman (2002) beskriver hur de som arbetar med fokusgrupper är intresserade av hur 

individer diskuterar en viss fråga med sina gruppmedlemmar (Bryman, 2002), detta tyckte vi 

fungerade väldigt bra i våra intervjuer. För oss som dessutom är ovana intervjuare var det 

underlättande att eleverna hade varandra att föra samtal med. Skulle vi göra en liknande 

undersökning igen skulle vi förmodligen prova att intervjua eleverna enskilt istället, då vi nu 

har fått lite mer erfarenhet som intervjuare samt för att se om utfallen på våra resultat skulle se 

annorlunda ut. 

Om vi skulle ha gjort om denna undersökning nu i efterhand hade vi exempelvis velat göra 

intervjuer på fler skolor än endast två. Det hade varit intressant att få så många olika 

perspektiv som möjligt på hälsa utifrån olika skolor. Nu hade vi tyvärr inte den tiden på oss då 

vi för det första inte var bekanta med forskning över huvud taget samt att tiden för arbetet var 

ca 10 veckor, och 10 veckors tid går fortare än vad man anar när man inte är kunniga på 

området. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever på gymnasiet uppfattar hälsa inom ämnet 

idrott och hälsa. Våra resultat visar att eleverna hade en bred syn på vad hälsa egentligen är 

för något – de nämnde att både den psykiska, fysiska och sociala hälsan var viktig. Däremot 

när frågan sedan kom hur de uppfattar hälsa inom ämnet idrott och hälsa, blev svaren något 

annat. Majoriteten av elever svarade att det enbart var den fysiska hälsan som fick utrymme i 

undervisningen. Eleverna tyckte att hälsa var viktigt och bra att ha med i läroplanen, men att 

hälsa däremot framkom anmärkningsvärt lite i ämnet. Dessutom var eleverna tveksamma till 

om de egentligen skulle vilja ha mer om hälsa i ämnet trots att de ansåg att det var en viktig 

aspekt, detta grundade sig på en rädsla att det i så fall kanske skulle ta tid ifrån det praktiska 

görandet inom ämnet. Denna rädsla kan vi också finna i Larssons (2004) studie, där eleverna 

anser att ämnet ska vara praktiskt och där de fysiska aktiviteterna ska ligga som grund till att 

ge ökad motion och ökad kroppsrörelse (Larsson, 2004). 

Thedin Jakobsson (2004) visade i sin studie att hälsobegreppet inom ämnet idrott och hälsa är 

komplext och svårt att tolka för lärarna som undervisar i ämnet. Ett stort utrymme för den 

undervisande läraren finns till att på egen hand tolka och ge begreppet uttryck i 
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undervisningen (Thedin Jakobsson, 2004). I linje med Thedin Jakobssons studie visar även 

våra resultat på detta – att lärare verkar ha svårt att veta hur arbetet med hälsa ska behandlas. 

Det verkar utifrån våra resultat som att läraren undervisar inom det som känns tryggt för 

läraren och som denne vet om att den kan. I våra resultat fann vi en skillnad i hur lärare hade 

valt att arbeta med hälsobegreppet – på den ena skolan hade eleverna endast haft hälsa i form 

av fysisk hälsa såsom ergonomi, träningslära, olika muskler som arbetar vid olika moment 

och liknande. På den andra skolan hade man däremot under en period valt att arbeta med hälsa 

i form av hälsoproblem i samhället där eleverna då fick skriva ett arbete om valfritt område. 

Det kunde exempelvis vara om anorexi, rökning, stress och så vidare. Detta kan tolkas som att 

lärare på transformeringsarenan värdesätter olika aspekter inom hälsa då de ska tolka 

hälsobegreppet i läroplanen, och väljer i sin tur tillvägagångssätt utefter detta. I våra resultat 

kan detta urskiljas genom att en lärare alltså väljer att låta eleverna arbeta med olika 

hälsoproblem i samhället, där läraren förmodligen vill göra eleverna medvetna om dessa 

problem och konsekvenserna utav dem. En annan lärare på en annan skola har däremot istället 

lagt ett stort fokus på den fysiska hälsan, där arbeten om hälsoproblem i samhället alltså inte 

alls förekommer på realiseringsarenan inom ämnet idrott och hälsa.

Att det till stor del är upp till läraren själv att inkludera hälsa i sin undervisning tolkar vi som 

att detta görs på ett tryggt sätt av läraren där undervisningen förmodligen formas efter 

områden som denne redan kan eller som denne vill att eleverna ska lära sig om. Eftersom 

hälsa dessutom är ett brett begrepp som kan innehålla många dimensioner ger detta en 

förståelse att beroende på hur läraren tolkar begreppet så kan i sin tur undervisningen se 

väldigt olika ut för olika skolor. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv pekar våra resultat på att 

den stora skillnaden mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan är att det på 

transformeringsarenan sker en tolkning av läraren kring hälsobegreppet. Då det inte står 

konkret hur hälsa ska behandlas i undervisningen och därmed ges ett utrymme för egna 

tolkningar, gör detta att lärarens erfarenheter och prioriteringar leder till vad som ges uttryck 

på realiseringsarenan. 

Vår studie visar på att hälsa inom ämnet idrott och hälsa förekommer väldigt lite, enligt 

elevernas uppfattningar. När det väl förekommer är det i så fall genom fysiska aktiviteter 

vilket alltså innebär att det är den fysiska hälsan som benämns inom ämnet. De andra

perspektiven på hälsa som eleverna i vår studie själva nämnde att de såg som hälsa, såsom 

psykisk och social hälsa, kom enligt dem aldrig till uttryck i undervisningen. 
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Harris (2005) menar att skolorna har mycket viktigare uppdrag än att endast bedriva fysisk 

aktivitet i relation till hälsa och aktivitet – en roll som måste bygga på sociala, ekonomiska 

och kulturella dimensioner av unga människors liv (Harris, 2005). Genom Harris tankar på att 

hälsouppdraget i skolan är så mycket större än endast fysisk hälsa samt genom våra resultat i 

denna studie om hälsans uttryck i ämnet, kan frågan ställas om hälsa överhuvudtaget bör 

utgöra halva namnet på ämnet idrott och hälsa eller om hälsa egentligen borde finnas inom 

andra ämnen i skolan? 

Enligt våra resultat i denna studie ansåg eleverna att hälsa var väldigt viktigt men att de 

samtidigt inte ville ha mer av det i ämnet eftersom de konstant ville ha praktisk undervisning. 

Att ämnet var praktiskt och ”ett avbrott från de andra ämnena i skolan” var dessutom en utav 

de största anledningarna till att eleverna såg ämnet som roligt. Vi upptäckte att eleverna hade 

en föreställning där hälsa inom ämnet i så fall skulle innebära mer teori vilket de absolut inte 

ville ha. Många elever föreslog istället att hälsa skulle kunna vara en egen kurs eller finnas 

”utspritt” i andra ämnen. Vad eleverna föreslog var att skolan exempelvis kunde ha 

undervisning om anatomi och fysiologi inom naturkunskap, att undervisning i psykisk och 

social hälsa kunde förekomma inom psykologi eller religion och att kost kunde ges uttryck i 

hemkunskap. Att idrotten kunde ha en roll där den fysiska hälsan gavs utrymme skulle då vara 

relevant – eleverna påpekade att det ändå ser ut på detta sätt för tillfället inom ämnet, så det 

skulle inte bli någon skillnad ur denna aspekt. Eleverna i vår studie var ändå överrens om att 

hälsa hörde samman med idrottsämnet, men att de både skulle lära sig mer om hälsa samt inte 

behöva oroa sig för att få minskad tid för idrott (praktiskt) i ämnet om hälsobegreppet istället 

skulle behandlas på andra sätt i skolan. 

Genom att ställa dessa två aspekter emot varandra – att eleverna anser att hälsa hör till 

idrottsämnet men att de ändå inte vill ha mer utav det på grund av att de vill ha så mycket 

praktiskt som möjligt – gör att lärarna i idrott och hälsa står inför en stor utmaning. Enligt 

eleverna i vår studie vill de inte gå miste om att röra på sig, hur ska man som lärare behandla 

kraven på att man ska beröra hälsa i undervisningen medan eleverna egentligen inte verkar 

vilja ha mer hälsa? Hur ska läraren hantera detta motstånd? Till skillnad från lärare verkar 

eleverna ha en ganska klar bild av vad de vill hälsa i ämnet ska vara. Är lärarna då osäkra på 

vad hälsa inom ämnet är eller ska vara, som Thedin Jakobsson (2004) visar i sin studie, blir 

uppdelningen ganska svag. Detta kan i sin tur leda till att det blir väldigt svårt för läraren att 
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på ett bra sätt kunna beröra hälsobegreppet i sin undervisning. Här kan med andra ord ett 

dilemma uppstå då läraren är osäker på vad hälsa inom ämnet ska vara medan eleverna istället 

har en tydlig och klar bild för sig. Dessutom menar vi att det förmodligen är svårt som 

undervisande lärare i idrott och hälsa att dra ner på tiden för fysisk aktivitet, särskilt då 

eleverna verkar tycka om att röra på sig. Att då arbeta för att inkludera hälsa i ämnet görs 

förmodligen utifrån ett perspektiv där läraren ser en god chans att kunna inkludera hälsa i 

samband med fysiska aktiviteter, vilket skulle kunna vara en förklaring till den fysiska 

hälsans ”stora” utrymme i ämnet. 

En annan tanke som dök upp hos oss under vår undersökning var att genom att hälsa utgör 

halva namnet på idrottsämnet, som är ett ämne där kroppen står i fokus, tolkar vi detta som att 

det skulle kunna bildas någon slags indirekt föreställning om att man ska se ut på ett visst sätt 

kroppsligt för att vara hälsosam. Våra resultat pekar på att eleverna ansåg att det var viktigt att 

äta rätt och röra på sig för att vara hälsosam, vilket skulle kunna tolkas som att de anser att 

kroppen har en betydande roll i hälsosammanhang – både till utseende och till funktion. 

Hälsa är ett begrepp som förekommer dagligen i samhällsdebatten, både i tidningar och på tv, 

och oftast handlar det om hur man ska få kroppen i trim eller hur man ska kunna gå ner 

mycket i vikt under kort tid. Våra resultat pekar på att dessa ramfaktorer utifrån samhället 

förmodligen spelar en betydande roll i vad eleverna anser som hälsosamt, då vissa elever i vår 

studie exempelvis nämner att det är viktigt att inte bli överviktig för detta är inte hälsosamt. 

Enligt Trost (2006) har hälsa mer setts som en biprodukt snarare än ett centralt mål i skolan 

(Trost, 2006). Harris (2004) belyser å andra sidan hur regeringen och andra myndigheter 

riktar sig alltmer mot skolor och ser dem som områden där de kan komma åt alla ungdomar 

för att göra en skillnad i hälsosammanhang (Harris, 2004). Enligt våra resultat var alla elever 

överrens om att hälsa var en viktig aspekt – vilket innebär att skolan kan ses som ett bra 

medel att nå ut till så många individer som möjligt med budskapet att hälsa är viktigt. 

Däremot, som Trost (2006) belyser, pekar även våra resultat på att hälsa trots allt inte verkar 

ses som ett centralt mål av varken lärare eller elever utan är mer ett område som ges uttryck 

vid sidan om eller i samband med det praktiska görandet i ämnet idrott och hälsa.

Att hälsa finns med i läroplanen menar vi har en god tanke, i och med att man i skolan når alla 

barn och ungdomar i samhället. Däremot kan det, som Johns (2005) reflekterar över, vara 

både på gott och ont att lägga fokus på hälsan just inom ämnet idrott och hälsa – det kan både 
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vara en källa till överviktsproblem bland ungdomar samtidigt som det kan vara en eventuell 

lösning på det. Detta tolkar vi som att det kan vara givande att inkludera hälsa i idrott och 

hälsa, genom att då få ungdomar att röra på sig och vara fysiskt aktiva någon gång i veckan 

och då samtidigt visa på att detta är hälsosamt för dem. Däremot skulle det, som Johns (2005) 

belyser, även kunna innebära det motsatta i form av att eleverna kan få negativa erfarenheter 

av fysisk aktivitet om de upplever att de kanske inte är tillräckligt duktiga i ämnet. Med detta 

tolkar vi det som att om hälsa inkluderas i ämnet som det just nu gör, skulle detta kunna sätta 

press på ungdomarna att de ska se ut på ett visst sätt och att de anses hälsosamma om de har 

trimmade kroppar. Om både skolan och samhällsdebatten trycker på att människan är 

hälsosam om denne fysiskt sett har en trimmad kropp och går ner i vikt, pekar våra resultat på 

att det inte är så konstigt om eleverna känner press. Med denna press menar vi då att eleverna 

exempelvis känner att de måste se ut eller vara på ett visst sätt, som elever i vår studie 

exempelvis benämner i form av att ”man inte ska vara överviktig”. Detta skulle istället kunna 

leda till en psykisk ohälsa av att inte känna sig tillräcklig. 

Quennerstedt, Öhman och Webb (2008) menar i deras studie att den psykiska hälsan riskerar 

att bli lidande om man nu upplever att man aldrig passar in det ”hälsosamhälle” som ska 

framhävas, samt om man inte uppnår de krav som ställs på individen i samband med den 

fysiska hälsan om hur man ska se ut och hur man ska vara (Quennerstedt, Öhman & Webb, 

2008). Utifrån våra resultat, där eleverna påpekar den psykiska hälsans höga värde, menar vi 

att om inte mer av den psykiska och sociala hälsan presenteras och behandlas i skolan så kan 

det också kunna se ut som att det bara är den fysiska hälsan som värdesätts. Den fysiska 

hälsan tolkar vi då utifrån våra resultat som att röra på sig, vara aktiv och ha kroppen i fokus. 

Som vissa av eleverna i vår studie understryker så är det minst lika viktigt för dem att deras 

lärare bryr sig om hur eleverna mår och hur elevernas situation med hela livsstilen ser ut, både 

då den psykiska och sociala hälsan. Dessa elever menar att lärarna inte enbart borde visa 

intresse för den fysiska hälsan, som de menar handlar om vad de äter, hur mycket de tränar 

och håller igång eller hur mycket de sover. Dessa utsagor angående detta område kommer vi 

definitivt att ta med oss in i vår kommande yrkesroll, då eleverna här benämner viktiga 

aspekter på vad de anser att hälsa innebär för dem samt att de värdesätter om läraren visar 

omtanke kring hela deras livssituation.

Sammanfattningsvis har denna studie varit lärorik och intressant för oss, då vi valde att 

undersöka hälsobegreppet som kommer vara en central del i vår kommande yrkesroll. Enligt 
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Larsson (2009) är det mer givet redan i lärarutbildningen för idrottslärarstudenter vilka 

kunskaper som studenterna ska kunna inom idrott och det praktiska görandet. Inom området 

hälsa däremot är det inte lika givet vad studenterna ska kunna, då begreppet framstår som 

komplext och svårare att avgränsa än idrott (Larsson, 2009). Detta är något som vi upplever i 

dagsläget som nuvarande idrottslärarstudenter – att hälsa känns som ett svårt begrepp att 

hantera i undervisningen i ämnet idrott och hälsa, vilket var en utav anledningarna till att vi 

valde just hälsobegreppet som fokus i denna studie. Efter denna studie känner vi att det har 

varit väldigt givande inför vår kommande yrkesroll att få ett elevperspektiv på hälsan genom 

att intervjua just elever. Ny kunskap har framkommit på idéer kring hur man som lärare skulle 

kunna inkludera hälsa i undervisningen, detta utifrån våra resultat. Däremot har det samtidigt 

tillkommit en slags tveksamhet kring om hälsobegreppet verkligen borde vara så pass 

framskrivet i ämnesplanen för idrott och hälsa som det för tillfället är. Som vi har tagit upp i 

vår bakgrund visar tidigare studier faktiskt på att lärare inte riktigt verkar veta hur de ska 

arbeta med begreppet. Detta kan i sin tur avspeglas i vår studie genom resultaten på hur 

eleverna uppfattar hälsobegreppet och dess uttryck i ämnet – där eleverna i denna studie anser 

att hälsa ges anmärkningsvärt litet utrymme i ämnet.

Efter att ha gjort denna studie hoppas vi givetvis på att det kommer att forskas mer kring 

hälsobegreppet inom idrott och hälsa, för att som blivande lärare kunna inkludera hälsa på ett 

bra sätt i sin undervisning. Dessutom har vi fått en tanke, efter att gjort denna studie, att 

hälsobegreppet kanske bör konkretiseras i läroplanen för att fler lärare ska kunna beröra hälsa 

på ett bra och effektivt sätt i sin undervisning. 
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