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Sammanfattning 

Hälsa är ett begrepp som har avsaknad av en bestämd definition. Det finns flertalet erkända 

definitioner såsom WHO:s men det finns även de definitioner som skapats av den enskilda 

individen. De flesta definitioner som finns kring och om hälsa har sitt ursprung i den fysiska 

aktivitetens värld, än dock menar flera personer att om hälsa enbart skall ses som god utifrån 

den fysiska aktiviteten så blir begreppet hälsa inte särskilt innehållsrikt. Syftet med studien 

var att undersöka hur lärarna ser på begreppet hälsa. Enligt bakgrund och tidigare forskning så 

är hälsa ett personligt och svårdefinierat begrepp, vilket de sex lärare som intervjuades i denna 

kvalitativa studie bekräftade. Lärarnas kunskap om hälsa har inhämtats från tidigare 

idrottsliga erfarenheter och utbildning. Resultatet i denna studie visar att hälsoundervisningen 

stundtals blir personlig då lärarna utgår från sina tidigare idrottsliga erfarenheter när de talar 

och undervisar om hälsa. Resultatet har analyserats utifrån två hälsomodeller, 

kontinuummodellen samt den kliniska modellen. Resultatet som framkommer är att hälsa 

många gånger ses ur ett kontinuumperspektiv och sällan ur ett dikotomt perspektiv. 

Sammanfattat så handlar denna studie om hur lärarna ser på begreppet hälsa och hur de 

önskade att hälsoundervisningen skulle kunna se ut.  

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, hälsa, salutogen, patogen, hälsomodeller, läroplaner 

 

     Antal sidor: 51 
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Abstract  

Health defines a person’s general condition, both mind and body. Being healthy or have 

“good health” is something that people, on a daily basis, can read about in the newspaper or 

on the internet, but what is health or being healthy? Health is often taken for granted and is 

also often associated with training, but many claim that health is not only about being fit or 

train hard. There are different definitions of health; world health organization (WHO) has one 

that has been acknowledged for many years: “Health is a state of complete physical, mental 

and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. This definition has 

been controversy because it says that a person only can have good health if the person is free 

from illness, injury or pain which can seems quite possible to achieve. WHO:s definition 

about health, is not the only one, there are  many more definitions that has been created by 

dissimilar people. The aim with this study was to see how teachers look at health (and health 

studies) and where they got their knowledge about health. If you look at previous studies it 

says that health is a personal thing, each individual has their own opinion what health is, 

something that the teacher in this study agreed about. This is a qualitative study and sex 

teachers were interviewed. The result has been analyzed by two health models, the continuum 

model and the clinic model. The result showed that the teachers look at health from a 

continuum perspective and the teachers also said that their athletic background were the main 

reason for there value of health and how they look at health overall.  

 

 

Keywords: Physical education and Health, Health, Health model, salutogenic, 

pathogenic, education plans 
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1. Inledning 
 
 

Skolan är en mötesplats för många människor och många olika aktörer och skolan har de 

senaste åren figurerat alltmer i media. Tidningen Aftonbladet startade år 2011 en granskning 

av den svenska skolan. Granskningen bidrog till att allmänheten troligtvis fick upp ögonen för 

skolan och dess tillhörande arbetsuppgifter. Den svenska skolan är inte ensam om att få 

strålkastarljuset på sig i media utan även människors hälsa och välbefinnande har varit och är 

en het potatis. Aftonbladet har i sin tidning en del som enbart behandlar området hälsa 

(Aftonbladet 2013). Hälsan har fått en betydande roll i samhället och i skolan (Quennerstedt 

2006, Kirk 2006).  

 

År 2011 skedde en förändring i skolans värld, en ny läroplan trädde i kraft, Läroplan för 

grundskolan, föreskoleklassen och fritidshemmet (2011). Läroplanen innebar en förändring i 

skolan, både ämnesmässigt men även innehållsmässigt. Läroplanen för idrott och hälsa i 

grundskolan säger bland annat att ”ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 

tillgång för både individen och samhället” (Lgr 11:52). Skolan skall skapa de kvalifikationer 

som krävs för att eleverna ska utveckla en förståelse för vad hälsa är samt även dess betydelse 

för samhället. Handlar hälsa då om motion och den fysiska aktiviteten som det tycks göra just 

nu i skolan? (Kirk 2006). Quennerstedt (2008) motsäger detta och menar att hälsa innefattar 

mycket mer än bara fysiskt aktivitet.  

 

Hur yrkesverksamma titulerar sitt yrke och sin egen profession kan bidra till att en viss syn 

kan skapas på ett yrke. Lärare i idrott och hälsa har haft och har en förmåga att titulera sig 

själva som ”idrottslärare” men vad händer med yrkets näringsfång och lärare i ämnet som inte 

benämner sig själva som lärare i idrott och hälsa? Namn, överlag, har en förmåga att berätta 

och betyda något (Wallensten 1993). Ett namn kan personifiera och ge mening åt något och 

vad händer om lärare lägger bort hälsa i ämnet idrott och hälsa? Quennerstedt (2008) skriver 

att hälsa inte skall separeras ifrån idrott och bli till en egen del i ämnet utan han menar att 

hälsa står i relation både till en person fysiska och psykiska välmående. Quennerstedt (2008) 

menar att de båda begreppen knyter samman med varandra på direkta och indirekta sätt, något 

även Kirk (2006) lägger tyngd vid. Kan lärarnas kunskap om hälsa ligga till grund för hur de 

ser på begreppet hälsa? Och vilka kunskaper av de som lärarna innehar om hälsa anser de vara 

av värde i hälsoundervisningen.  
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2. Syfte & frågeställningar  
 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärarna ser på begreppet hälsa. Jag ämnar även 

undersöka var lärarna erhållit sin kunskap om hälsa ifrån samt vilka av dessa kunskaper som 

de anser är av värde i hälsoundervisningen.  

 

 Hur ser lärarna på begreppet hälsa? 

 Var har lärarna erhållit sin kunskap om hälsa? 

 Vilka av dessa kunskaper anser lärarna är av värde i 

hälsoundervisningen?  
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3. Bakgrund- Hälsa som begrepp 
 
 

I bakgrunden kommer olika definitioner av begreppet hälsa presenteras samt så kommer även 

hälsans roll belysas i relation till både människor och samhället.  

 

3.1 Hälsa som begrepp  

Hälsa är ett ideligen aktuellt samtalsämne i samhället, där det oavbrutet kommer nya 

hälsorapporter och nya rön av vad hälsa är (Quennerstedt 2006). Hälsa är en process som är i 

konstant förändring men vad innebär begreppet hälsa rent konkret? Att definiera hälsa är 

problematiskt då det är ett svårtolkat och brett begrepp. Flera olika definitioner av 

hälsobegreppet florerar både i media och ibland oss människor. Synonymer till begreppet som 

går att finna är, kroppsligt välbefinnande, hälsotillstånd, styrka, sundhet, livskraft 

(Nationalencyklopedin 2013). Då hälsa inte enbart är ett brett begrepp i bokstavlig mening så 

är det även ett personligt begrepp där meningarna går isär om vad hälsa är för den enskilda 

individen. Den enskilda definitionen av hälsa är alltså personlig och oberoende (Quennerstedt 

2008). 

 

3.2 World’s health organizations (WHO) definition av begreppet hälsa år 

1948 

WHO definierade hälsa år 1948 utifrån dessa ord: “Health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 

2013). Definitionen innebär att hälsa är ett tillstånd där en person fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt har ett gott välbefinnande samt har frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Begreppsbestämningen uppkom år 1948, dock har den levt sig kvar som 

en betydande definition i hälsovärlden skriver Quennerstedt (2008). WHO:s definition av 

begreppet bottnar i en syn på hälsa som existerade då och definitionen kan idag upplevas som 

utopisk menar Quennerstedt (2006). Defintionen har sitt ursprung i att om en person ansågs 

vara både fysisk och psykiskt stark samt inte var sjuk så betraktades den personen även ha 

god hälsa. Begreppet har betraktats som uråldrigt då de hälsokriterier som skall nås enligt 

denna begreppsbestämning kan upplevas ouppnåeliga på grund av att någon kan må bra och 

ha god hälsa trots förkylning, sjukdom eller funktionsnedsättning (Quennerstedt 2006).  
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3.3 Patogen & Salutogen – Fysisk aktivitet = hälsa? 

Antonovsky (1979) skriver att hälsa kan ses ur två olika perspektiv, antingen så främjas 

hälsan eller så förebygger någon sin ohälsa. Antonovsky talar om två begrepp, salutogen och 

patogen. Begreppet salutogenes härstammar från de latinska orden salus som betyder hälsa 

och genesis som betyder ursprung (Nationalencyklopedin 2012). Med salutogent menas att 

man skall arbeta främjande med hälsa och se hälsans ursprung. Patogent betyder att något 

förebyggs, botas eller lindras (Antonovsky 1979). Salutogen handlar mer om hur en person 

kan utveckla sin hälsa medan patogen handlar om hur en person botar/behandlar ohälsa. De 

två orden kan ses som motsatsord till varandra. 

Rydqvist och Winroth (2004) gör sin egen definition av begreppet utifrån Antonovskys 

(1979) tankar om vad hälsa är. Rydqvist och Winroth (2004) definierar begreppet hälsa enligt 

följande: ”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav 

– och för att kunna förverkliga sina personliga mål” (2004:16). Rydqvist och Winroth (2004) 

är ett exempel på personer som tolkat begreppet baserat på en tidigare definition.  

 

Quennerstedt (2008) hävdar att det finns en samhörighet mellan delarna, hälsa och fysisk 

aktivitet, något som även Kirk (2006) menar.  Quennerstedt (2006, 2008) skriver att hälsa inte 

enbart kan ses som god utifrån fysisk aktivitet men han hävdar att det är bilden som ofta 

förmedlas. Precis som Rydqvist och Winroth (2004) belyser så menar även Quennerstedt 

(2006, 2008) att hälsa är mycket mer komplext och invecklat än vad definitionerna av 

begreppet ibland uttrycker. När begreppet hälsa skall studeras så måste en person gå på ett 

djupare plan för att förstå vad hälsa innebär, personen bör se över vad den mår bra av och hur 

dennes levnadsvanor ser ut. När hälsa diskuteras och arbetas med så skall det även placeras i 

en kontext så personen kan förstå hälsa på bästa sätt (Ewles & Simnett 2003). 

 

3.4 Begreppet hälsa och skilda begreppsbestämningar  

Flertalet definitioner bottnar i en redan befintlig begreppsbestämning.  Det som Rydqvist och 

Winroth (2004) vill få fram med sin definition är att en person har en god hälsa om denne kan 

uppnå sina satta mål samt kunna utföra det som vardagen kräver av en. De menar för den 

skull inte att en person behöver ha frånvaro av sjukdom, funktionsnedsättning eller dylikt som 

WHO:s (1948) definition gör. Rydqvist och Winroth (2004)  nämner att hälsa är ”att må bra” 

vilket kan tolkas på flera sätt då ”må bra” kan innebära alltifrån att må bra kroppsligt(fysiskt) 

till att må bra psykiskt eller socialt .  
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För att visa hur begreppet har förändrats genom åren skall Ottosens förklaring år 1922 av 

begreppet hälsa ses närmare på. Quennerstedt (2006) har tolkat Ottosens beskrivning av vad 

hälsa är. Ottosen menar att hälsa innebär att en person känner livslust, livsglädje, livskraft och 

har arbetsförmåga. Han menar att smärtfrihet är ett kriterium som skall uppfyllas för att det 

skall räknas till att en person har god hälsa. Om smärtfrihet innebär avsaknad av smärta rent 

fysiskt eller psykiskt är svårt att utläsa då hälsa kan ha olika betydelse vid olika tidpunkter 

och skeenden (Ewles & Simnett 2003). Kopplingarna som kan göras mellan Ottosens 

defintion och Rydqvist och Winroths (2004) är att hälsa grundar sig i en syn på att en person 

skall må bra och känna lust till att vilja leva och lära samt nå sina satta mål. Det som skiljs åt i 

deras definitioner är att smärtfrihet där skall utebli för att någon skall räknas till att ”må bra” 

(Quennerstedt 2006). Något som WHO:s (1948) defintion menar är ett nödvändigt kriterium 

för att inneha hälsa.  

 

Ottosens synsätt samt definitionen av hälsa kan kopplas samman med WHO:s (1948) 

definition av vad hälsa innebär på flera sätt. De har samma tyngdpunkt på vad som skall 

utevara för att någon skall räknas till att inneha god hälsa. Quennerstedt (2008) menar att 

många begreppsdefinitioner av hälsa oftast börjar med att presentera vad som är normativt 

och att definitionerna mer ofta än sällan sätter ett likhetstecken mellan hälsa och det 

normativa. Både Quennerstedt (2006) och Annerstedt (2008) menar att när en definition 

skapas så skapas den utifrån det samhället som existerar då. Samhället förändras och likaså 

gör definitionen av hälsa (Bracht 1990). Något som går att utläsa från de nämnda 

definitionera. 

 

Bracht (19900) menar att samhället och dess utveckling är en påverkansfaktor till varför en 

viss syn uppkommer och varför vissa delar framhålls som mer bärande och betydande än 

andra. Att samhället påverkar bilden av både skola och personer som verkar i skolan är inget 

nytt fenomen enligt Bremberg (2004). Bremberg (2004) tror att den påverkansfaktorn alltid 

existerat då skolan inte är en sluten institution utan påverkas av samhället ”utanför”.  

  



- 10 - 
 

Jag ska låta citera Quennerstedt (2008) som beskriver vilken roll och betydelse hälsa har i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Han menar att hälsa oftast tas gör givet i detta 

sammanhang:  

 

“What health is, and can be, in physical education is often taken for granted in these 

discussions as a condition or a state of not being diseased or overweight. Different 

perspectives of health and the consequences of different perspectives for physical 

activity or for physical education are seldom highlighted” 

 

    (Quennerstedt 2008:268).  

 

Vidare hävdar Quennerstedt (2006) att begreppet hör samman med fysisk aktivitet men att det 

inte för den skull alltid skall kopplas samman med enbart fysisk aktivitet eller frånvaro av 

exempelvis sjukdom. Han menar, precis som Rydqvist och Winroth (2004) att det finns fler 

dimensioner och påverkansfaktorer i begreppet hälsa. Det är inte enbart en faktor som 

påverkat eller påverkar hälsa utan även social och psykisk hälsa påverkar. Hälsa kan ses som 

ett sammansatt begrepp där både objektiva och subjektiva moment står för en del i 

begreppsbestämningen (Ewles & Simnet 2003). Quennerstedt (2006; 2008) menar att hälsa är 

ett så pass vitt och styrande begrepp varpå en distinkt begreppsförklaring kan ses som 

ouppnåelig 

 

Ewles och Simnett (2003) skriver att vara hälsosam och att inneha en god hälsa innebär för 

den generalla massan att helt enkelt inte vara sjuk. De menar dock att denna syn är förlegad 

och att den egentligen inte säger något om hälsa i sig. De menar vidare att för att kunna forma 

begreppet hälsa så måste hänsyn tas till en persons erfarenheter, förväntningar, värderingar 

och hur någons vardagliga liv ser ut. De menar att om dessa parametrar finns när en definition 

av hälsa skapas så kommer det bidra till att begreppsbestämningen av hälsa både kommer bli 

mer korrekt och anpassad. 

 

Ewles och Simnett (2003) belyser olika perspektiv på hälsa och att perspektiven varierar 

mycket från person till person. En person som vaknar med rökhosta var dag ser inte 

nödvändigtvis detta som dålig hälsa då de vet att en konsekvens av att röka innebär just att 

rökhosta kan uppkomma. Däremot om en person som inte röker vaknar med hosta då vet 

denne att något inte är som det brukar vara.  
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Det Ewles och Simnett (2003) vill belysa med dessa exempel är att det som ter sig normalt för 

den ena inte gör det för den andra varpå de vill tydliggöra att en omfattande definition för alla 

är i prinicip ouppnåbar, något som även Quennerstedt (2006;2008) berör. Tidigare nämnda 

begreppsbestämningar visar på att det finns många definitioner av begreppet hälsa. Det 

klargörs även att synen på vad hälsa är förändras över tid samt i vilken kontext hälsa 

diskuteras i. Det som går att utläsa är att hälsa är ett begrepp i konstant förändring samt att 

hälsa är och har varit ett ideligen aktuellt område i samhället och i skolan. Vad som anses som 

god hälsa skiftar beroende på vem frågan ställs till och hur frågan ställs (Ewles och Simnett 

2003). Den gemensamma faktorn som går att finna i alla hälsodefinitioner är dock den fysiska 

aktivitetens betydelse. Vad det i sin tur betyder är desto svårare att tyda. Hälsa förändras över 

tid i takt med att samhället förändras (Bracht 1990;Quennerstedt 2008).  

 

4. De tre senaste läroplanerna- Ett historiskt perspektiv 
 

 

Läroplaner är en typ av förordning som den svenska regeringen har utfärdat och som skall 

följas av alla som omfattas och verkar inom skolan (Skolverket 2012). I den senaste 

läroplanen, Lgr 11, finns även delen centralt innehåll med och den kan ses som hjärtat i 

undervisningen. Läroplaner är ett regelverk som skall följas av alla svenska skolor. Ett 

historiskt perspektiv kommer att presenteras där hälsa har den centrala punkten i läroplanen. 

 

4.1 Ämnets namnskifte 

De tre läroplanerna, Läroplan för grundskolan […] 1980, Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet […] 1994 och Läroplan för grundskolans senare år […] 2011 är de tre senaste 

läroplanerna för grundskolan. En förändring har skett i ämnet idrott och hälsa, både 

innehållsmässigt men även betäckningsmässigt. I Lgr 80 så lydde ämnet under beteckningen 

idrott men ett skifte i namnet kom att ske när regeringen införde en ny läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet år 1994, Lpo 94. Den nya läroplanen innebar 

att ämnet som tidigare gått under benämningen idrott nu fylldes på med ett till ord, hälsa (Lpo 

94:22). Detta namn har även Lgr 11 bevarat.  
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4.2  Begreppet hälsa kopplat till läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.  

Lgr 80 innehåller mål och riktlinjer, timplaner samt kursplaner till var ämne som finns med i 

Lgr 80. I läroplanen kan man utläsa två huvudpunkter som finns med i ämnet idrott, 

”Kroppsrörelse och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande” samt så finns ämnet idrott 

för att ”eleverna skall tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt” (Lgr 80:90). Dessa två 

huvudpunkter utgör en slags stomme för det mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad 

studietid i skolan (Lgr 80).  

 

Begreppet hälsa utgör en del i de två huvudpunkter som finns med i beskrivningen av varför 

idrott finns med som ett ämne i skolan. Begreppet hälsa återkommer flertalet gånger under de 

mål som eleverna skall uppnå. Lgr 80 säger såhär när det gäller hälsa i ämnet idrott: 

”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 80:90).  Begreppet hälsa omnämns kontinuerligt i 

kursplanen men inte någonstans går det att finna en definition av begreppet. Att begreppet 

hälsa inte definieras i denna kursplan särskiljs inte från de andra två nämnda, Lpo 94 och Lgr 

11. De berörda kursplanerna utgör ingen specifik särskiljning av begreppet hälsa, inte av det 

som kan utläsas däremot så är begreppet återkommande i alla de tre kursplanerna.  

 

I Lgr 80 så handlar mycket om att förebygga vilket innebär att något arbetas patogent medan 

Lpo 94 menar att hälsan skall främjas, salutogent. Den gemensamma punkten som dessa 

kursplaner har är att lärandet i skolan skall vara lärande för livet. I Lpo 94 går detta att finna: 

”Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt 

välbefinnande”. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för 

både uppväxttiden och senare skeden i livet” (Lpo 94:23). Lgr 80 nämner liknande tankar där 

kursplanen trycker på att eleverna skall ha kunskap om hälsa för att det dels gynnar den 

enskilda individen och dels för att det gynnar samhället (Lgr 80: 91-92).   
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Det samhällsenliga perspektivet är ett återkommande perspektiv i de två kursplanerna, Lgr 80 

och Lpo 94 där individen skall förstå fördelarna med att ha kunskap om hälsa, dess betydelse 

för samhällets välfärd och vilken påverkan var enskild person har. I Lgr 80 står det att 

samhällets och individens insatser för idrott och friskvård bör behandlas. Detta bearbetas som 

en punkt/ett mål i kursplanen Lgr 80 under huvudmomentet hälsa, hygien och ergonomi. I 

Lpo 94 så står det utskrivet att eleven skall: ”Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa 

och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang” (Lpo 94: 24). För att 

tydliggöra styrningen av delen hälsa i Lpo 94:  

 
”Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och 

friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att 

elevens kunskaper om vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig 

bedömningsgrund. […] Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska 

aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett 

samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen” 

     (Lpo 94: 25).  

 

Att det finns två perspektiv på hur eleverna skall se och förstå hälsa är inte unikt för denna 

kursplan utan finns omtalad i versionen innan samt i den efterkommande. Eleverna skall 

själva kunna se samband mellan psykisk, fysisk och social hälsa samt även kunna diskutera 

detta. Hälsans betydelse för samhället har fått en ökad roll i kursplanen där de trycker på att 

eleven inte enbart skall ha kunskap om hälsa utan även själva kunna visa upp kunskap om 

hälsa. En definition av begreppet hälsa påträffas inte här heller, men begreppet har fått en 

märkbart tydligare plats. Lpo 94 är dock inte den senaste kursplanen utan den senaste är Lgr 

11. Lgr 11 har behållit namnet idrott och hälsa, och i Lgr 11:s syfte går det att läsa att eleverna 

ska få möjlighet till att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan samt 

även hur de själva kan påverka sin egen hälsa.   

 

  



- 14 - 
 

Eleverna ska också få förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor och få kunskaper om 

hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande (Lgr 11:51). Att ämnet 

behållit namnet innebär inte per automatik att stoffet är densamma utan även där har 

förändringar skett. Det finns tre delar i Lgr 11, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det 

centrala innehållet är hjärtat och däri finns det tre huvuddelar, rörelse, hälsa och livsstil och 

friluftsliv och utevistelse. Även här har hälsa fått en huvudplats bland de moment som både 

skall utföras verbalt och fysiskt. Hälsa som begrepp definieras inte i Lgr 11 heller men 

begreppet har tydliggjorts genom olika kopplingar till både samhället och individens eget 

leverne. En av de punkter som berör hälsa i det centrala innehållet är att eleverna skall kunna: 

”Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa” (Lgr 11:53).  

  



- 15 - 
 

5. Tidigare forskning 

 

 

I det här avsnittet kommer tidigare och internationell forskning att presenteras som gjorts 

inom ämnet Idrott och hälsa. Det som kommer belysas är hälsa.  

 

Quennerstedt har skrivit avhandlingen ”Att lära sig hälsa” år 2006. I avhandlingen fokuserar 

han på hur hälsa finns med i undervisningen i skolan. Han berör även hur eleverna får lära sig 

om hälsa och på vilket sätt de får hälsokunskapen. Han identifierar detta genom tre olika 

diskurser kopplat till hälsa i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Det salutogena perspektivet 

har avrit utgångspunkten i hans undersökning. Quennerstedt (2006) skriver att hälsa inte bara 

har blivit ett begrepp i förändring i ämnet idrott och hälsa utan även ett begrepp som 

förändrats i tid, något även Bracht berör (1990). Hälsans betydelse har inte förändrats utan 

snarare utvecklats ur flera olika vinklar, som Quennerstedt (2006) uttrycker det. Han menar 

att hälsa måste sättas i dess rätta kontext för att den skall speglas på ett givande och korrekt 

sätt, något som även Ewles & Simnett (2003) tydliggör.  

 
Annerstedt (2008) menar att hälsa har fått en central roll i den svenska skolan och framförallt 

i den teoretiska undervisningen som sker i ämnet idrott och hälsa. De praktiska aktiviteterna 

utgör den större delen i ämnet idrott och hälsa. Han har jämfört de skandinaviska länderna 

med varandra och då hittat både likheter samt skillnader. De liknelser som han funnit är att 

hälsa ses som ett teoretiskt ämne i idrott och hälsa samt att det främjande perspektivet har fått 

stå tillbaka i skolan mot det förebyggande (patogena).  

 

Detta är något som Nilsson (2003) hävdar och hon menar att det inte alltid är det bästa sättet 

att arbeta med hälsa, då det negativa tenderar att ta ”överhand”.  Quennerstedt skriver att 

ämnet idrott och hälsa inte alltid skall ses som ett fysiologiskt ämne trots att det är ett 

praktiskt ämne i skolan. Quennerstedt (2006) och Nilsson (2003) skriver att den svenska 

skolan har formats av det patogena synsättet vilket går att koppla samman med det som 

Jakobsson (2005) också skriver, nämligen att lärarna oftast jobbar ur ett förebyggande 

perspektiv. Än dock vill lärarna enligt Jakobsson (2005) arbeta främjande med hälsa i skolan.  
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Hälsan har hamnat i bakgrunden gentemot de fysiska aktiviteter som präglar ämnet idrott och 

hälsa. Kirk (2006) menar inte nödvändigtvis att hälsa har fått stå tillbaka på något sätt mot de 

fysiska aktiviteterna utan snarare att hälsa kommer genom fysiska aktiviteter.  

Det som Jakobsson (2005) ser är att begreppet hälsa är svårdefinierat enligt de tillfrågade 

lärarna i hennes studie samt att lärarnas syn på hälsa gick att återkoppla till de erfarenheter 

som de haft i sin föreningsidrott.  

 

Det finns flera olika synvinklar på hälsa menar Jakobsson (2005) och hon hävdar vidare att 

delen hälsa har blivit en teoretisk förankrad del i ämnet idrott och hälsa precis som Annerstedt 

2008 med flera beskriver det. Lärarna som tillfrågades i hennes studie menade att hälsa oftast 

belyses ur ett teoretiskt perspektiv och att det teoretiska perspektivet kan mynna ut i till 

exempel läxor och prov men även genom förmedlingspedagogik där lärarna berättar om 

varför exempelvis fysisk aktivitet är bra för hälsan. Lärarna ansåg också att hälsa är något 

som konkretiseras genom de fysiska aktiviteter som innefattas i den ordinära undervisningen. 

Quennerstedt (2006) ska låta citeras för att påvisa att hälsa inte alltid skall ses som ett 

fysiologiskt fenomen trots att det mer ofta än sällan just är konstruerat så: 

 

”Det är därmed också troligt att eleverna lär sig att hälsa handlar om hälsosamma 

livsstilar och att undvika hälsorisker genom regelbunden motion och rätt kost, samt att 

hälsa främst är en fysiologisk fråga kopplat till den biologiska kroppen”  

     

    (Quennerstedt 2006:253).  

 

Hälsa har oftast kopplats samman med det fysiologiska och att någon anses ha god hälsa om 

den inte är överviktig eller är sjuk. Detta är något Quennerstedt (2006) delvis vill slå hål på. 

Han menar att hälsa handlar om att se den i dess rätta kontext och att utveckla sin egen hälsa 

därefter. Quennerstedt (2008) menar inte att ett samband inte skulle kunna finnas däremellan 

men att hälsa måste ses ur flera olika synvinklar beroende på vad en lärare vill nå med sin 

undervisning om hälsa. Han menar att många i skolans värld undervisar eleverna om vilken 

relation icke fysisk aktivitet har med ohälsa. Han menar att om flera lärare istället skulle välja 

att se hälsa och dess kopplingar med fysisk aktivitet ur ett salutogent synsätt i relation till 

psykisk och social hälsa skulle det kanske bidra till att relationen dess emellan inte skulle 

lysas ur ett motsatt händelseförlopp.  
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Kirk (2006) menar att ämnet idrott och hälsas tyngdpunkt har legat på fysisk hälsa och skall 

ligga på fysisk hälsa. Att det biologiska synsättet där kroppen är i fokus för god hälsa är och 

kommer vara det centrala i ämnet idrott och hälsa. Kirk (2001, 2006) skriver att den fysiska 

kroppen har huvudrollen i ämnet. Något som Jakobsson (2005) tar upp i sin studie och 

belyser. Hon skriver att eleven blir väldigt exponerad i en idrottshall där det ytliga får den 

framträdande rollen och hur en person ser ut. Quennerstedt (2006) är en av de som menar att 

ämnet alltför ofta är grundat i de idrottsliga erfarenheter elever har. Han hävdar även att 

ämnet idrott och hälsa belyser hälsa mestadels ur ett fysiologiskt perspektiv. Att idrottsliga 

erfarenheter kan ligga till grund för hur en person ser på hälsa är även något som Jakobsson 

(2005) hävdar som tidigare nämnt. 

 

Flertalet lärare svarade i Jakobssons studie (2005) att hälsa både kan och skall integreras med 

andra ämnen i skolan såsom naturkunskap och hemkunskap (Jakobsson 2005). Allt för att 

bilden av vad hälsa är skall tydliggöras. Nämnvärt är även det som Nilsson (2003) skriver, 

nämligen att lärarna vill träna upp elevernas sociala förmåga och att det skall leda till att 

eleverna främjar sin hälsa. Något som Jakobsson (2005) äver ser fördel med. Quennerstedt 

(2008) skriver att en stor del av den förmedling som sker av hälsa förläggs på lärare i ämnet 

Idrott och hälsa varpå han anser att det är av stor vikt att lärare innehar rätt kunskap och rätt 

verktyg att lära ut. Detta går att koppla samman med det som Jakobsson skriver, nämligen att 

hälsa borde inkluderas i fler ämnen genom ämnesintegrering. Så här skriver Jakobsson om 

begreppet hälsa: 

 

”Trots svårigheter att definiera begreppet behövs det en viss samstämmighet för att 

överhuvudtaget kunna formulera, undervisa och möjliggöra lärande och 

kunskapsutveckling i ämnet. Det är därför viktigt att lärarkåren inom idrott och hälsa 

definierar någon samsyn på vad begreppet ska innehålla och hur undervisningen ska 

ske”.    

    (Jakobsson Thedin 2005:58) 

 

Detta är även något som både Quennerstedt (2008) och Eriksson med flera (2003) berör även 

om de inte uttalar det med de orden som Jakobsson gör. Begreppet i sig är svårdefinierat men 

blir än svårare om definitionerna spretar för mycket (Jakobsson 2005).  
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Enligt Annerstedt (2008) så är ett hälsosamt perspektiv något som sällan behandlas men 

framförallt hävdar han att perspektivet tas för givet och inte alltid förs upp till diskussion. 

Annerstedt skriver: ”What a health perspective actually means is, however, seldom discussed” 

(Annerstedt 2008:311).  

 

Han berör kontinuerligt att eleverna skall få de rätta verktygen till att både kunna förstå hälsa 

men även att få de rätta verktygen till att jobba med sin hälsa. Han skriver att hälsa aldrig har 

haft så stort fokus i undervisningen som nu (år 2008) och att detta i sin tur berättar något om 

den nutid som vi människor lever i (Annerstedt 2008:31;Bracht 1990).   

 

Bracht (1990) kopplar hälsans betydelse till samhället i stort och hur samhället i sin tur skapar 

bilder av hälsa och det normativa. Detta skriver även Ewles och Simnet (2003). Bracht är 

tydlig med att poängtera att hälsa måste arbetas utifrån det samhälle och de normer som finns. 

Han menar att begreppet är stort och svårt att förstå men att förståelsen ökar om begreppet 

placeras in i ett sammanhang. Här finns anledning att knyta an till det som de förra forskarna 

tagit upp och belyst, att begreppet hälsa i sig inte är ett allena begrepp utan ett kraftfullt 

begrepp som måste utvecklas i en kontext (Bracht 1990;Ewles & Simnett 2003).  

 

5.1 Sammanfattning- Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen pekar på att hälsa som begrepp är tvetydigt och svårtolkat. 

Begreppet har och får ofta kopplingar med den fysiska hälsan där motion i olika varianter har 

varit den centrala punkten. Dock menar forskarna att hälsa oftast tas för givet och att det 

sällan diskuteras vad begreppet egentligen står för. Samhällets påverkan och syn på hälsa har 

varit en grund (Quennerstedt 2008, Bracht 1990). Denna syn har sedan trängt in i skolan. I 

idrott och hälsa har hälsa varit den teoretiska delen i ämnet och idrotten den praktiska och 

överlägsna delen. Oftast har begreppen idrott och hälsa skiljs åt i undervisningen, vilket 

Quennerstedt (2008) menar kan vara fel då hälsa arbetas med både direkt och indirekt, delvis 

både vid praktiska och teoretiska pass. Kirk (2001) ser att hälsa kommer genom fysiska 

aktiviteter. Jakobsson (2005) menar att en definition av hälsa är nödvändig för att 

hälsoundervisningen skall bli givande och förståelig för alla parter.   
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6. Teoretisk utgångspunkt -  

 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk, som består av kontinuummodellen 

samt den kliniska modellen (Antonovsky 1979). Modellerna är identifierade och valda utifrån 

hur hälsa behandlas i ämnet idrott och hälsa i tidigare forskning. Modellerna avser att ge en 

fördjupad förståelse utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

6.1 Kontinuummodellen 

Hanson (2004) beskriver ordet kontinuum utifrån dessa ord:” […] innebär att hälsa ses som 

ett tillstånd där varje människa vid varje tillfälle befinner sig någonstans. Vi rör oss mellan 

två motsatta poler där den ena ytterligheten kan benämnas fullständig hälsa och den andra 

ofullständig hälsa” (Hanson 2004:61). Kontinuummodellens teoretiska utgångspunkt är att 

hälsa skall ses som ett kontinuum där en person kan befinna sig närmare en av de två polerna, 

ohälsa- hälsa. Aron Antonovsky (1979) utgår från att hälsa skall ses ur ett salutogent 

perspektiv, främjande och det är precis vad kontinnummodellen även utgår ifrån. Modellen 

utgörs av två poler, ohälsa- hälsa. Antonovsky (1979) menar att modellen skall ses utifrån en 

rät linje mellan de motsatta polerna.  

 

 

Ohälsa      Hälsa 

I boken Health, stress and Coping skriver Antonovsky att en person skall finna var på linjen 

de befinner sig just nu. Personen finner vart på linjen den är genom att ta fram olika faktorer 

som påverkar ens hälsa. Dessa faktorer placeras sedan in på linjen där faktorer som rör ohälsa 

rör sig närmare den polen och faktorer som rör hälsa rör sig närmare den polen. När en person 

funnit vilken pol den är närmast så skall personen ifråga sedan ta reda på vilka faktorer som 

gör att den befinner sig närmre den ena polen än den andra. Teorin i modellen är att hälsa en 

person är i konstant rörelse mellan de två polerna.  
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Faktorerna skall gå att finna till varför en person anses inneha ohälsa-hälsa. Så här skriver 

Antonovsky om kontinnummodellen och dess användningsområde:  

 

”I do not claim that one can arrive at a continuum model only by posing the problem 

of salutogenesis. But, unless one is brought to the “right” answers by the “right” 

questions and unless one finds that these answers give one power, for theoretical or 

applied purposes, such answers may soon be relinquished as fads”  

      

     (1979:47).  

 

Antonovsky (1979) beskriver en hälsostudie som gjorts på flera personer. Studien visade att 

oftast kopplar personer samman sjukdom med ohälsa men Antonovsky hävdar att hälsa tappar 

flera viktiga delar om hälsa skall ses ur ett dikotomt synsätt där en person antingen är frisk 

eller sjuk. Han menar istället att teorin är att hitta bakomliggande faktorer till varför en person 

anses ha hälsa eller ohälsa. Personen skall själv kunna finna och identifiera dessa faktorer. 

Antonovsky talar om tre olika nivåer kopplat till begreppet hälsa, den organiska och psykiska 

nivån vilket innebär den naturliga, den fundamentala eller strukturella nivån. Den andra 

nivån i modellen är den funktionella nivån. Den tredje och sista nivån är den sociala 

(1979:49). De tre olika nivåerna visar en process över hur hälsa kan ses om hälsan beskrivs ur 

ett kontinuum. Antonovsky (1979) använder sig av modellen finns de fyra basbegrepp när han 

jämför modellerna. De fyra begreppen preciserar vad som är unikt för en modell och teorin 

som finns i modellen. De fyra basbegreppen är ide, process, redskap och fokus.  

 

Begreppet idé i denna modell innebär att ens hälsa eller ohälsa inte skall ses som att en person 

antingen är sjuk eller frisk, utan snarare skall idén ses som att det är ett kontinuum mellan 

ohälsa och hälsa. Det väsentliga i modellen är med andra ord varför någon flyttar sig mer åt 

det ena eller andra hållet. Det som tydliggörs då är påverkande faktorer samt hur och vilka 

påfrestningar som någon kan utsätts för och ta sig igenom. Processen innebär att det som 

eftersöks är de faktorer som medverkar till att denne har en god hälsa eller ohälsa. Utefter de 

faktorer som fås fram börjar man arbeta fram en handlingsstrategi utefter de behov som finns. 

Process betyder oupphörligt arbete vilket betyder att en process aldrig avstannar som 

exempelvis ett projekt.  
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Redskap i denna modell är diverse hälsotester/hälsoanalyser som gör att en person kan avläsa 

vart en denne befinner sig på den räta linjen. Individen blir också upplyst, rent 

kunskapsmässigt, om vad som kan göras och kan då förhoppningsvis utbilda sig själv i 

området hälsa (Antonovsky 1979; Hanson 2004).  

 

6.2 Den Kliniska modellen 

Den kliniska modellen kan ses som en motsatt modell till kontinuummodellen. Den kliniska 

modellens syfte är att fastställa om en person är sjuk eller frisk. Den kliniska modellen utgår 

från ett dikotomt synsätt på hälsa där det inte finns något mellanting mellan det som anses 

som ohälsa-hälsa.  Antingen har en person ohälsa eller så har den inte ohälsa. Modellen skall 

ses ur ett patogent perspektiv, alltså förebyggande. Detta innebär att en person som innehar 

ohälsa skall förebygga att flera faktorer som kan påverka ohälsan skall upptäckas och 

förhindras. För att modellen skall vara användbar krävs att någon först betraktas som sjuk. 

Teorin ugår från att en person är sjuk innan modellen används. Den kliniska modellen jämförs 

också utifrån de fyra basbegrepp som Antonovsky (1979) skriver om.  

 

Begreppet idé i denna modell har som syfte att se till att en person lindras eller botas av det 

som den lider av. Detta kan exempelvis vara att finna faktorer till varför en person upplever 

ohälsa. Den första frågan att ställa är vad det är som skall lindras eller botas? Processen i den 

kliniska modellen handlar om att fastställa vilka symptom personen har och hur dessa 

symptomer kan ställas mot en trolig diagnos. Här bedöms personen utefter teorier som finns 

kring vilka symptom som talar om vilka diagnoser det rör sig om. I processen så bestäms även 

vilken behandling som skall sättas in gentemot den diagnos som ställs. Alltså, är diagnos 

felställd kan behandling bli fel då person får en behandling som inte motsvarar de symtom 

som denne har. Vice versa gäller även om diagnosen ställs mot rätt behandling (Antonosky 

1979).  

 

Redskapet handlar om vilken sorts behandling som skall intas efter det att person får 

klartecken om att behandling skall sättas in. Vilka redskap skall sättas in gentemot det som 

personen tros lida av. Fokus innebär ur ett kliniskt förhållningssätt om personen som fått 

diagnos benämns som patient eller ickepatient. Detta innebär att här fastställs om personen 

anses vara frisk eller sjuk. Det dikotoma synsättet får här en tydlig framtoning. Antingen ses 

personen som frisk eller sjuk. Antonovsky (1979) menar att teorin i denna modell handlar om 

att en person, innan diagnos ställs, skall anses som sjuk eller frisk, det är kärnan i teorin.   
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7. Metod  

 

 

I detta avsnitt kommer metodvalet att presenteras och motiveras. Betydelsebärande delar i 

metodvalet redovisas såsom etiska aspekter, urval, genomförande, bearbetning av material 

och dylikt.  

 

7.1 Val av metod 

En kvalitativ ansats har använts där tillvägagångssättet baserades på intervjuer med sex 

högstadielärare. Syftet med studien är att undersöka hur lärarna ser på begreppet hälsa inom 

ämnet Idrott och hälsa samt även undersöka var de har fått sin kunskap om hälsa ifrån och 

vilka av dessa kunskaper som de anser vara av värde. Då det är syfte och frågeställningar som 

bestämmer metodval så landade min undersökning i kvalitativ ansats. Den kvalitativa 

metoden skall bidra till att ett djup nås i de frågeställningar som kommer att besvaras av 

lärarna (Bryman 2011). En av fördelarna med att genomföra en kvalitativ metod, i form av 

samtalsintervjuer, är att denna typ ger stora möjligheter när det handlar om uppföljning och 

fånga upp svar som är oväntade (Bryman 2011). Dessutom söks svaren hur respondenterna 

själva uppfattar begreppet hälsa. Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer just utmärks 

utav att någon ställer ett par enkla frågor men att det leder till komplexa och innehållsrika 

svar. Trost (2010) menar även att mycket går att finna i denna typ av metod då flera intervjuer 

kan innebära att det går att finna mönster och processer (2010:25).  

 

Hade en kvantitativ metod använts hade det varit svårt att lyckas fånga upp respondenternas 

uppfattningar på samma sätt som i en kvalitativ metod. Intervjuerna är uppbyggda av en 

respondentkaraktär då det är respondenternas egna uppfattningar och föreställningar som 

eftersöks (Bryman 2011). Genom att använda denna typ av intervju kan frågorna anpassas 

efter intervjupersonerna och på så sätt förhoppningsvis minimera risken för ja och nej svar 

(Esaiasson med flera 2012). Det som eftersöks i denna studie är människors sätt att resonera 

eller reagera samt att belysa olika handlingsmönster kopplat till lärarens syn på och om 

begreppet hälsa. Enligt Davidsson och Patel (2011) så är just syftet med en kvalitativ intervju. 

Att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något eller någon och utefter 

de preferenserna vidare analysera deras upplevda livsvärld. 
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Intervjuerna hade en informell uppbyggnad (Trost 2010). Den informella intervjun 

uppbyggnadsstil utgår ifrån att det som intervjuaren efterfrågar är hur respondenten känner 

och upplever saker. Det som efterfrågas är även då erfarenheter kring och om respondentens 

tillfrågade område samt dess föreställningsvärld. Trost (2010) menar att dessa intervjuer, de 

informella, alltid bygger på att de skall kunna räknas som konfidentiella. Med det menas att 

de skall vara förtroliga och privata och att personens identitet i största möjliga mån skall 

hållas dold. Semistrukturerade intervjuer var att föredra med tanke på studiens syfte och 

frågeställningar. Tematisering användes även vid utformandet av intervjuguiden och 

tematisering innebär i korthet att man använder ett specifikt tema vid vissa frågor för att 

respondenten och den som intervjuar skall kunna se och följa en röd tråd i de frågeställningar 

som finns. Dels blir det lättare att ställa följdfrågor och dels så blir det distinktare (Bryman 

2011; Davidsson och Patel 2011). Intervjun skall vara styrd med viss frihet.  

 

7.2 Urval 

Jag valde sex lärare som är verksamma och som minst har 60 högskolepoäng i ämnet Idrott 

och hälsa. Vid valet av intervjupersoner, valdes så många (för mig) icke främmande 

respondenter. Detta på grund av det urval som fanns att tillgå. Både Bryman (2011) och 

Davidsson och Patel (2011) skriver att intervjuas vänner/bekanta kan det vara svårt att hålla 

en distans och mycket tas med per automatik, och detaljerade frågor kan därmed upplevas 

som enfaldiga. Att inte känna de personer som intervjuas kan bidra till att respondenterna blir 

mer tydliga och konkreta (Svensson & Starrin 1994). Dels för att de inte är bekant med den 

som intervjuar, dels för att de vill vara tydliga.  

 

Likväl menar Bryman (2011) att svaren från respondenterna både kan bli mer seriösa och 

öppna om det finns någon relation sinsemellan respondent och den som intervjuar. De 

fördelar som finns med att känna den eller de som intervjuas är att en relation skapats och att 

man på så sätt känner en öppenhet och tillförlitlighet till varandra, samt att personen ifråga 

även kan tolka och förstå varandra på ett sätt som inte går att nå med en främmande person 

(Svensson & Starrin 1994).  

 

McCracken (Esaiasson 2012) menar på att det inte är möjligt att sätta upp ett precist antal 

intervjuer av respondentkaraktär på förhand. En respondentundersökning måste fortgå tills det 

uppstått vad han kallar en teoretisk mättnad.   
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Teoretisk mättnad innebär att det inte längre framkommer några nya aspekter av det fenomen 

som undersöks (Esaiasson med flera 2012:259). Värt att nämna är att intentionen med denna 

undersökning inte är att mäta könsskillnader, arbetserfarenhet, utbildning eller ålder utan att 

enbart se lärarna som en homogen grupp och analysera resultatet utifrån detta således. 

Könsskillnader, arbetserfarenhet, utbildning och ålder kan ha påverkat resultatet men det är 

inte det som åsyftas att undersökas.  

 

Genom att använda denna avgränsning är det av största vikt att påpeka att resultatet inte är 

säkerhetsställt för andra lärare i ämnet Idrott och hälsa, för andra skolor i kommunen eller för 

andra skolor i Sverige, utan enbart för de undersökta lärarna. Det betyder inte att resultatet är 

felaktigt men att resultatet enbart skildrar det som de sex intervjuade lärarna berättade.  

 

7.3 Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes en provintervju/pilotintervju med en lärare som är verksam i 

ämnet Idrott och hälsa. Esaiasson med flera (2012) menar att det är nödvändigt att göra 

provintervju för att testa om de olika frågeområdena löper i en god följd samt om intervjun 

följer en röd tråd.  Jag gjorde mina intervjuer på två skilda sätt. Dels så användes 

gruppintervju som medel vid ett tillfälle och enskilda intervjuer vid två andra tillfällen. 

Gruppintervjun genomfördes på respondenternas arbetsplats/i deras arbetsrum. Val av plats 

innebär att de känner sig trygga och bekväma. Brinkman och Kvale (2009) menar att det är 

viktigt att alla känner sig tillfreds med val av plats då det kan påverka utgången av den 

intervju som genomförs. De andra två intervjuerna genomfördes via internetbaserad 

kommunikation med datorapplikationen, Skype. Skype innebär i korthet att två eller flera 

parter för ett samtal via ljud och bild på en dator. Detta samtal ger möjlighet att intervjua 

personer som inte exempelvis är bosatta i samma stad som den som skall intervjua. Samtalet i 

sig kan skapa både ro och oro då ljudet ibland kan fördröja eller bilden frysas, men detta var 

något som inte skedde i dessa två intervjuer. 

 

7.3.1 Gruppintervjuer och enskilda intervjuer  

Gruppintervjuer samt enskilda intervjuer har använts i denna studie och det finns både för och 

nackdelar med dessa sätt att intervjua. Gruppintervjun innefattade totalt fyra lärare och de två 

enskilda intervjuerna innefattade en lärare vid var intervju.  
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Trost (2010) ställer sig kritisk till gruppintervju då gruppdynamiken lätt kan bidra till att den 

dominanta i gruppen är den som hörs mest. En annan problematik som Trost (2010) går in och 

berör är att de intervjuade samlas kring en lämplig hållpunkt i en situation eller fråga. Med det 

menar han att ett grupptryck kan medföra att alla håller med varandra mer eller mindre i en 

fråga för att det räknas som normativt. Dock menar både Esaiasson med flera (2012) och 

Davidsson och Patel (2011) att gruppintervjuer kan vara att föredra då de olika personerna 

kan komma att utmana varandra i frågor och ställa saker på sin spets. Gruppintervjuer kan 

även leda till att en diskussion skapas per automatik. Trost (2010) menar att om det som 

eftersöks är åsikter och attityder så är enskilda intervjuer att föredra då det mer sannolikt leder 

till att personer våga uttrycka sin åsikt medan om det som eftersöks är erfarenheter och 

idéskapande så är gruppintervjuer att föredra då personerna kan utmana varandra. I detta fall/ 

denna studie så eftersöks erfarenheter och tankar kring och om ett begrepp varpå 

gruppintervjuer samt även enskilda intervjuer har använts som medel för att få och nå ett 

resultat.  

 

Både Bryman (2001) och Trost (2010) menar att ett stort ansvar ligger på den som intervjuar i 

en gruppintervju då denne lätt hamnar i en konfliktsituation då intervjuaren skall skapa ett 

rogivande klimat där alla kan komma till tals men även skapa och ställa följdfrågor som ger 

alla i gruppen chans till att uttrycka och säga sin ståndpunkt. Detta var något som bidrog till 

att endast en gruppintervju genomfördes och två enskilda intervjuer vidtogs istället. Dessa två 

typer av intervjuer kan medföra att olika resultat kan ha framkommit i och med intervjuernas 

olika uppbyggnad och dynamik.  

 

 

7.4 Reliabilitet och Validitet- Trovärdighet och äkthet 

Guba och Lincoln (1994) lyfter två kriterier som skall finnas med vid en kvalitativ studie. 

Dessa två kriterier är äkthet och trovärdighet. Guba och Lincoln menar precis som Bryman 

(2011) att det inte går att få fram en rättvis bild av sanningen utan att det alltid finns flera 

sanningar, framförallt vid kvalitativ metod. Att kunna förmedla en enda sann bild av 

verkligheten kan därmed ses som omöjlig. De två begreppen står för två olika saker. Äkthet 

innebär hur pass äkta studien är i relation till det som uttalats av respondenterna. Äkthet 

innebär även att jag som intervjuare skall ge en rättvis bild av det som respondenterna svarat.  

Trovärdighet innebär hur överförbara resultaten är om studien skulle genomföras i annan 

miljö. 
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Då detta är en kvalitativ studie är det av vikt att studien både ses som trovärdig och äkta då 

resultatet baseras på respondenternas utsagor. Jag valde att både anteckna ned svar samt även 

använda mig av bandinspelning. Allt för att ge en så rättvis bild av det som respondenterna 

svarade. Reliabiliteten innebär om studien som någon ämnar undersöka är pålitlig i det 

avseendet att den ger ungefär samma utslag om den undersöks en eller flera gånger till 

(Bryman 2011). Då min studie är begränsad till en kvalitativ ansats där strukturerade frågor 

finns så är det svårt att säga om pålitligheten blir stor i förhållande till det som efterfrågas. 

Reliabiliteten behöver inte vara låg men den kan räknas som begränsad då det som efterfrågas 

är vad respondenterna anser i diverse frågor. Det som efterfrågas är ju trots allt deras 

ståndpunkter. Trost (2010) tar upp och benämner fyra olika fragment som är nödvändiga när 

man talar om begreppet reliabilitet. De fyra delarna är kongruens, precision, objektivitet och 

konstans. Dessa fyra begrepp innebär i sin helhet att de frågor som ställs följer en röd tråd så 

och att likheter finns om studien skulle genomföras en gång till. Kongruens innebär i korthet 

att om studien genomförs än en gång så kommer den överensstämmas med det som 

efterfrågats tidigare. Precision kan förklaras med ordet tillförlitlighet och hur pålitlig studien 

är.  

 

Att vara objektiv under en intervju eller att förhålla sig så objektivt som möjligt går är A och 

O för en givande intervju och för att svaren inte skall övertolkas av den som intervjuar. 

Konstans innebär, enligt Trost (2010) att fenomenet eller attityden inte ändrar sig under 

intervjuns gång. Här poängterar dock både Trost (2010) och Esaiasson med flera (2012) att 

förändringar är det som efterfrågas när man genomför en kvalitativ intervju. Det som upplevs 

och eftersöks är förändringar och processer i förändring. 

 

I denna undersökning kan reliabiliteten anses vara låg då den som intervjuar inte är tränad för 

att leda en intervju och om det ses till den andra sidan så kan den som intervjuar i detta fall 

anses vara god tränad då denne leder lektioner och undervisar och på så sätt är van vid 

liknande situationer. Med god tränad menas, enligt Trost (2010) att intervjuaren skall vara 

uppmärksam på kroppsrörelser, mimik, ansiktsrörelser och uttryck. Detta kan vara svårt att 

uppnå om någon inte är van att intervjua, men som tidigare nämnt kan arbetslivserfarenhet i 

yrket stärka detta. Validitet innebär i korthet att man undersöker det som man ämnar ta reda 

på. Mäter man det som man avser att mäta (Bryman 2011). Bryman (2011) tar upp och 

diskuterar två olika sätt på hur man kan mäta validiteten och dess trovärdighet. 
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Bryman (2011) talar också om två begrepp, intern och extern validitet. Intern validitet innebär 

att om det som forskas på stämmer överens med tidigare forskning och resultat. Extern 

validitet innebär om man kan undersöka samma sak fast i annan miljö och ändå få fram 

ungefärligt samma svar. Dessa två olika begrepp genomsyrar varandra och validiteten i den 

intervju och de resultat som fås fram.  

 

Guba och Lincoln skriver år 1994 om två kriterier som skall finnas med vid en kvalitativ 

studie. Dessa två kriterier är äkthet och trovärdighet. Guba och Lincoln menar precis som 

Bryman (2011) att det inte går att få fram en rättvis bild av sanningen utan att det alltid finns 

flera sanningar, framförallt vid kvalitativ metod.  Att kunna förmedla en enda sann bild av 

verkligheten kan därmed ses som omöjlig. Äkthet innebär hur pass äkta studien är i relation 

till det som uttalats av respondenterna. Äkthet innebär även att jag som intervjuare skall ge en 

rättvis bild av det som respondenterna svarat. Trovärdighet innebär hur överförbara resultaten 

är om studien skulle genomföras i annan miljö. Då detta är en kvalitativ studie är det av vikt 

att studien både ses som trovärdig och äkta då resultatet baseras på respondenternas utsagor. 

Jag valde att anteckna samtidigt som jag spelade in det som respondenterna svarade. Det är 

inte alla gånger lätt att hinna med att fånga upp allt som respondenterna säger varpå 

anteckningar kan hjälpa både under intervjun men även efter när resultatet skall 

sammanställas.  

 

7.5 Bearbetning av material  

Först transkriberades intervjuerna och efter detta valde jag att se närmare på vilka teman som 

framkommit under intervjuerna. De teman som jag fann markerade jag med olika färger för 

att lättare kunna plocka ut citat när det behövdes till resultatredovisningen. När jag 

analyserade resultatet utgick jag från mitt teoretiska ramverk.  

 

7.6 Forskningsetik 

De etiska aspekter som fanns att ta hänsyn till både innan intervjuerna och efter intervjuerna 

var att informera alla berörda parter på ett tydligt och lättbegriplig sätt.  Alla viktiga punkter 

som innefattas då är allt från konfidentialitet till val av plats. Genom att tydliggöra de etiska 

ståndpunkter som finns så innebär det att de som blir intervjuade kan känna sig säkra med att 

det som sägs och det som görs enbart är ämnat för denna studie. Innan datainsamlingen 

genomfördes kontaktades rektor och berörda lärare.  
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Detta gjordes för att minimera missförstånd och för att förtydliga syftet med studien. Alla 

respondenter blev informerade om att de är konfidentiella och att de när som helst och utan 

anledning kunde avbryta intervjun samt sin medverkan i studien. Bryman (2011) och 

vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav inom forskningsetikens värld. Alla dessa fyra har 

varit stommen i min studie och alla berörda har varit införstådda med dessa fyra punkter. 

Informationskravet innebär att respondenterna skall vara väl informerade om vad studiens 

syfte är och hur hela processen kommer att gå tillväga. Jag valde att informera mina 

respondenter genom telefonsamtal samt informera dem innan deras intervjuer en gång till för 

att tydliggöra mitt syfte med studien. Samtyckeskravet innebär att respondenterna skall 

samtycka till det som de väljer att intervjuas om, i denna studie fick de information om vad 

studien skulle handla om och de kunde då lämna samtycke till medverkan i studien. 

Nyttjandekravet är att resultatet och det som sägs i intervjuerna endast får användas till denna 

studie och att det enbart var jag som intervjuade, något som lärarna informerades om innan 

intervjuerna påbörjades.  Konfidentialitetskravet är att de intervjuade är konfidentiella. Jag 

förklarade att dem i min studie kommer benämnas som respondenter och för att särskilja dem 

åt använde jag siffror.  
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8. Resultat  

 

 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna som studien har. Huvudfrågeställning i denna 

studie är hur lärarna ser på begreppet hälsa. Den andra frågeställningen är var har lärarna 

erhållit sin kunskap om hälsa. Den tredje och sista frågeställningen som knöts till syftet var 

vilka av dessa kunskaper ansåg lärarna är av värde i hälsoundervisningen. Till var 

frågeställning kommer de teman som framkommit att presenteras.  

 

8.1 Lärarnas syn på begreppet hälsa  

Dessa teman framkom när lärarna besvarade frågeställningen om hur de ser på begreppet 

hälsa:  

- Begreppet hälsa är personligt 

- Begreppet hälsa är svårt att definiera 

- Begreppet hälsa hör samman med fysisk aktivitet och goda vanor  

 

Kärnfrågan, hur lärarna ser på begreppet hälsa, visade skilda åsikter och tankar. Både synen 

på begreppet hälsa men även hur de själva upplever hälsa. Det fanns dock en allmän nämnare 

som de alla uttryckte och det var att hälsa är ett personligt begrepp. Med personligt begrepp 

menar respondenterna att hälsa kan vara så mycket och så skiftande beroende på vem som 

efterfrågas samt i vilken situation hälsa talas om. Hälsa kan vara skiftande dels på grund av 

den repertoar som en lärare innehar och dels vara skiftande på grund av att hälsa helt enkelt är 

personligt och att personer mår bra av olika saker. Respondent 2 säger såhär om begreppet 

hälsa: 

 

Hälsa är för mig ett väldigt stort begrepp men jag har inte alltid känt så. Förr tyckte jag 

bara att hälsa var när man rörde på sig men nu inser jag ju att det inte är så. Eller det är 

ju så fast mer. Jag ser på begreppet hälsa med en bredd. Alltså att hälsa är så mycket. 

Nu tycker jag att hälsobegreppet blivit så stort att det är svårt att säga vad hälsa 

egentligen är. Är inte det väldigt personligt? 

 Respondent 2  
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Vidare hävdar respondent 2 att hälsa faktiskt har en gemensam nämnare och det inte alls 

beroende till personlighet eller person. Denne menar att alla vet att om någon rör på sig så 

mår personen i fråga bättre. De andra tre respondenterna håller med att det påståendet 

stämmer för gemene man men att det är den enda allmänna nämnaren.  

Respondent 5 svarade att hälsa betyder att må bra och beskrev hälsobegreppet utifrån sunda 

vanor och fysisk aktivitet:  

 

För mig är det viktigt att må bra, inifrån och ut och det gör man av sunda vanor. 

Springa, hoppa och ha kul! Hälsa är att må bra. Kort och gott. 

Respondent 5  

 

Respondent 6 säger såhär om hälsobegreppet: 

 

Hälsa för mig är att må bra och att kunna finnas där för mina barn. Jag ska kunna göra 

saker med dem, de förtjänar det. Hälsa är ju allt. En fungerande kropp som kan ta mig 

fram i löpspåret. Det är inte mycket konstigare än så…  

Respondent 6 

 

Respondent 6 säger att hälsa innefattar allt och när följdfrågan ställs om vad denne menar med 

”allt” så svarar 6 följande: 

 

Allt är för mig fysisk status, eller ja hälsa, att känna sig tillfreds med livet vilket då 

nuddar den psykiska hälsan sen ska man inte glömma den sociala delen. Umgås med 

folk helt enkelt. Alla pusselbitar ska liksom finnas där för att jag i alla fall ska må som 

bäst. För mig är må som bäst att ha bra hälsa. Respondent 6 

 

Att begreppet är stort och svårt menar även respondent 1 samtidigt som de andra 

respondenterna håller med. Denne uttrycker sig så här kring hur begreppet hälsa kan tolkas: 

 

Jag tycker det är ett svårt begrepp just för att det innefattar så mycket olika saker. Precis som 

mina kollegor varit inne på. Det är så mycket och svårt för det finns liksom inget egentligen rätt 

när det kommer till begreppet. Men jag tror att om man sätter begreppet i en viss situation eller 

miljö så blir det tydligare och lättare att jobba med och förstå.  

Respondent 1  
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Att begreppet skall sättas i en kontext är något som även respondent 6 berör. Denne menar att 

hälsa kan ändra karaktär beroende på vem någon pratar med men även i vilken situation 

någon talar med någon. Denne menar att det som en person upplever som god hälsa en dag 

kan skifta en annan dag.  

Respondenten förtydligar att det är många och komplexa faktorer som spelar roll i hälsa och 

om en av dessa faktorer faller kan resterande delar inte kännas lika hoppfulla, exempelvis om 

man blir skadad. Dock menar respondenten på att skadan i sig inte behöver vara problemet 

utan snarare att de vardagliga rutinerna inte går att utföra på samma sätt.  

 

8.2 Lärarnas bakgrund kopplat till begreppet hälsa 

Dessa teman framkom när lärarna besvarade frågeställningen vart de erhållit sin kunskap om 

hälsa: 

-  Lärarnas idrottsliga bakgrund 

-  Utbildning 

 

De sex intervjuade lärarna har en allmän punkt när det gäller deras bakgrund kopplat till 

begreppet hälsa och det är att de alla har kunskap om hälsa utifrån deras egna idrottsliga 

bakgrund. Som nummer två nämner de sin utbildning. Alla menar att utbildningen har kunnat 

ge viss kunskap men att resten har de fått läsa sig till/lära sig på egen hand. De hävdar också 

att deras idrottsliga bakgrund både legat till grund för att de ens tänkt att de vill arbeta med 

hälsa och således lära ut om det. Respondent 1,3 och 5 uttrycker sig så här kring frågan om 

vart de fått/inhämtat sin kunskap om hälsa ifrån:  

 

Hälsa har alltid legat mig varmt om hjärtat tack vare min tid inom hockey, fotboll och 

alla andra sporter jag höll på med. Det gjorde mig intresserad av kost, motion och 

sömn. Först när jag började tävla och åka på matcher förstod jag hur viktigt allt var för 

att orka med att både spela och träna. Sen är det ju klart att jag lärt mig om hälsa under 

min utbildning till lärare. Där fick vi i alla fall lära oss lite om vad hälsa är. 

Respondent 1  

 

Jag blev intresserad av hälsa när jag spelade fotboll. Nu var det väl inte så att jag 

direkt spelade på någon hög nivå men där fick vi lära oss om kost och träning. Sen 

ledde det mig in på spåret att undervisa i ämnet Idrott och hälsa. Jag hade testat på att 
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jobba som lärare, inte utbildad såklart då, och då kände jag att det är precis det här jag 

vill jobba med. Det kändes som att jag kunde en del om hälsa redan innan jobbet.  

Respondent 3 

 

Jag har alltid varit intresserad av hälsa tack vare min bakgrund inom idrotten. Min 

familj har alltid intresserat sig för mat och allt annat som tillhör en god hälsa. Vi åkte 

väldigt mycket skidor när jag var liten och skulle man orka det så skulle man även äta 

rätt. Kunskapen har jag även fått från min utbildning. Hälsa är inte alltid lätt. 

Respondent 5 

 

Respondent 4 säger däremot att bakgrunden varit viktig för att denne vill arbeta med Idrott 

och hälsa men inte den avgörande faktorn, ”Jag hade en far som tyckte jag skulle arbeta med 

det här och så blev det”. Mycket av den kunskap som lärarna förfogar över gällande hälsa har 

de antingen själva lärt genom egen inläsning eller har med sin i sin ryggsäck från tidigare 

idrottsliga erfarenheter. De har även inhämtat kunskap om hälsa under sina utbildningar. 

Kunskapssynen på vad hälsa är anser även respondenterna kan skifta beroende på vad de har 

med sig i sin repertoar samt att samhället byter riktning åt ett eller annat håll så gör även 

skolan och dess innehåll det med. Deras kunnande om hälsa har inneburit att respondenterna 

har olika syn på vad hälsa är och hur arbetet med hälsa skall tillgå. Respondent 4 säger att vad 

än lärare har för syn på vad hälsa innebär så tror denne att hälsa berörs mer än vad lärare 

själva uppfattar. Denne menar att hälsa finns ”inbakat” i allt det som görs och att det på något 

sätt avspeglar den person som någon är.  

 

8.3 Kunskaper som lärarna anser är av värde vid hälsoundervisning  

Dessa teman framkom när lärarna besvarade frågeställningen vilka kunskaper som är av värde 

vid hälsoundervisningen: 

- Elevdiskussioner-samtal 

- Ämnesintegrering 

- Hälsa/ohälsa kopplat till stress och avslappning 

- Fysisk aktivitet 
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Respondent 6 vill att det som skall ingå i hälsoundervisningen är de delar som enligt denne 

berör stress och stresshantering. Delar som skulle kunna ingå enligt respondenten är till 

exempel massage, avslappning, pilates, promenader. Respondent 6 vill också att eleverna 

utbildas kring olika teorier om kost och hälsa och vad som anses som god hälsa och varför. 

Respondent 4 berör ungefär samma punkter som respondent 6.  

 

Denne lyfter stress kopplat till begreppet hälsa/ohälsa och att eleverna, som respondenten 

uttrycker sig, måste få rätt verktyg till att kunna arbeta med sin egen hälsa samt om en elev 

upplever att denne lider av stress. Respondent 1 menar att det som är viktigt när en lärare eller 

fler lärare planerar sin hälsoundervisning är att ”eleverna ska få komma till tals”. Denne 

menar att lärare kan undervisa om allt vad hälsa innebär men om eleverna inte får utrymme 

till samtal så faller hela konceptet med hälsa. Respondent 3 håller med respondent 1 och 

menar att diskussioner måste finnas med som en större del i planeringen av 

hälsoundervisningen. Respondent 2 menar att många samtal kring samband mellan fysisk 

aktivitet och god hälsa skall belysas och att det är elevernas tankar som skall vara en del av 

huvudingången.   

 

Jag tycker att hälsoundervisningen överlag är något som måste utvecklas för att bli bättre. Just 

nu verkar inte vi helt vara förstående med vad som ska ingå, men om jag ska hitta något så 

skulle väl det vara att eleverna får samtala mer om hälsa och vad det kan innebära för 

människor. […] Personer med andra livssituationer än en själv. Mest för att visa på att hälsa 

inte bara är att röra på sig utan att allt annat också måste fungera. 

Respondent 2 

 

Flertalet respondenter säger också att hälsa måste integreras med andra ämnen och att det kan 

vara okonstlat genom att små delar av hälsa berörs såsom sömn, motion och bra mat, som 

respondent 6 uttrycker det.  

 

”Det är viktigt att ungdomarna lär sig vad hälsa innebär. Att sömn, mat och motion har ett klart 

samband. Stress är också något som vi måste lära andra och oss själva att hantera. Hälsa är 

viktigt att arbeta med och jag tror att vi måste vara bättre på att ämnesintegrera det. Tiden är ju 

knapp i skolan att hantera både hälsa och idrott på ett bra och balanserat sätt. ” 

Respondent 6 
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En annan gemensam punkt som alla respondenterna har är att de kopplar begreppet 

hälsa/ohälsa till stress, som tidigare nämnts. Alla respondenterna säger att stress är något som 

rör ohälsa och att det skall belysas i skolan.  

Lärarna vill då att skolan överlag skall arbeta med och mot stress och att området stress inte 

enbart skall förläggas på idrott och hälsa lärarens axlar. Just denna ämnesintegrering eller att 

skolan på det stora hela jobbar med hälsa är också en till punkt som de alla lärarna påpekar, de 

vill inte ”ensamma” undervisa och planera om hälsa utan samplanera med andra ämnen.   

Respondent 2 menar att hälsa måste integreras med andra ämnen och beskriver 

ämnesintegreringen med dessa ord:  

 

Sen när ska allt med hälsa ligga på Idrottslärarens axlar? Varför ska vi alltid vara den läraren 

som ska kunna allt om allt. Jag tycker, för elevernas skull, att hälsa borde arbetas med i flera 

ämnen och framförallt på flera olika plan. Om vi ser det krasst så har inte vi tid till att prata om 

allt som har med god hälsa att göra med eleverna. Flera ämnen måste gära det.  

Respondent 2  

 

Respondent 5 menar att hälsoarbetets tyngd måste ligga på att vara främjande. Denne säger att 

hälsa alltid fått upplysas ur negativa perspektiv med mycket av vad någon inte ska göra.  

Respondentens säger såhär om hur denne vill undervisa om hälsa: 

 

Är så otroligt trött på att visa filmer om droger och liknande och stå med pekpinne och säga så 

här ska ni inte göra för då blir ni på detta viset och det vill ni inte. Oerhört tröttsamt… Varför 

kan vi inte lägga mer tyngd på allt det goda som kommer av goda vanor. Vad ska jag säga, som 

att jobba i motvind… 

Respondent 5 

 

Respondent 4 och respondent 1 svarar att de inte vill att hälsa skall handla om att skrämma 

eleverna till sunda val:   

 

Jag önskar att vi lärare kunde undervisa om hälsa så att eleverna blir genuint intresserade av 

hälsa och inte bara skrämma dem hela tiden. Det är lite som med cigarettpaketen. Det står 

skrämmande texter men ändå röker folk? 

Respondent 4 
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Jag vet att vi lärare är rätt så bra på att både främja hälsa och inte främja hälsa men jag tycker 

ändå vi borde bli bättre på att jobba med hälsa på ett positivare sätt- Visa våra elever hur man 

kan leva. Hur man kan må bra om man rör sig och äter rätt. 

Respondent 1 

 

Den fråga som de tre respondenterna svarade på (ovan) är vad som var av betydelse i 

planeringen av hälsoundervisningen.  

 

8.4 Sammanfattning av resultat  

Alla de intervjuade lärarna menade att den idrottsliga bakgrunden är en viktig del i varför de 

valt att bli lärare i idrott och hälsa. De säger även att synen på hälsa blir personlig beroende på 

vad de har med sig i sin repertoar.  Även om de anser att begreppet hälsa är personligt så 

menar alla de sex intervjuade att fysisk hälsa har en stor del i hälsa. De har erhållit sina 

kunskaper om hälsa ifrån föreningsidrotten samt deras respektive utbildningar.  De kunskaper 

som de anser är av värde i undervisningen av hälsa är att samtala om hälsa/ohälsa ur ett 

salutogent perspektiv även om det övervägande perspektivet just nu är det patogena. Att lära 

eleverna att hantera/förebygga stress, att eleverna skall få mer samtalsutrymme och att ämnet 

ska integreras mer med andra ämnen var några till punkter som lärarna också berörde.  
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 9. Analys   

 

 

I analysen kommer resultatet att analyseras gentemot det teoretiska ramverket, 

kontinuummodellen samt den kliniska modellen. Analysen utgår från studiens syfte.  

 

9.1 Hur ser lärarna på begreppet hälsa?  

När lärarna i denna studie besvarade frågan om hur de ser på begreppet hälsa så var svaren 

blandade. Några av lärarna svarade att hälsa handlar om att ha en fungerande kropp samt att 

en person ska må bra fysiskt. En annan del av de intervjuade lärarna svarade att hälsa innebär 

att ”allt” fungerar. Att en person har en kropp som kan utföra dagliga aktiviteter såsom att 

leka med sina barn eller kunna vara ute och springa. Lärarna nämner även den sociala biten 

som en del i att inneha en god hälsa.  

 

Att se hälsa utifrån ett kontinuumperspektiv är vad lärarna gör då de menar att hälsa som 

begrepp inte kan definieras med ett ord som säger att en person har god hälsa eller inte god 

hälsa, dels då hälsa är ett personligt begrepp, dels då begreppet hälsa omfattar mycket.  Det 

dikotoma synsättet där en person ses som sjuk eller frisk är inte helt exkluderat sett utifrån 

lärarnas svar. En lärare menar att god hälsa inte kan räknas som fullt god exempelvis om en 

person blir skadad. Läraren menar att då kan personen inte utföra sina dagliga rutiner som hör 

till god hälsa.  

 

Hälsobegreppet i sig menar lärarna kan skilja sig åt beroende på vem som tillfrågas om vad 

hälsa är. Flera lärare nämner fysiska faktorer såsom springa, hoppa och leka som en del i 

hälsa. Dessa faktorer kan både ses som främjande och förebyggande beroende på vilket 

teoretiskt perspektiv som intas. Kontinuummodellen är salutogen och skulle dessa faktorer 

såsom springa, hoppa och leka sättas in där så kan det ses som en främjande aktivitet.  

 

Samtidigt skall det inte uteslutas att den kliniska modellens patogena utgångspunkt kan 

stämma in på de beskrivna aktiviteterna. Att en person springer, hoppar och leker kan vara för 

att förebygga ohälsa (Antonovsky 1979). Flera av lärarna nämner att de motionerar för att de 

vet att de mår bra av det, vilket kan ses gå i linje med det som Antonovsky (1979) beskriver, 

nämligen att en person främjar sin hälsa då den ser den positiva vinningen.  
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Att lärarna har liknande svar kring vad hälsa är framkommer tydligt. Alla lärarna nämner att 

hälsa innefattas av många olika delar som skall flätas samman med varandra. Antonovsky 

(1979) skriver att hälsa kan ses som främjande eller förebyggande och han menar att vilket 

förhållningssätt en person har till hälsa även påverkar hur en person följaktligen ser på 

begreppet hälsa. Utgångspunkten i hälsa skildras av det nuvarande hälsotillståndet 

(Antonovsky 1979). I lärarnas svar är det svårt att tyda om de exempelvis springer och tränar 

för att förebygga ohälsa eller om de gör det för att främja sin hälsa. En tanke kan vara att 

lärarna tränar både för att främja sin hälsa men även för att förebygga ohälsa.  

 

Hälsa kan ses som ett kontinuum där en person rör sig mellan polerna ohälsa eller hälsa men 

hälsa kan också ses som ett tillstånd där en person är frisk eller sjuk. En av lärarna uttryckte 

att det dikotoma perspektivet är en del i hälsan, delvis att en person antingen ses som frisk 

eller sjuk. Läraren menade att om en person är skadad så kan den ses som sjuk och att dennes 

hälsa inte är fulländad. Andra lärare hävdar att hälsa mer handlar om att finna de faktorer som 

är avgörande för hälsan. Dessa faktorer går att finna i kontinuumperspektivet där finnandet av 

faktorer som är goda för hälsan också således är avgörande åt vilken av polerna ohälsa-hälsa 

som en person rör sig mot (Antonovsky 1979). Faktorerna finns även i den kliniska modellen 

men då handlar det om att finna tecken som tyder på ohälsa eller hälsa. De faktorer som 

lärarna talade om var sjukdomar, träning, hur de mår och så vidare.  

 

Med några sammanfattande ord så går det att säga att ett salutogent eller patogent synsätt kan 

bidra till att en viss syn skapas på hälsa, både medvetet, och omedvetet. En person gör ofta ett 

ställningstagande på saker som rör hälsa utifrån deras synsätt på hälsa (Antonovsky 1979). Ett 

salutogent eller patogent synsätt på hälsa kanske inte är frågan utan snarare förklaringen efter 

varför en viss handling har utförts. Kanske är det en blandning av det två sätten, främjande 

och förebyggande som leder till hur lärarna ser på hälsa.  

 

9.2 Var har lärarna erhållit sin kunskap om hälsa? 

Samtliga lärare i studien svarade att de erhållit sin kunskap om hälsa från sin idrottsliga 

bakgrund samt från deras respektive utbildningar. Att deras syn på hälsa formats utifrån deras 

tidigare erfarenheter framkommer vid intervjuerna. Deras egna begreppsbestämningar om 

hälsa har grundats i den idrottsliga repertoar som de har med sig.  
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Om deras personliga repertoar har påverkat undervisningen går inte att utläsa. Däremot går 

det att tolka deras svar som att deras hälsosyn bottnar från deras tidigare idrottsliga 

erfarenheter. Idrotten i allmänhet har ofta ett dikotomt synsätt på hälsa där en person antingen 

är skadad/sjuk eller inte skadad/sjuk. Om lärarna ser på hälsa utifrån denna teori kan det 

mycket möjligt vara så att lärarna även lär ut om hälsa enligt detta synsätt. Nästan alla lärare 

nämnde att deras kunskapssyn på hälsa bottnar i deras respektive idrotter. De har följaktligen 

då fått sin syn och delar av sin kunskap om hälsa ifrån deras tidigare idrottsliga erfarenheter.  

 

Lärarnas kunskapsinhämtning har betydelse för hälsan då lärarna omedvetet gör ett val i hur 

de ser på hälsa. Vilket synsätt som används kommer avspegla sig hur lärarna arbetar med 

hälsa och hur de ser på hälsa. Lärarna nämner även att de fått sin kunskap om hälsa från sina 

utbildningar men att det mesta har de fått lära sig på egen hand eller genom deras idrotter. Att 

lärarna har med sig kunskap om hälsa behöver inte betyda att det är dåligt då de både kan ha 

fått kunskap ur det salutogena synsättet samt ur det patogena. Exempelvis sa en av de 

tillfrågade lärarna att det var genom dennes tid i hockey som personen lärde sig vikten av 

sömn, rätt kost och så vidare. Detta kan vara en faktor som betyder att respondenten vet att 

han/hon skall leva på ett visst sätt för att må bra. Det kan också vara så att personen i fråga 

valde att leva så för att undvika ohälsa eller, att personen känner sig trött på grund av för lite 

sömn och motion.  

 

Att hitta faktorer som påverkar ens hälsa menar Antonovsky (1979) är en grund i att lära 

känna sin egen hälsa. Lärarna har både genom utbildning och tidigare erfarenheter lärt sig vad 

som fungerar respektive inte fungerar för den själv. Då lärare har hämtat sin kunskap ur dessa 

områden är det viktigt att se till hur lärarna vill undervisa om hälsa. Om de ser hälsoarbetet 

som en process eller som ett projekt blir också en avgörande faktor i hur de både ser på 

begreppet hälsa samt arbetar med det (Antonovsky 1979).  

 

Processarbete menar Antonovsky är en del i att nå god hälsa då en person inte bara har ohälsa 

eller hälsa utan anledning. Han menar om hälsoarbetet ses som en process så är chansen större 

att hälsa kan nås. Lärarna nämner inte att de vill att hälsa skall vara ett processarbete men 

tolkat utifrån deras svar om hälsa så går det tyda att lärarna ser hälsoarbete och 

hälsoundervisning som ett pågående arbete, en process. Att lärarna inhämtat kunskap ifrån 

sina idrotter kan även betyda att ser på hälsa som ett kontinuum, då flera faktorer spelar roll i 

idrotten.  
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Exempelvis behöver inte ett brutet ben i fotboll betyda att en person har ohälsa. Personen 

kanske snarare mår dåligt på grund av att den inte kan socialisera sig med sina lagkompisar 

som den gjort tidigare.  

 

9.3 Vilka kunskaper anser lärarna är av värde i hälsoundervisningen?  

Gemensamt för alla intervjuer var att lärarna ansåg att kunskap som var viktig i 

undervisningen om hälsa var att eleverna skulle få mer tid till samtal om ohälsa-hälsa. 

Eleverna skulle också belysas med olika teorier kring kost och hälsa samt även undervisas om 

stress och påverkan på kroppen. Jakobsson (2005) skriver just om hälsobegreppets koppling 

till den nutid vi lever i och hur vi ofta tar begreppet hälsa för givet (Quennerstedt 2008). Hon 

menar att en definition av begreppet hälsa skulle underlätta för lärarna i deras 

hälsoundervisning. Att lärarna anser att andra kunskaper är viktigare och mer betydelsefulla 

än andra går att koppla samman med de teorier som finns i hälsomodellerna. Att hälsa ses som 

ett kontinuum innebär att en person rör sig konstant mellan polerna hälsa ohälsa. Det viktiga 

är att se vilka faktorer som innebär att en person rör sig mer åt det ena eller andra hållet. Detta 

är något som lärarna vill att eleverna skall diskutera om. Lärarna vill också att eleverna skall 

få diskutera hälsa och dess innebörd från flera olika perspektiv. Något som omnämns i 

läroplanen Lgr 11.   

 

Lärarna går delvis i linje med denna teori om att hälsa skall ses som ett kontinuum.  De flesta 

intervjuade lärarna vill att eleverna skall få mer samtalsutrymme och mer tid till att diskutera 

och reflektera över deras hälsa själva. Detta är något som även Hanson (2004) menar är 

viktigt om en individ, enligt kontinuumperspektivet, skall finna de faktorer som påverkar ens 

hälsa. De vill påvisa de främjande faktorer som gör att en person rör sig mer mot hälsa eller 

inte. De vill även påvisa för eleverna vad exempelvis stress gör mot kroppen vilket kan 

kopplas till detta också.  

 

Det patogena synsättet är inte exkluderat utan snarare inbakat i det salutogena. Lärarna menar 

att hälsa oftast undervisas ur ett förebyggande perspektiv snarare än ur ett främjande. Att 

lärarna vill att eleverna skall arbeta både med och mot stress kan både handla om att lärarna 

vill förebygga stress men även att lärarna vill främja hälsan genom att tala om vanor som gör 

att en person kan undvika stress.  
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Lärarna har en föreställning om hur de vill förmedla sina kunskaper om hälsa. I studien 

framkommer det att de vill undervisa om hälsa ur ett främjande perspektiv och de vill hellre 

undervisa om det positiva som tillhör god hälsa. Ändock går det att utläsa i intervjusvaren att 

det sällan är så. Tyngden har lagts vid att förebygga ohälsa och tala om vad som händer om 

eleverna inte motionerar, äter rätt och så vidare.  

 

Om lärarna vill undervisa om hälsa ur ett kontinuumperspektiv är inte helt tydligt. Lärarna 

uttrycker snarare att de vill arbeta främjande med elevers hälsa snarare än förebyggande. Det 

som går att tolka är att lärarna ser hälsa mer ur ett kontinuumperspektiv än i ett patogent 

synsätt då de flera gånger under intervjun säger att hälsa inte kan ses bara som en del utan 

hälsa omfattas av flera delar.   
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10.  Diskussion 

 

 

I detta avsnitt kommer en metoddiskussion att föras samt en diskussion kring resultat och 

analys, då i relation till det som behandlats i tidigare och internationell forskning. Vidare 

tänkbara studier kring ämnet kommer även att presenteras.  

 

10.1 Metoddiskussion 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i denna studie då Bryman (2011)  menar att en 

kvalitativ metod skall användas vid denna typ av frågor och syfte. Syftet med arbetet var att 

undersöka hur lärarna ser på begreppet hälsa. Jag ämnade även undersöka var lärarna erhållit 

sin kunskap om hälsa ifrån samt vilka av dessa kunskaper som de ansåg var av värde i 

hälsoundervisningen. Med hjälp av min valda metod anser jag att jag fick fram lärarnas 

åsikter och tankar kring och om hälsa. Jag valde att enbart intervjua lärare i ämnet idrott och 

hälsa och inte elever. Jag sökte lärarnas uppfattningar och tankar och ville inte göra en 

jämförande studie mellan elever och lärare.  

 

Den kritik som mer ofta än sällan framförs mot kvalitativ metod är hur urvalet av 

intervjupersoner sker. Då urvalet utgör delen i resultatet är det en viktig punkt att förklara vid 

en diskussion av metodval.  I denna studie valdes sex lärare ut som var tillgängliga samt lärare 

som hade minst 60 högskolepoäng i ämnet idrott och hälsa. Tillgängligheten blev en 

avgörande faktor för studien. Hade jag haft möjlighet hade jag intervjuat fler lärare. Kön, 

ålder, hur länge de arbetat som lärare i idrott och hälsa med mera hade varit intressanta 

faktorer att ha med i studien för att se om det har någon påverkan i resultatet. Min studie 

åsyftade dock inte att undersöka detta varpå dessa kriterier inte var nödvändiga att använda 

sig av.  

 

En kvalitativ ansats ses ofta som subjektiv beroende på att mycket baseras på hur den som 

intervjuar tolkar de svar som respondenterna ger. Det är svårt att komma förbi den subjektiva 

tolkning i en intervju då jag som intervjuare tolkar ansiktsutryck/mimik förkortningar, ironi 

med mera hela tiden. 
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Även om bandupptagning används som ett medel för att samla in resultatet så gör alltid den 

som intervjuar en tolkning av allt som denna uppfattar under intervjun (Patel & Davidsson 

2011). Jag är inget undantag. Det som jag dock hade gjort på annat sätt är att jag hade 

intervjuat alla lärare enskilt då jag stundtals upplevde att vissa lärare styrde samtalet mer samt 

även då jag som ovan intervjuare vid vissa tillfällen hade svårt att föra intervjun framåt. 

Enskilda intervjuer kunde även medfört att jag fått ärligare svar. Något jag faktiskt upplevde 

vid mina två enskilda intervjuer. Gruppintervjuerna genomfördes på respektives arbetsplatser 

och de enskilda intervjuerna genomfördes via datorapplikationen Skype. 

 

Mina intervjuer var semistrukturerade med teman som jag följde under intervjun. Detta 

medförde att det gav variationsmöjligheter under intervjun. De semistrukturerade frågorna 

blev ett stöd för både mig som intervjuare samt för de som blev intervjuade. De tre teman som 

framkom under intervjuerna var att lärarnas idrottsliga bakgrund låg som grund för deras syn 

på hälsa. Det andra temat var att de alla hade fått/inhämtat sin kunskap även därifrån. Det 

tredje och sista temat var att den kunskap som de ansåg var av värde var att eleverna skulle få 

chans till att samtala mer om hälsa samt att de vill belysa hälsa ur ett salutogent perspektiv.   

 

Min studie kan tyckas ha en hög intern validitet då den går i linje med tidigare forskning och 

dess resultat. Dock kan den externa validiteten anses vara låg då jag enbart kommer att göra 

denna undersökning en gång och på så sätt inte utforska om den ger samma utslag i till 

exempel annan miljö. Studien kan dock anses vara trovärdig då det är respondenternas 

ståndpunkter och svar som analyseras och bearbetas gentemot de teorier och forskningar som 

tidigare finns på området. Att en studie innebär att den är trovärdig är att det som någon mäter 

mäts rätt och att det som avses mätas mäts (Trost 2010).  

 

10.2 Resultatdiskussion  

Lärarna svarade likartat hur de ser på hälsa. De menade att den fysiska hälsan är viktig men 

att den sociala och psykiska hälsan är precis lika avgörande för god hälsa. Lärarna svarade att 

deras kunskap om hälsa kommer från deras idrottsliga repertoar samt från deras respektive 

utbildningar.  
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10.2.1 Hur lärarna ser på begreppet hälsa kopplat till tidigare forskning 

Det finns både likheter och skillnader i hur lärarna ser på begreppet hälsa. Majoriteten av 

lärarna svarade att hälsa handlar om att må bra, inifrån och ut. De hade dock svårt att sätta 

fingret på exakt vad hälsa är men de alla svarade att hälsa innebär att ha en duglig kropp som 

kan utföra vardagliga sysslor såsom lek med barn och träning. Någon tydlig definition av 

hälsa kunde inte någon utav de tillfrågade lärarna ge. Att hälsa har avsaknad av en 

bestämmande definition är något som Jakobsson (2005) ser som bekymmersamt. Hon menar 

att lärarkåren inom ämnet idrott och hälsa måste sätta sig ner och diskutera fram vad 

begreppet står för.  

 

Detta är något som även Quennerstedt (2008) hävdar. Han skriver att begreppet ofta tas för 

givet och att hälsa oftast ses ur ett fysiologiskt perspektiv. Lärarna som deltog i denna studie 

är inga undantag, då de alla ansåg att den fysiska delen utgör en stor del i begreppet hälsa. 

Dock svarade lärarna också att den psykiska och sociala hälsan spelar roll för deras 

välbefinnande, vilket samstämmer med de definitioner som finns om hälsa (WHO 2013; 

Rydqvist & Winroth 2004) Att ha vänner att umgås med och att känna sig tillfreds med livet 

svarade en av lärarna var en viktig faktor för hälsan.  

 

En av de tillfrågade lärarna svarade att om en person blir skadad och inte kan delta som 

vanligt på diverse aktiviteter så kan personen lida mer av att den inte kan umgås och 

socialisera sig som den brukar, mer än att den lider av den fysiska skadan. Att hälsa oftast 

belyses ur ett fysiologiskt perspektiv som Quennerstedt (2008) skriver är något som Kirk 

(2006) inte ser som något ovanligt eller problematiskt. Skolan har ofta haft sin prägel på den 

fysiska hälsan i ämnet idrott och hälsa, precis som föreningsidrotten har utanför skolan. Hur 

lärarna ser på begreppet hälsa går i samklang med det som presenterats i tidigare forskning, 

nämligen att hälsa mer ofta än sällan kopplas samman med fysisk aktivitet. Att den fysiska 

aktiviteten har ett konkret samband med hälsa är bevisat menar Quennerstedt (2008, 2006), 

han menar dock att om hälsa enbart ska ses som god ur ett fysiologiskt perspektiv så kan det 

leda till en trång bild av vad hälsa är.  
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Quennerstedt (2008,2006) som många andra (Kirk 2006; Eriksson m.fl.2003) menar att hälsa 

innefattas av många komplexa delar. Psykisk och social hälsa är två delar som innefattas i 

begreppet hälsa, dock har de två begreppen olika mycket utrymme i definitionen av hälsa 

(Jakobsson 2005). Detta är något som lärarna i denna studie stundtals uttrycker då de talar 

mycket och ofta om den fysiska hälsan. Tidningen Aftonbladet (2013) har en egen hemsida 

som enbart behandlar området hälsa och där går det att utläsa att psykisk hälsa har fått en stor 

del i begreppet hälsa. Än dock så framkommer det i resultatet i denna studie att den fysiska 

delen har ett övertag i hur lärarna ser på begreppet.  

 

En förklaring till varför lärarna har svårt att sätta fingret på vad exakt hälsa innebär kan bero 

på att hälsa är ett brett ämne i dagens samhälle och att hälsa kan innebära så mycket olika 

saker (jämför exempelvis innehållet i Aftonbladet 2013). Ewles och Simnett (2003) skriver 

just om den personliga relationen människor har till hälsa. De gör en jämförelse mellan en 

person med rökhosta och en som inte har rökhosta. De menar att det som ter sig normalt för 

en person behöver nödvändigtvis inte göra det för någon annan. Detta kan vara en förklaring 

till hur lärarna ser på begreppet hälsa. En annan anledning till deras förklaringar om hälsa kan 

även vara att den bottnar så pass mycket i det som de har lärt sig inom sina föreningsidrotter. 

Ewles och Simnett (2003) skriver om att begreppet hälsa överlag är diffust och hälsans 

innebörd skiftar beroende på vem frågan ställs till och hur frågan ställs.  Att föreningsidrotten 

haft en påverkan på hur lärarna ser på begreppet tydliggör majoriteten av de intervjuade. Att 

den även har en påverkan på den ordinarie undervisningen i skolan är också något som 

framkommer.  

 

10.2.2 Var lärarna har erhållit sin kunskap om hälsa och vilken betydelse har det 

Lärarna har inhämtat kunskap om hälsa från föreningsidrotten och detta kan innebära att de 

har en större tyngd mot den fysiska hälsan, dels då prestationer har varit och är i fokus i 

föreningsidrotten dels då tyngden ligger på den fysiska aktiviteten. Erfarenheten från 

föreningsidrotten kan även betyda att de har fått kunskap om den psykiska hälsan. En lärare 

uttrycker att de har fått lära sig vikten av sömn och mat. Mat och sömn är en del i den fysiska 

hälsan men har såväl en betydande plats i den psykiska.  
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Då hälsa är ett svårt och stort begrepp att förklara (Ewles & Simnett 2003; Quennerstedt 

2008) så blir lärarnas kunskap om hälsa viktig, och än viktigare blir det vad för kunskap om 

hälsa de förfogar över. Då begreppet är svårt att definiera kan det även följaktligen bli svårt 

att lära ut hälsa. Som tidigare nämnt så skriver både Quennerstedt (2006) och Jakobsson 

(2005) om vikten av att ta upp hälsobegreppet till diskussion då det alltför ofta tas för givet 

vad det betyder vilket det enligt dem inte borde göra.  Resultatet i denna studie visar att 

lärarnas kunskapsinhämtning om hälsa har sin grund i tidigare idrottsliga erfarenheter. 

Resultatet visar att lärarnas kunskap om hälsa bottnar i den fysiska hälsan men resultatet visar 

även att lärarna är medvetna om den psykiska hälsans roll då de till exempel talar om att må 

bra inifrån och ut.  

 

10.2.3 Kunskaper som har betydelse i hälsoundervisningen  

De kunskaper som lärarna ansåg var av vikt vid hälsoundervisningen var stress och 

avkoppling samt teorier om kost. En annan viktig del som lärarna tog upp var att de ansåg att 

hälsa borde undervisas mer ur ett främjande perspektiv snarare än ett förebyggande. En av 

lärarna sa att det var tröttsamt att föreläsa för eleverna om vad de inte skall göra för att 

förebygga ohälsa snarare än vad eleverna ska göra för att främja sin hälsa.  

 

Detta är även något som flertalet forskare har skrivit om i tidigare forskning. Quennerstedt 

(2008) skriver om att hälsa borde arbetas mer ur ett främjande perspektiv för att eleverna ska 

känna mer motivation och lust till att vilja lära om hälsa, något Nilsson (2003) menar är 

nödvändigt. Som det ser ut nu så undervisas hälsas ur ett patogent synsätt där samband mellan 

övervikt och ohälsa är något som lyfts fram (Quennerstedt 2008). Detta kan ses som riskabelt 

och till viss del oroväckande då fokus ligger på det som inte ses som bra istället för att 

fokusera på det som är gynnsamt för en god hälsa.   

 

En annan kunskap som lärarna ville att eleverna skulle få mer av rörande hälsa vara att de 

skulle få mer samtalsutrymme samt att ämnet idrott och hälsa skulle integreras med andra 

ämnen i skolan. Samtalstiden och samtalsutrymmet kan vara viktig i det anseendet att samtal 

kan bidra till en utvecklad och djupare förståelse för hälsa (Nilsson 2003) och detta är något 

som även Antonovsky (1979) poängterar i de hälsomodeller som han förespråkar.  
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Han skriver om vikten av det talade ordet och att människor måste få reflektera själva över de 

val som de gör för att kunna förstå innebörden av hälsans betydelse. Flera av de tillfrågade 

lärarna svarade att samtalsutrymmet måste få mycket större utrymme i relation till både 

teoretisk och praktisk undervisning.  

 

Som det ser ut just nu i dagens skola så har hälsa blivit den teoretiska delen i ämnet idrott och 

hälsa (Quennerstedt 2008; Kirk 2006). Att hälsa blivit en teoretisk förankrad del i ämnet kan 

leda till att hälsa upplevs som abstrakt och brett. Kirk (2006) skriver om att hälsa egentligen 

finns med i allt som görs i ämnet idrott och hälsa, och att hälsa är en del i alla fysiska 

aktiviteter som genomförs. Kirk (2006) skriver att det inte är något fel i det hälsa speglas ur 

ett fysiskt perspektiv men att hälsa måste få en mer betydande och förståelig roll om den skall 

speglas så. De tillfrågade lärarna benämner också delen hälsa som en teoretisk del i idrott och 

hälsa. De andra forskarna menar att hälsa enbart behandlas som teori och att det inte alltid 

leder till den bästa förståelsen.  

 

Ämnesintegreringen är något som Jakobsson (2005) skriver om. Hon menar att en 

ämnesintegrering skulle kunna vara en möjlighet snarare än ett hinder när området hälsa ska 

behandlas i skolan. En av de intervjuade lärarna menar att tyngden på en idrott och hälsa 

lärares axlar är för tung och menar att hälsa kan behandlas i andra ämnen, såsom de 

naturvetenskapliga ämnena och hem och konsumentkunskap och detta är något som även 

lärarna svarade i Jakobssons (2005) studie. Just denna ämnesintegrering skulle kunna fördjupa 

förståelsen för eleverna samt även leda till att hälsa inte bara ses som en teoretisk del i ämnet 

idrott och hälsa (Eriksson m.fl. 2003).   

 

10.3 Vidare studier  

Jag intervjuade enbart lärare då det var deras tankar och åsikter som jag eftersökte. Något som 

hade varit intressant att se närmare på är hur eleverna ser på begreppet hälsa och om deras syn 

går i samklang med lärarnas. Genom att intervjua både elever och lärare kanske även 

förståelsen för begreppet hälsa hade ökat. Intressanta frågeställningar till eleverna skulle 

kunna vara hur de ser på begreppet hälsa och hur de upplever hälsa i ämnet idrott och hälsa. I 

vidare studier hade det varit intressant att även se närmare på om lärarnas kön, ålder, 

arbetslivserfarenhet med mera hade spelat roll för utgången av resultatet.   
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BILAGA 
 

Tema 1- Bakgrund  

A. Hur länge har du arbetat som lärare i Idrott och hälsa? 

 

B. Hur trivs du med ditt arbete och hur trivs du på din arbetsplats? 

 

C. Hur många kollegor har du i ämnet? 

 

D. Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som lärare i Idrott och hälsa? 

 

 

Tema 2- Lärarens syn på begreppet hälsa & kunskapsvärde 

E. Hur ser du på begreppet hälsa? 

 

F. Vad innebär hälsa för dig? 

 

G. Kan du beskriva på vilket sätt hälsa kommer in i undervisningen? 

 

H. Vad ingår till exempel i din hälsoundervisning? 

 

I. Vart har du fått dina kunskaper om hälsa ifrån?  

 

J. Anser du att du besitter nödvändiga kunskaper för att kunna undervisa om hälsa i 

ämnet Idrott och hälsa och vilka kunskaper räknas i sådana fall?  

 

K. Vilka kunskaper anser du är av värde? 
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Tema 3- Implementering av hälsa i planering av hälsoundervisning 

L. Vad är av betydelse i din planering av hälsoundervisning? 

 

M. På vilket eller vilka sätt styr läroplanen din planering av hälsoundervisningen? 

 

N. Är samplanering med kollegor i ämnet ett val eller ett måste, förklara! 

 

Tema 4- Övrigt 

 

Övrigt: Är det något du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


