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Abstrakt 

Den här studien undersöker hur några lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar 

ämnet som ett folkhälsoansvar och hur de i sådana fall jobbar med att förbättra 

folkhälsan. Genom sex djupintervjuer ville vi få en djupare förståelse kring hur lärare 

ser på folkhälsa i relation till undervisningen. Tidigare forskning klarlägger att en god 

hälsa gynnar hela samhället och att det är viktigt med hälsofrämjande insatser i tidiga 

åldrar. Resultatet visar utifrån vårt teoretiska ramverk, nyinstitutionell teori, att alla 

respondenterna ser folkhälsoansvaret som en given uppgift i ämnet, trots att det inte 

uttrycks tydligt i styrdokumenten. Vidare fanns det olika sätt att arbeta för att förbättra 

folkhälsan hos eleverna, där vissa respondenter uppgav att de arbetade med 

individanpassning för att uppnå de regulativa målen. Med de regulativa villkoren i 

åtanke ville lärarna väcka elevernas intresse för livslång och regelbunden fysisk 

aktivitet efter skoltiden. En del av respondenterna hade gemensamma värderingar och 

föreställningar om de yrkesinriktade linjer där de istället fokuserade på att fysiskt 

aktivera eleverna. De regulativa villkoren med kunskap om träningseffekter och 

hälsobiten åsidosattes då de upplevde att de inte når ut till eleverna. Där upplevde 

respondenterna den fysiska aktiviteten som det stora bidraget för att förbättra elevernas 

folkhälsa. Normativa villkoren upplevs därmed som starkare i det här fallet då de 

regulativa villkoren ibland utelämnas till förmån för lärarnas värderingar om elevernas 

bästa. De kognitivt-kulturella villkoren har mest inverkan på folkhälsan genom att 

lärarna väljer att undervisa i fysisk aktivitet och kunskaper om träning som de själva har 

ett starkt intresse för.  Med en tolkningsfrihet som respondenterna upplever i relation till 

kursplanen och den korta tid som avsetts till ämnet, kan en del innehåll bara vidröras 

och några undvikas helt och hållet beroende på tolkning. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, nyinstitutionell teori, folkhälsa 
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1 Inledning  

Att inneha god hälsa är inte bara en individuell angelägenhet utan god hälsa gagnar 

också hela samhället. En god hälsa har visat sig vara elementär för att en social och en 

ekonomisk utveckling för människor, familjer och samhällen ska bli verklighet. Om 

människor har dålig hälsa kan det leda till utarmning av resurser i alla delar av 

samhället (Folkhälsomyndigheten 2015). Det är alltså uppenbart att hälsan är 

grundläggande för att uppnå en välfungerande välfärdsstat, en god hälsa bidrar till att 

generera produktiva medborgare. Forskning visar att det är särskilt viktigt med 

hälsofrämjande insatser i den tidiga barndomen för att förbättra hälsan. Friska barn lär 

sig bättre, friska vuxna är mer produktiva och friska äldre kan fortsätta med att bidra 

aktivt till samhället (Folkhälsomyndigheten 2015).  

 

Med utgångspunkt i detta vill vi därför undersöka om hur lärare i idrott och hälsa 

upplever och tänker kring vad deras ämne kan bidra med för att förbättra folkhälsan. 

Samhällets hälsa är uppdelat i hälsoklyftor och eftersom ämnet idrott och hälsa kan nå 

alla barn är det därför intressant att se hur lärarna upplever att de kan påverka elevers 

hälsa samt vad som kan hindra dem från att påverka?  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) har folkhälsan i vissa avseenden blivit sämre och sämre 

och därför ställer vi oss frågande till om Sveriges kommuner prioriterar hälsoarbetet i 

skolan.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval lärare i idrott och hälsa på 

gymnasiet uppfattar ämnets folkhälsoansvar. För att få en klarare bild vill vi också 

undersöka om, och i så fall hur, detta urval av lärare i idrott och hälsa arbetar för att 

utveckla folkhälsan. Förhoppningen är att studien ska resultera i en bredare förståelse 

kring ämnets folkhälsoansvar och med hjälp av konkreta exempel klarlägga hur vi i 

undervisningen kan behandla det.   

 

2.2 Frågeställningar 

 Uppfattar några lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att ämnet har 

folkhälsoansvar, och i så fall på vilket sätt?  

 

 Arbetar några lärare i idrott och hälsa på gymnasiet med att förbättra elevers 

folkhälsa i undervisningen, och i så fall på vilket sätt?  
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3 Bakgrund 

Inledningsvis kommer följande bakgrundsavsnittavsnitt att ge en beskrivning kring vad 

hälsa innebär, och hur hälsa definieras. Vidare behandlas även olika synsätt på hälsa, 

hur hälsa kan ses som en resurs, samt hur folkhälsan är i Sverige. Avslutningsvis 

förklaras vad som är skolans hälsouppdrag.  

 

3.1 Vad är hälsa? 

När det handlar om att förklara vad begreppet hälsa är blir det komplicerat då det inte 

existerar en allmänt accepterad definition. Hälsa kan exempelvis förklaras som att 

förebygga sjukdomar, eller med ingången att främja hälsa. Dessutom ställs frågan om 

hälsa och sjukdom ska ses som två olika gränser på samma skala, eller om det ska 

uppfattas som två olika dimensioner (Ekblom & Nilsson 2000). Vidare menar 

Quennerstedt (2006) att hälsa är ett begrepp som inte kan ses som helt självklart, utan 

det omfattar många olika innebörder.  Det kan omfatta allt från hälsotips och olika typer 

av hälsometoder till ett synsätt som är förknippat med sjukdomar, det vill säga att inte 

vara sjuk (Quennerstedt 2006).  

 

Hälsa har genom tiderna ofta mätts och setts som frånvaro av sjukdom. Det synsättet har 

ändrats vilket innebär att hälsa uppfattas som ett medel för att människan ska uppnå en 

god funktion. Denna typ av definition leder till att människor med olika typer av 

handikapp eller kroniska sjukdomar kan uppleva att de har god hälsa, samtidigt som 

individer som innefattar en god funktion i ett medicinsk och fysiologiskt avseende kan 

uppleva att de har en dålig hälsa (Ekblom & Nilsson 2000).  

 

Redan 1948 utgav WHO (World Health Organisation) en definition på vad hälsa 

innebär: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity” (WHO 2003). Definitionen beskriver att 

hälsa är ett tillstånd av ett fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning (Klasén McGrath 2014). Det 

fysiska välbefinnandet som poängteras i WHO:s definition kan exempelvis handla om 

allt från fysisk aktivitet, frånvaro av smärta och närhet och beröring till att få slippa 

träning och lägga energi på att utveckla saker individen är bra på. Det viktiga är vad 

individen själv upplever som ett fysiskt välbefinnande (Klasén McGrath 2014). 
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Hantering av stress, att förstå och kunna påverka olika situationer i det vardagliga livet 

eller att befinna sig i en vardagsmiljö som individen trivs i kan vara exempel på hur 

vissa människor uppnår ett välbefinnande av psykiskt slag (Klasén McGrath 2014). Den 

sista typen av välbefinnande i Klasén McGraths (2014) definition är den sociala, vilken 

kan innebära att individen känner sig bekräftad av människorna i dess närhet och att hen 

upplever ett sammanhang och en tillhörighet i familjen, på jobbet och bland vänner 

(Klasén McGrath 2014).  

 

3.2 Olika synsätt på hälsa 

Hälsa har sedan antiken utforskats i olika vetenskapliga studier och reflekterats över ur 

olika filosofiska perspektiv. Vad som förknippas med ett filosofiskt eller vetenskapligt 

hälsobegrepp är förknippat med människosyn, vetenskapssyn, samt rådande värden i 

samhället (Eriksson 1991). Historiskt sett finns det två förhållningssätt som varit 

dominerande gällande hälsobegreppet, ett moraliskt normativt och ett vetenskapligt 

normativt sätt. Det moraliskt normativa sättet innebär att individen påverkas och 

förhåller sig till hälsa utifrån de samhällsnormer som återfinns där normerna speglas av 

rådande ideal och beteende- och moralkoder. Har individen istället ett vetenskapligt 

normativt förhållningssätt till hälsa, då är det medicinvetenskapen som definierar vad 

hälsa innebär (Quennerstedt 2006). I en del religiösa traditioner återfinns ett moraliskt 

normativt förhållningssätt där hälsa innebär att uppnå ett tillstånd med total avsaknad av 

sjukdom och död (Eriksson 1991, Qvarsell 1989).  

 

Tro och hälsa är två begrepp som historiskt sett har haft ett samband. Detta 

synliggjordes under medeltiden, då kristendomen var den ledande ideologin, där hälsa 

betraktades som ett tillstånd vilket kunde uppnås först när kroppen var på väg till 

paradiset. Sjukdom och död var i den kristna världsbilden något som ansågs vara ett 

straff eller en varning till människan om jordelivets korta levnadslängd. Då det fanns en 

föreställning om ett liv efter döden så hade inte betydelsen av hur man mådde på 

jordelivet så stor inverkan på människorna (Qvarsell 1989). Detta moraliskt normativa 

synsätt på hälsa innebar att hälsa sågs som en moralisk egenskap, ett liv i enlighet med 

Guds vilja, medan sjukdom uppfattades som ett tecken på att någon syndat 

(Quennerstedt 2006). När kristendomens inflytande kom att avta var det istället 

vetenskapen, med det rationella tankesättet i fokus, som tog över som ledande ideologi 

när det gäller synen på hälsa (Carlsson 1995). Följden av detta blev att ett vetenskapligt 
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normativt förhållningssätt blev dominerande som en ledande och sanningsenlig syn på 

hälsa. Människan sökte efter den objektiva sanningen och ändrar uppfattning om att alla 

sjukdomar har samma ursprung, och utvecklar istället ett biomedicinskt synsätt. Det 

biomedicinska synsättet innebar att människan skapade utgångspunkter, eller 

kategoriserar, hälsoaspekter som sjuk-frisk, rätt – fel och normalt-onormalt (Dahn 1995, 

Quennerstedt 2006).  

 

Två olika perspektiv på hälsobegreppet är det patogena och det salutogena perspektivet. 

Det patogena perspektivet innebär teorier som fokuserar på det sjuka eller onormala. En 

vanligt förekommande teori som tillhör det patogena perspektivet är det som tidigare 

nämndes, det biomedicinska synsättet. Sjukdomar ses som avvikelser från ett normalt 

tillstånd och beteende, vilket leder till att individen uppfattas som sjuk om dennes 

funktioner avviker från det normal (Medin & Alexandersson 2000). Det salutogena 

perspektivet fokuserar på vilka faktorer som främjar hälsa och där hälsa upplevs som en 

helhet med fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel. Vid olika typer av 

hälsofrämjande aktiviteter påverkas alltid dessa tre faktorer i någon grad. Vidare innebär 

det salutogena perspektivet att hälsa och sjukdom inte ses som varandras motsatser, 

hälsa är alltså inte något individen har eller inte har, utan det handlar om en flytande 

gräns där individen skapar och upprätthåller hälsa genom en process (Medin & 

Alexandersson 2000). 

  

3.3 Folkhälsomyndighetens syn på folkhälsa 

Att ha en god hälsa är något som gynnar hela samhället och det bör därför ses som en 

värdefull resurs. En god hälsa är fundamental för att en social och en ekonomisk 

utveckling för människor, familjer och samhällen ska bli verklighet.  En dålig hälsa 

leder till utarmning av resurser i alla delar av samhället. En välmående befolkning nås 

bäst om den offentliga förvaltningen samarbetar med att ta itu med de sociala och 

individuella bestämningsfaktorerna för hälsa. Hälsosektorn ses därför som viktig för 

deras direkta och indirekta effekter på ekonomin (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

I september 2010 antog de 53 länderna inom WHO:s europeiska region ett nytt värde- 

och evidensbaserat policyramverk. Detta policyramverk innefattar en samling 

rekommendationer för hälsa, så kallad ”Hälsa 2020”. I Hälsa 2020 beskrivs 

gemensamma mål för att tydligt bättra på folkets hälsa och välbefinnande, minska 
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ojämlikhet i hälsa, stärka folkhälsan och garantera människocentrerade hälsosystem som 

är universella, rättvisa, hållbara av hög kvalité (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

I Hälsa 2020 belyses det två viktiga mål för att förbättra hälsan. Det kan göras om 

beslutsfattare på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen verkar för det första med 

att förbättra hälsan för alla och minska ojämlikhet i hälsa och för det andra att förbättra 

ledarskap och delaktighet i styrningen av hälsa. Prioriterade områden innefattar 

förskoleundervisning, undervisningsprestationer, anställnings- och arbetsvillkor och att 

minska fattigdom. (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

Att verka för en god hälsa genom hela livet leder till en ökad livslängd och är bra för 

samhället och den ekonomiska utvecklingen. Det framkommer i rapporten att det är 

särskilt viktigt med hälsofrämjande insatser i den tidiga barndomen för att förbättra 

hälsan och motverka ojämlikhet i hälsa. Friska barn lär sig bättre, friska vuxna är mer 

produktiva och friska äldre kan fortsätta med att bidra aktivt till samhället. 

(Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

Prioriteringar bör ligga på att stärka program som främjar psykisk hälsa. Det är särskilt 

viktigt att integrera arbete med psykisk och sexuell hälsa. Det kan göras genom att 

ungdomar lär sig av varandra eller ungdomsorganisationers medverkar i undervisningen 

eller skapa hälsokunskapsprogram i skolan. Alla delar i samhället bidrar till att skapa 

hälsa. All form av ledarskap för hälsa och välbefinnande kan göra stor skillnad för 

människorna i ditt land, ditt landsting, din region, din kommun eller din stad och för den 

hela europeiska regionen (Folkhälsomyndigheten 2015) 

 

3.4 Hälsa i Sverige 

Hur Sveriges befolkning mår går det att läsa om i folkhälsorapporten som publiceras av 

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med 

verksamhet som rör hälso- och sjukvård. I deras folkhälsorapport görs en nationell 

granskning av det svenska samhället och klarlägger där hälsotillståndets utveckling i 

olika befolkningsgrupper och hur den påverkats av levnadsvanor och 

omgivningsfaktorer (Socialstyrelsen 2012).  
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Den senaste nationella folkhälsorapporten i Sverige utgavs 2012, vilken tyder på att 

hälsotillståndet inom vissa områden har blivit bättre och andra sämre. De förbättrade 

hälsodelarna gestaltas framför allt i den ökande medellivslängden, där den har ökat mer 

hos män än hos kvinnor. Att den har ökat har till stor del berott på att vi ser en stor 

minskning av dödligheten i hjärt-och kärlsjukdomar. Att dessa sjukdomar har sjunkit i 

dödsantal beror till en viss del på att det vardagliga rökandet har minskat sen början av 

2000-talet. Sett till årskurs nio elever har andelen rökare minskat liksom 

alkoholkonsumtionen och brukandet av narkotika (Socialstyrelsen 2012). Rapporten 

belyser vidare att alkoholrelaterade inläggningar på sjukhus har minskat i 

åldersintervallen 25-44 år jämfört med 1990-talet. Alkoholrelaterade inläggningar på 

sjukhus har dock ökat i åldersgruppen 15-24 år.  

 

Övervikten bland barn har kraftigt ökat från 1980-talet till 2000-talet. I en rapport 

framkommer det att ökningen av övervikten har stagnerat (Socialstyrelsen 2012) Av alla 

barn är 15-20% överviktiga och 3-5% feta. En bidragande orsak till att det har minskat 

har att göra med att fler barn idag äter frukt och grönsaker samtidigt som förtäringen av 

godis och läsk minskat anmärkningsvärt (Socialstyrelsen 2012). Det visar sig i 

rapporten att 14 % har en stillasittande fritid i åldersintervallen 16-84 år. 

Folkhälsorapporten anser att den stillasittande fritiden är problematisk, eftersom det 

leder till att de människorna går miste om de hälsovinster som fysisk aktivitet bidrar 

med, och risken för övervikt ökar.  Den psykiska ohälsan är en annan aspekt som ökat 

hos båda könen i unga åldrar. Framförallt har en ökning skett hos kvinnor i yngre åldrar. 

Det har lett till att allt fler yngre kvinnor och män gör självmordsförsök och där fler 

yngre människor vårdas på sjukhus för att de mår psykiskt dåligt (Socialstyrelsen 2012). 

Slutligen belyste folkhälsorapporten att hälsan i Sverige är ojämnt fördelad. De 

framkommer tydligt att människor med en sämre social status har sämre hälsa än de i 

samhället med högre social status. De med sämre social status är i denna rapport 

människor som är kategoriserade som lågutbildade, låginkomsttagare, arbetare eller 

ensamstående kvinnor (Socialstyrelsen 2012). 

 

3.5 Skolans hälsouppdrag på gymnasienivå 

Denna studie vill undersöka hur lärare i idrott och hälsa ser på ämnets folkhälsobidrag. 

Vi ska därför redogöra för skolans hälsouppdrag som alla inom skolan ska sträva mot 

samt vad som specifikt nämns som ämnet idrott och hälsas hälsouppdrag. 
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Hela gymnasieskolan har ett ansvar vad gäller att informera elever om hälso-, livsstils- 

och konsumtionsfrågor. Vidare ska skolan sträva efter att ge eleverna förutsättningar att 

regelbundet bedriva fysisk aktivitet. Skolan har också en skyldighet vad gäller att ge 

elever kunskaper om vilka förutsättningar som krävs för att nå en god hälsa (Skolverket 

2011). Brolin (2014) belyser att alla elever ska bli så medvetna att de kan ta eget ansvar 

för sin hälsa. Skolan bistår eleverna med den kunskap som krävs för att uppnå en god 

hälsa, men det är sedan individens ansvar att omvandla kunskapen i praktiken. 

Individen ska ha den kontroll att kunna styra sig själv till god hälsa.  Detta går också att 

utläsa i kommentarsmaterialet till ämnet idrott och hälsa, där det står att eleverna ska 

utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter samt hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar hälsan. Detta kunskapsinnehåll är grunden för att individerna 

ska kunna ta ansvar för sin hälsa (Skolverket 2011a). McCuaig och Hay (2013) 

uttrycker att det är individens ansvar som god samhällsmedborgare att vara hälsosam, 

lyckas inte individen hålla sig frisk blir det en större kostnad för samhället.  

 

På en gymnasieskola ska det enligt skollagen finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska 

innefatta tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogisk 

kompetens. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och 

stödjande. Inom elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog, kurator samt personal med kompetens att ge de elever som behöver 

specialpedagogiska insatser (Skollagen 2010:800). Elevhälsan ska också arbeta mot 

kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger (Skolverket 

2009). Rektorn på ett gymnasium har ett uttalat ansvar vad gäller att elevhälsan 

utformas på ett sätt som ger elever särskilt stöd eller stödåtgärder om det krävs.  

Rektorn ska se till att elever får kunskap om riskerna med tobak, alkohol, narkotika och 

andra droger (Skolverket 2011).  

 

I ämnet idrott och hälsas syfte ska undervisningen medföra att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om 

konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Undervisningen ska leda till att 

elever utvecklar intresse för att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen 

som en källa till välbefinnande. Vidare ska också undervisningen leda till att elever 
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utvecklar hälsomedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i 

arbetsliv och samhälle (Skolverket 2011).  

 

3.6 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis belyser bakgrunden olika aspekter av hälsa. Som vi uttryckte finns 

det flera olika definitioner av hälsa, där de vanligast förekommande begreppen är det 

salutogena och det patogena perspektivet. Det salutogena beskriver faktorer som 

fokuserar på att främja hälsan, medan det patogena lägger tyngd på det sjuka eller 

onormala (Qunnerstedt 2007).  Det är dock individen själv som upplever om han/hon 

har hälsa och där hälsa upplevs utifrån flera olika delar, såsom det psykiska, fysiska och 

det sociala (Klasén McGrath 2014).  

 

En annan aspekt som beskrivits är att hälsan är viktigt för individen själv, men även för 

hela samhället. Det bör därmed ses som en värdefull resurs. Genom att förbättra 

ledarskapet, till exempel utbildade lärare, kan skolan vara en plats som utvecklar 

elevernas hälsa. Hälsofrämjande insatser är särskilt viktiga tidigt i barndomen för att 

hälsan ska bli bättre (Folkhälsomyndigheten 2015).  

 

Avslutningsvis beskrivs hälsan i Sverige och där visar det sig att många delar av 

folkhälsan har förbättrats, så som mindre övervikt, rökning och alkoholkonsumtion 

bland ungdomar. Det som har ökat till det negativa är den psykiska ohälsan bland 

ungdomar (Socialstyrelsen 2009). Något som kan hjälpa till att vända denna negativa 

trend är skolans hälsouppdrag. Gymnasieskolan har ansvar att informera elever med 

hälso-, livsstils- och konsumtionsfrågor. Vidare ska skolan sträva efter att ge eleverna 

förutsättningar att regelbundet bedriva fysisk aktivitet. Skolan har också en skyldighet 

vad gäller att ge elever kunskaper om vilka förutsättningar som krävs för att nå en god 

hälsa (Skolverket 2011). 

 

De här olika delarna av hälsa som belysts i bakgrunden kommer förhoppningsvis att 

vara en ingång för läsaren eller ger en inblick i vad hälsa är. Läsaren ska också få en 

överblick av hur hälsan ser ut i Sverige och vad skolan ska bidra med för att förbättra 

hälsan bland eleverna. Vad som sker i skolans undervisning och i ämnet idrott och hälsa 

spelar troligtvis en stor roll för elevernas folkhälsa. Kan läraren i ämnet ge eleverna den 
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kunskap och motivation som krävs så får eleverna, åtminstone på ett teoretisk plan, en 

större möjlighet att bibehålla en god hälsa efter avslutad skolgång och har därmed en 

större chans att utveckla en god folkhälsa genom livet.  
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4 Tidigare forskning  

Detta kapitel inleds med forskning som berör fetma och den problematik som råder 

kring det. Därefter redogörs olika förhållningssätt till hälsa och lärares hälsofrämjande 

arbete i ämnet. Avslutningsvis redovisas hur hälsoundervisning är utformat 

internationellt och till sist om folkhälsa i ämnet idrott och hälsa.  

 

4.1 Fet = ohälsosam? 
 

Wright & Dean (2007) belyser att ökningen av fetma har ökat markant hos den 

Australiensiska befolkningen. Det har lett till att en stor oro har spridits hos den 

australiensiska regeringen eftersom övervikt och fetma relaterade sjukdomar kostar 

samhället runt 1.2 miljarder dollar. Genom media och australiensisk politik lyfts 

övervikt och ”fetmaepidemin” upp som något som måste bekämpas. Vidare riktar Kirk 

(2006), som kritik mot journalister, forskare och politiker som påstår att invånare i I-

länder idag är inne i en överviktskris och att barndomsfetma i synnerhet är ett växande 

problem.  Enligt Kirk så finns det för lite bevis som visar på en försämring av barns 

kondition och aktivitetsnivå.  Han menar istället att barn idag har större möjligheter än 

någonsin att vara fysiskt aktiva på en regelbunden basis, men att ha möjlighet till att 

vara aktiv är differentiellt fördelad med faktorer som social klass, funktionshinder, ras 

och kön. 

 

Enligt Wright & Dean (2007) ska elever lära sig att det måste finnas en balans mellan 

den energin de äter och den energin de förbrukar. I skolor får elever hemuppgifter där 

det bland annat skriver om vad de har ätit och hur mycket de har rört på dig. Forskarna 

Wright & Dean (2007) lyfter fram att lärare i framförallt idrott och hälsa måste kritiskt 

granska dessa idéer om kroppen, hälsa och fysisk aktivitet. Lärarna måste också hjälpa 

eleverna att kritisk granska påståendena i synnerhet om ”fetmaepidemin” och förstå hur 

det i media och andra texter rekontextualiseras. Forskarna anser att lärarna i Australien 

måste engagera sig i debatten, läsa olika synvinklar och våga ta en position som kritisk, 

istället för att acceptera ”fetmaepidemin” som ett faktum (Wright & Dean 2007).  
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Kirk (2006) förklarar att skolorna ses både som källan och en möjlig lösning till 

överviktskrisen. Idrottslärare har haft en kluven inställning till att genomföra 

idrottsformer som kan ta itu med den direkt påstådda minskningen av barns fysiska 

status och deras ökande fetma. Detta eftersom hälsobaserad fysisk aktivitet inte blivit 

verkningsfull i skolan i Australien, Storbritannien och USA. 

 

Om ungdomar tror att fysisk inaktivitet leder till fetma så kan det leda till skador på 

många ungdomar om denna tro skulle bli offentligt och som utbildningspolitik. Därför 

menar Kirk att vi måste ifrågasätta den tro när diskussionen kommer upp och erbjuda 

alternativa argument mot detta förhållningssätt. Kirk menar inte att fysisk aktivitet är 

betydelselöst för elevers hälsa. Han menar istället att det är farligt att fokusera för 

mycket på hur inaktivitet hänger ihop med övervikt. Han är istället kritisk över de sätt 

som framtida former av idrott kan utformas genom felaktiga antaganden och obefogade 

påståenden (Kirk 2006). 

 

4.2 Främja hälsa eller söka sjukdom? 
 

Ämnet idrott och hälsa domineras idag utav ett patogent perspektiv. Det syns tydligt 

genom att undervisningen är präglad att stimulera goda vanor vad gäller fysisk aktivitet 

och kost. Undervisningen domineras av ett stort fokus på att ge eleverna fysisk träning 

och utveckla kunskaper om det. Undervisningen leder därmed till att läraren främjar en 

hög aktivitet hos eleverna som ger god effekt på elevers fysiska status och positivt 

förhållningssätt, vilket ska stimulera till goda motionsvaror. Lektioner i idrott och hälsa 

ses då som ett ämne av förebyggande och preventiv karaktär, med fokus att förhindra 

sjukdomar, skador och risker med exempel på en fysisk inaktiv livsstil och dålig 

kosthållning (Quennerstedt 2007). Även Fox, Cooper och Mckenna (2004) förklarar att 

hälsofrågan i ämnet idrott och hälsa domineras av patogena influenser, där det mest 

framträdande är diskursen om övervikt.  

 

Utifrån detta sagt uppfattas det som att det patogena synsättet i undervisningen leder till 

att fysisk aktivitet automatiskt leder till hälsa eftersom det ger en bättre fysisk status.  

I det patogena perspektivet ges det inte tid till naturmöten, eller diskussioner om 

hälsofrågor, såsom kroppsbilder i media ur ett hälsoperspektiv eftersom de ”stjäl” tid 

från den hälsofrämjande fysiska aktiviteten. Istället bör undervisningen präglas av ett 
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salutogent perspektiv. Detta för ett salutogent angreppssätt öppnar upp för frågor som 

leder till en djupare förstålse för hälsofrågor. Det kan handla om hur olika 

rörelseaktiviteter kan bidra till att stärka hälsoutvecklingen (Quennerstedt 2007). I 

enighet med Quennerstedt (2007) förespråkar McCuaig & Hay (2013) det salutogena 

perspektivet. Argumentet till att den salutogena synen bör ha en framträdande roll är att 

hela människan bör sättas i fokus så resurser som främjar hälsoutvecklingen prioriteras. 

Utifrån detta synsätt ses fysiska aktiviteter och rörelseaktiviteter som något mer än 

endast ett försvar mot sjukdomar och övervikt. Det leder således till att fysisk aktivitet 

både ses som uppmätningsbara termer som att öka konditionsnivån, men också i termer 

av ett välbefinnande i pågående rörelseaktivitet som kan ses som en potentiell resurs för 

hälsoutveckling (Quennerstedt 2007). 

 

En salutogen ansats i undervisningen leder till att hälsa inte enbart ses som frånvaro av 

sjukdom eller inte vara överviktig. Vidare leder det också till att en fysisk aktivitet, 

rörelse eller idrott inte alltid leder till god hälsa. Logiken med att fysisk aktivitet alltid 

leder till hälsa, är inte så enkel som det ibland påstås. Quennerstedt har valt att 

exemplifiera det genom en undervisning med aktiviteten bollspel. Utifrån ett patogent 

perspektiv är ett bollspel i stort sett alltid positivt i ett hälsoperspektiv där aktiviteten 

ger konditionsträning och fettförbrännande effekt. Ur ett salutogent synsätt främja 

bollspel hälsoutvecklingen genom fysisk träning, utveckling av motorisk förmåga, 

utvecklade av sociala kvaliteter, att främja demokratisk medverkan, som en jag-

stärkande aktivitet, rörelseglädje eller ett välbefinnande som upplevs i rörelse, i den 

pågående aktiviteten och i de sociala relationerna. De hälsoutvecklande ses mer utifrån 

de erfarenheter och det lärande som konsekvensen av deltagande i bollspel ger. Men 

utifrån ett salutogent perspektiv måste vi även observera det som hämmar 

hälsoutvecklingen i aktiviteten bollspel såsom marginalisering, utslagning, sämre 

självförtroende, rädsla att känna sig klumpig eller en negativ bild av elevens 

kroppsmöjligheter. Det betyder att både fysisk aktivitet och inaktivitet kan vara skadligt 

för hälsan (Quennerstedt 2007). 

 

Cale och Harris (2014) är också kritiska till det patogena synsättet i ämnet idrott och 

hälsa. De menar att det är viktigt att klarlägga vad ämnet idrott och hälsas bidrag är till 

bemötande av fetma.  Även om fysisk träning spelar en roll som berör frågan så är det 

inte ett lämpligt syfte eller motivering för idrott och hälsa. Ämnet idrott och hälsa ska 
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inte hållas som ansvarig för att minska fetma. Ämnets roll ska istället vara att stimulera 

intresset, njutning, kunskap, förståelse, kompetens och förtroende för fysisk aktivitet 

och idrott och hälsa och välbefinnande. En lärare i idrott och hälsa måste vara 

förstående och vara lyhörd, detta för att ta itu med de utmaningar som handlar om att 

säkerställa att feta barn kan engagera sig fullt ut och säkert i meningsfulla och rolig 

fysisk aktiviteter.  Om fokus hade varit på att bränna fett skulle de leda till att många 

feta barn känner en olust till fysisk aktivitet och idrottsdeltagande. Istället ska fysisk 

aktivitet under lektioner i idrott och hälsa präglas av att fokuserar på elevers glädje och 

inställning (Cale & Harris 2014).   

 

Quennerstedt (2007) diskuterar om vad som ska vara idrott och hälsas primära mål. Ska 

det handla om att idrott och hälsa ska bekämpa inaktivitet och ”fetma-epidemin”. Ett 

sådant uppdrag skulle vara omöjligt att lösa. Han ställer sig frågande till vilken uppgift 

som ämnet ska ta ansvar för vad gäller hälsa. Handlar det om att motverkar övervikt hos 

barn och ungdomar och på sikt hos befolkningen i stort, där kunskaper respektive 

lärande är eventuella bieffekter? Eller handlar det om att kunskapskvaliteter och 

lärande, där god kondition och förebyggande av övervikt är eventuella bieffekter? Att 

använda sig utav en salutogen ansats i diskurser om att lära sig hälsa skulle leda till vi 

pekar på tänkbara bidrag som ämnet kan ge eleverna i deras hälsoutveckling och där 

ämnet bidrar till en hållbar hälsoutveckling (Quennerstedt 2007).  

 

 

4.3 Lärares hälsofrämjande arbete 

Idag är folkhälsosträvans primära mål riktat mot att förändra individers levnadssätt och 

livsstil. Anledning till den strategin har att göra med att människors levnadssätt idag kan 

ses som en livsstil som inte är hälsosam. Det har att göra med att framträdande drag i 

människors livsstil kännetecknas av brist på motion, felaktig kost och stress som i ett 

längre perspektiv leder till ohälsa. Skolelever ska idag kunna ta personliga 

ställningstagande i hälsofrågor. De ska bland annat kunna tillägna sig kunskap om 

livsstilens betydelse för hälsan och förstå samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och 

livsstil. Det upplevs som att det hela blir paradoxalt, eftersom ämnesplanen betonar 

personliga ställningstagande och folkhälsosträvan pekar på vissa önskvärda attityder 

och beteenden. Folkhälsoarbetet vill framförallt påverka den egna kroppen och en sådan 
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ambition kan endast formuleras om man är övertygad att man har kunskap om vad som 

är ett hälsosamt förhållningssätt till kroppen och inte (Annerstedt 2001). 

 

Trots att livsstilens betydelse har fått en starkare roll i ämnet, visar studier att 

hälsorelaterad kunskap fortfarande berörs väldigt lite i lärarutbildning för idrott och 

hälsa. Det leder till att det blir svårt som lärare att uppfylla de höga förväntningarna som 

handlar om att främja en hälsosam och aktiv livsstil i ämnet idrott och hälsa. Vidare 

uttryckte även eleverna i studien att de inte upplevde att undervisningen var särskilt 

effektiv när det gällde att främja en sund och aktiv livsstil. Det framgår tydligt att 

radikala förändringar måste göras inom lärarutbildningen för att kunna ge eleverna den 

kunskap de har rätt till. Det krävs därför att lärare arbetar och drar nytta av varandra och 

använder sig av uppdaterad kunskap om hälsa. Slutligen ska lärare använda sig av den 

bästa vägledning där det blir viktigt säkerställa att lärare använder sig av sådan 

informationen (Harris 2014). 

 

Hälsosism är ett begrepp som används för att främst beskriva hälsoproblem som 

individuella problem. Det betyder att den personliga hälsans huvudansvar uppfattas som 

individens ansvar och skyldighet. Hälsoismens i idrott och hälsa syns framförallt i 

sambandet med att fysisk aktivitet förknippas med hälsa.  Premissen vilar på att fysisk 

aktivitet leder till en bättre hälsa eftersom träning är lika med hälsa.  Denna uppfattning 

är förhållandevis utbredd bland lärare i idrott och hälsa och ofta menas det att elever 

som är ”ur form” har bara sig själva att skylla.  Hälsa anses därför som ett uttryck för 

självkontroll.  Detta synsätt leder till att en slank och vältränad kropp är det yttersta 

beviset på hälsa.  Ämnet idrott och hälsa idag är förknippat med hälsoismen där hälsa är 

lokaliserade till våra kroppar (Annerstedt 2001).  

 

Hälsosism i ämnet idrott och hälsa leder enligt Cale, Harris och Chen (2014) till en smal 

syn på hälsoundervisningen och främjandet av fysisk aktivitet, där lärarna enbart ska 

uppmuntra eleverna att ta ett individuellt ansvar för sin hälsa eller att övervaka deras 

framsteg och uppmuntra dem till att göra förnuftiga beslut.  

 

Kirk (2006) riktar också kritik mot att hälsa i ämnet idrott och hälsa ses som en 

biprodukt av att delta i olika former av spel under idrottslektioner. Han undrar hur länge 

lärare i idrott och hälsa kommer att kunna behålla denna ambivalens, med tanke att 
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forskning visar att idrott och hälsa i stort sett är ineffektiv för att förbättra barns 

kondition och att ge en lämplig frekvens, varaktighet och intensiv aktivitet som krävs 

för att få en hälsoeffekt. Han är därför kritisk till att hälsa ses som en biprodukt istället 

för ett centralt mål med tanke på att skolor är platser där regeringen och andra 

myndigheter kan få tillgång till alla ungdomar. 

 

När ämnet bytte namn till idrott och hälsa blev det en markering att ämnet är kvalitativt 

annorlunda än idrott inom föreningsidrotten. Det har nu lyfts fram ett mer kognitivt 

synsätt i ämnet. Ämnets uppgift ska ge elever kunskaper om rörelseaktiviteter och ge 

eleverna en förståelse om aktivitetens betydelse och sambandet mellan fysisk aktivitet, 

hälsa och livsstil står i centrum (Annerstedt 2001). 

 

Den decentraliserade läroplanen har lett till en lokal frihet gällande innehåll och 

arbetssätt och tidstilldelningen till ämnet har minskat väsentligt.  Det har resulterat i att 

ämnets utformning kan variera mellan olika skolor. Arbetssättet har gått ifrån att vara 

helt lärarstyrt till att ge elever ökat ansvar, både vad gäller utformning och innehåll av 

ämnet.  Utöver detta lyser de centrala direktiven med sin frånvaro. Det har lätt till att en 

osäkerhet har spridits hos lärare. Att tidstilldelningen har minskat ses som särskilt 

allvarligt mot bakgrunden att alltfler har en stillasittande fritid, livsstilsrelaterade 

sjukdomar och barn i västvärlden blir allt mer överviktiga. I debatter om dessa 

tidsnedskärningar har fokus varit på ämnets betydelse för elever som är fysiskt inaktiva 

på sin fritid. Debattens huvudsakliga diskurs har handlat om elever bara får mer tid till 

ämnet så kommer barn och ungdomar i Sverige att bli mer aktiva. Annerstedt är 

skeptisk till detta eftersom han anser att det inte är så enkelt. Han anser att samhället är 

betydligt komplexare än så och det är många faktorer som spelar in (Annerstedt 2001). 

 

Ämnet har alltid varit kopplat mot hälsa på något sätt. Idag försöker undervisningen i 

idrott och hälsa koppla ihop träning och hälsa med elevens totala livsstil. Om 

upprätthållandet av hälsa är ett mål inom ämnet, kan inte hälsoperspektivet enbart 

handla om fysisk hälsa och utveckling, utan det måste också handla om exempelvis 

psykisk välmående, goda kamratrelationer och goda kostvanor. Han är övertygad om att 

skolämnet har en betydande roll att spela i framtidens skola och samhälle. Detta för att 

ämnet ger en kompetens som är nödvändig och betydelsefull för att kunna leva ett 

lyckligt liv. Ämnet utvecklar barn och ungdomars kunskaper, förmågor, och inte minst 
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erfarenheter, att de vill och kan delta i samhällets rörelsekultur och finna någon fysisk 

aktivitet som de är intresserade av och som på olika sätt berikar dem i deras fortsatta liv 

(Annerstedt 2001).  

 

Det framkommer här att en stor del av lärarna i idrott och hälsa förknippar hälsa med 

elevers fysiska status, trots att ämnesplanen vill att skolan ska arbeta med att se 

sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och livsstil. Annerstedt (2001) menar i sin 

forskning att om målet är att upprätthålla hälsa måste ämnet också beröra den psykiska 

och sociala hälsan. Harris (2014) vill se att lärarutbildningar arbetar mer med hälsa och 

livsstilsfrågor i sina utbildningar så att lärare får tillräckligt med kunskap för att kunna 

undervisa om det här för eleverna.  Kirk (2006) menar att om vi vill förbättra hälsan bör 

hälsa vara ett centralt mål istället för att vara en biprodukt av aktivitet med spel. Han 

föreslår också att vetenskaplig kunskap bör återges mer och förmedlas av tv och andra 

populära hälsoforum för att bemöta att motion leder till slankhet och att slankhet är 

beviset för hälsa. 

 

  

4.4 Hälsoundervisning i några utvalda länder   

I Watanabe och Dickinson (2015) studie har de intervjuat vad lärare i idrott och hälsa i 

Nya Zeeland och Japan anser att deras elevers hälsoproblem var samt hur deras 

hälsoundervisning såg ut. På Nya Zeeland var det största hälsoproblemen enligt lärarna 

fetma, övervikt och astma hos eleverna. Det visade sig att det fanns en viss skillnad hur 

skolorna i Nya Zeeland tolkade och undervisade i idrott och hälsa samt att 

undervisningen skiljde sig åt beroende på om skolan hade en låg eller hög 

socioekonomisk status. Det visade sig genom att en hög socioekonomisk skola kunde 

erbjuda elever intressanta program för att säkerställa deras hälsa, inte bara genom 

föreläsningar utan också genom aktiviteter. Kontentan blev att ju högre status skolan 

hade desto bättre hälsoundervisning kunde också bedrivas. 

 

I Japan ansåg lärarna att otillräcklig sömn och otillräckligt födointag var problemet men 

även att den fysiska statusen bland eleverna var väldigt polariserad där eleverna 

antingen var vältränade eller otränade (Watanabe & Dickinson 2015).  
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Watanabes och Dickinsons (2015)  studie tyder på att barnens hälsa i Japan relateras till 

deras livsstil och vanor, som är formade, kontrollerade och påverkade av föräldrarnas 

val av livsstil och regler i hemmet. Deras slutsatser är att de barn som lever med 

hälsosamma föräldrar inte behöver någon hälsoundervisning i skolan. Däremot behöver 

de elever som inte lever i hälsosamma familjer hälsoundervisningen i skolan. Det 

problematiska blir dock att förändra dessa elevers hälsostil eftersom de lever i en familj 

som är ohälsosam. 

 

I Japan var lärarna tvungna och följa kursplaner som förnyades var tionde år väldigt 

strikt, det har lett till att lärarna inte kunde anpassa lektionerna till elevernas nuvarande 

hälsostatus då det inte fanns skrivet i kursplanen att beröra just de aktuella 

hälsoproblemen. Det resulterade i att den hälsorisken som handlade om att eleverna 

spenderade för mycket tid framför datorer och smartphones som har lett till en 

försämrad sömn hos eleverna inte gick att undervisa om i brist på avsaknad i kursplanen 

(Watanabe & Dickinson 2015).  

 

I Japan styrdes undervisningen i idrott och hälsa av läroböcker som var utsedda och 

utgivna av regeringen. Det har i Japan lett till att de inte gör någon skillnad på skolor 

sinsemellan, därför kan inte hälsoutbildningen anpassas efter elevernas behov. I Nya 

Zeeland var det en större flexibilitet där läraren gavs möjlighet till en strategianpassad 

undervisning till det samhällen där skolan ligger belägen. Studien av Watanabe & 

Dickinson (2015) lyfter fram att respondenter från båda länderna ansåg att den reglerade 

lektionstiden inte var tillräcklig för att beröra det som står i kursplanen, detta har lett till 

att lärarana upplevde sig stressade när det undervisade om hälsa. Sammanfattningen av 

själva studien visar att de finns olika hälsoproblem i de olika länderna, där de skiljer sig 

åt hur de kan motverka det. I Nya Zeeland var det lättare att bemöta det om du var lärare 

i en högsocioekonomisk skola. I Japan däremot var problematiken att de var tvungna att 

följa kursplanen strikt. Det ledde till att de inte kunna beröra det aktuella hälsoproblem 

som fanns. Alla var eniga om att lektionstiden var för liten för att kunna beröra ämnet 

hälsa tillräckligt (Watanabe & Dickinson 2015).  

 

 

Jin (2013) har i sin studie undersökt hur arton lärare i idrott och hälsa i Kina tolkade 

begreppet hälsa i deras nylanserade ämnesplan. Studien visar att tidigare kursplaner i 
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idrott och hälsa i Kina har haft sportprestationer som det centrala. Den nya ämnesplanen 

har istället bytt riktning mot att nu istället lägga en stor betoning på hälsa och fitness. 

Den nya läroplanen har lätt till att idrottslärare måste ändra sina 

undervisningsperspektiv och pedagogiska metoder. 

 

Alla respondenterna i studien uttryckte sitt stöd för det huvudsakliga målet att sätta mer 

betoning på hälsofrämjande åtgärder i den nya ämnesplanen. Däremot fortskrider 

tillämpningen av den nya reformen av ämnesplanen med svårigheter, där lärarna 

saknade en viss nivå av personligt engagemang som kan leda till att undergräva den nya 

ämnesplanen. Bristen på personligt engagemang att genomföra den nya läroplanen 

berodde på lärares oförmåga att omvandla den nya retoriken i ny praxis samt lärares 

allmänna känslor över att överarbeta och var undervärderade har varit faktorer som 

påverkat lärarnas vilja att anta de utmaningar som kom med den nya läroplanen. Vidare 

riktade lärare kritik mot skoladministrationers engagemang till ämnet. I denna studie 

framkommer det att det finns strukturella, personliga och kulturella faktorer som kan 

hindra idrottslärare att aktivt genomföra den nära läroplanen (Jin 2013). 

 

Jankauskienė och Miežienė (2011) har i sin studie undersökt hur idrottslärare i Litauen 

uppfattar hälsoundervisningen i skolan. I resultatet från deras studie framgick det att 

endast 10 % av lärarna uppfattade hälsoundervisningen centrala mål korrekt. Det visade 

sig att lärarna inte erhöll den kompetens för att genomföra en bra hälsoundervisning. 

Studien visar att lärare har svårt att utföra hälsoutbildning och en fysisk aktivitet som är 

hälsorelaterad. 

 

Avslutningsvis ser vi att länder över hela världen har svårt att säkerställa en god 

hälsoundervisning. Olika faktorer som gjort att hälsoundervisningen inte kan bedrivas 

på ett fullt så bra sätt som önskats är bland annat pengar, lektionstid, ämnesplaner, 

motivation, kompetens och stöd. Det blir här uppenbart att hälsoundervisningen kan 

bedömas som komplext oavsett var det sker i världen. I vår undersökning blir det därför 

intressant att se hur lärarna i vår studie uppfattar ämnets folkhälsoansvar och hur de 

arbetar med att förbättra folkhälsan i undervisningen. 
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4.5 Folkhälsa i undervisning 

 

Idrottsundervisningen i skolor har länge varit bekymrade över ungdomars hälsostatus 

och välbefinnande. Redan på 1850-talet rekommenderades att skolor i USA borde ge 

eleverna fysisk träning där vikten var att främja den personliga- och folkhälsan (Trost 

2004).  

 

Vidare menar Trost (2004) att idrotten i skolan engagerar eleverna och har en positiv 

påverkan på hälsan och deras utveckling. Ämnet har en enorm kapacitet gällande att 

främja fysisk aktivitet och förbereda samt uppväcka elevernas intresse för livslång och 

regelbunden träning. Trots detta ifrågasätter Trost (2004) ämnet och menar ur ett 

historiskt perspektiv att skolidrotten inte uppmärksammar folkhälsomål som är 

relaterade till fysisk aktivitet och hälsa. Detta påstående grundar sig att idrotten har 

uppvisat misslyckande vad gäller uppfyllandet av nationella hälsomål, exempelvis är 

mängden fysisk aktivitet för liten under lektioner. 

 

Det finns för lite forskning kring vad ämnet idrott och hälsa har för effekt mot 

ungdomsidrotten och inte minst för ett livslångt intresse för fysisk aktivet. Det har visat 

sig att familjen har betydligt större påverkan än ämnet idrott och hälsa på om eleven 

kommer att bli fysisk aktiv eller inte. Det vill säga att många elever kommer att vara 

fysiskt aktiv på fritiden oavsett om de är med i ämnet idrott och hälsa eller inte. 

Däremot kan ämnet vara den enda möjligheten för de ungdomar som inte är aktiva på 

fritiden att arbeta med idrott och aktiv fritid eller med särskilda aktiviteter. Att dessa 

elever skulle finna intresse i någon aktivitet skulle kunna leda till att ämnet idrott och 

hälsa skulle få en tillräcklig önskad effekt. Det finns för lite forskning kring vilka 

precisa insatser idrott och hälsa kan arbeta med för att öka ungdomars engagemang i 

idrott och fysisk aktivitet och i slutändan, livslångt deltagande (Green 2014). 

 

Efter en nationell undersökning av United States Department of Health and Human 

Services (USDHHS) som gjordes 1995 framkom det att endast 18.6 % av alla 

undersökta elever var tillräckligt aktiva på idrottslektion för att uppnå uppsatta hälsomål 

(USDHHS 1996). Med en så låg andel bör det rimligtvis bli svårt att engagera elever till 

att bibehålla en regelbunden fysisk aktivitet efter skolan, vilket påverkar deras 

folkhälsa. 
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För att idrott i skolan ska ha en betydande inverkan på folkhälsa så måste främjandet av 

fysiska aktivitet blir det primära målet. Det handlar om att ämnet ska bidra till att 

eleverna finner det meningsfullt, tycker det är roligt och upplever att innehållet är 

anpassat för att de ska utvecklas. Genom dessa steg, samt att förbereda eleverna för ett 

livslångt intresse för fysiska aktivitet, vilket möjligen kan uppnås genom att ge eleverna 

tillgång till att prova på en bredd av rörelseaktiviteter och ge dem kunskaper, kan 

folkhälsan också bli bättre (Trost 2004).  

 

 

4.6 Sammanfattning 

 

För att sammanfatta vår del om tidigare forskning inleder vi med att beskriva att 

övervikt är ett vanligt förekommande problem, det råder en så kallad fetmaepedimi som 

lett till stora kostnader i samhället. Övervikt är en faktor som är ett stort problem 

gällande folkhälsan i många länder och en förändring bör ske (Wright & Dean 2007). 

 

Vidare belyser forskningen att undervisning i idrott och hälsa idag domineras av ett 

patogent perspektiv, där ämnet ses som förebyggande med fokus att förhindra 

sjukdomar och skador (Quennerstedt 2007). Det vanligast förekommande med det 

patogena perspektivet i ämnet är diskursen om övervikt, alltså vilka risker det finns med 

det och hur det kan undvikas (Fox, Cooper och Mckenna 2004). Genom en förändring 

från ett patogent till ett salutogent perspektiv hade resurser eller faktorer som främjar 

människans hälsa istället upplysts (McCuaig & Hay 2013). Ämnet idrott och hälsa ska 

inte fokusera på att minska övervikt hos eleverna. Ämnets roll ska istället vara att 

stimulera intresset, njutning, kunskap, förståelse, kompetens och förtroende för fysisk 

aktivitet och idrott och hälsa och välbefinnande. Ett för stort fokus kring att motverka 

övervikt leder till att många som är överviktiga tappar motivationen till fysisk aktivitet 

(Harris 2014).  

 

 

Annerstedt (2002) beskriver att folkhälsosträvans huvudmål är riktat mot att förändra 

individers levnadssätt och livsstil. De faktorer som kännetecknar människors osunda 

hälsostil är brist på motion, dålig kost och stress vilket leder till sämre hälsa. Dessa 

individuella problem som individen har kan förklaras genom begreppet hälsoism. Det 
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betyder att den personliga hälsans huvudansvar uppfattas som individens ansvar och 

skyldighet (Brolin 2014). Hälsosism i ämnet idrott och hälsa leder enligt Cale, Harris 

och Chen (2014) till en smal syn på hälsoundervisningen och främjandet av fysisk 

aktivitet, där lärarna enbart ska uppmuntra eleverna att ta ett individuellt ansvar för sin 

hälsa eller att övervaka deras framsteg och uppmuntra dem till att göra förnuftiga beslut.  

 

Även internationella studier visar att övervikt på Nya Zeeland är ett vanligt problem, 

medan eleverna i Japan hade sämre hälsa på grund av för lite sömn som beror på den 

tekniska utvecklingen i form av dator och Tv-spel (Watanabe & Dickinson 2015).  I 

Japan följde lärarna noga kursplanen i idrott och hälsa som var utformade i detalj, det 

stod vad, när och hur ämnet skulle läras ut. Detta ledde till att inte aktuella 

hälsoproblem belystes och diskuterades. Tvärtom var det på Nya Zeeland där lärarna 

uppfattade kursplanen som flexibel, vilket innebar att dagens hälsoproblem kunde 

prioriteras (Watanabe Dickinson 2015).  

 

Hälsoundervisningen skiljer sig markant mellan olika länder i världen och där 

styrdokumenten spelar olika stor roll (Watanabe och Dickinson 2015). I Kina har lärare 

i idrott och hälsa lagt en stor betoning på hälsa och fitness istället för tidigare sportsliga 

prestationer som stod i centrum. Elevernas hälsoundervisning ses som något mer 

relevant och det huvudsakliga målet som lärarna har är att arbeta med hälsofrämjande 

åtgärder (Jin 2013).  

 

Avslutningsvis berörs folkhälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa, där det redan på 

1850-talet rekommenderades att skolor i USA borde ge eleverna fysisk träning för att 

främja folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa bör uppfattas och ses som viktigt då det har 

en positiv påverkan på deras hälsa och utveckling. Det problematiska i ämnet är bland 

annat att eleverna inte är tillräckligt fysisk aktiva på lektionerna (Trost 2004). En studie 

från USA uppskattar att endast 18.6 % av de undersökta eleverna är tillräckligt aktiva på 

lektionerna för att nå uppsatta hälsomål (USDHHS 1996). Något som bör tas på allvar 

då det i längden kan påverka folkhälsa i det fortsatta livet.  
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5 Teoretiskt perspektiv 

Hur lärare i idrott och hälsa uppfattar och arbetar med folkhälsa i sin undervisning kan 

säkerligen beskrivas på många olika sätt. Möjligen arbetar lärarna i arbetslag och följer 

medföljande normer kring hur undervisningen i ämnet ska bedrivas. För att vi ska få en 

uppfattning om dessa frågor, som även är våra frågeställningar, utgår vi ifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv. Nedan kommer en beskrivning på vad teorin innebär och 

centrala begrepp som organisation, organisationsfält och institution kommer definieras. 

Även regulativa villkor, normativa villkor och kognitivit-kulturella villkor kommer att 

förklaras då dessa begrepp är pelarna som en instituiton och organisation bygger på.  

 

5.1 Nyinstitutionell teori 

Den nyinstitutionella teorin är en utveckling av den tidiga institutionella teorin. Teorins 

relevanta ståndpunkter kan förklaras genom att människors handlande och motivation 

påverkas av de tidigare kulturella normer som individen erfarit. Med kulturella normer 

menas att individen har med sig osynliga regler som gällt i olika kulturella 

sammanhang, till exempel på tidigare arbetsplatser. Dessa normer formar och påverkar 

individen. Det innebär att kulturella sammanhang skapar olika normer som 

representerar det önskvärda beteendet (Svensson 2007).   

 

Vidare menar Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) att människors handling 

bygger på antagande och känslor, vilket innebär att handlingen inte enbart ses som 

rationalistisk. Teorin förklarar att människor inte finner motivation utifrån andra 

människors uppfattningar eller värderingar om exempelvis vad ett gott och effektivt 

arbete är. Drivkraften är istället att följa de osynliga och vardagliga normer för hur en 

uppgift ska utföras. Bryts sedan de vardagliga normerna i arbetet så indikerar det att 

handlandet också är felaktigt (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2006).  

 

Den nyinstitutionella teorin behandlar förhållandet mellan en organisation och en 

omgivning, och betonar kulturella aspekter för en förståelse hur organisationer 

utvecklas (Czarniawska & Sevón 1996). Teorin tar även hänsyn till hur en organisation 

påverkar sin omgivning (Perrow 1986).  Fokus inom den nyinstitutionella teorin ligger 

på organisationsstrukturer och processer inom ett organisationsfält, där organisationsfält 

kan ses som en omgivning vilken skapas av och skapar organisationer. Organisationer 
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som existerar och verkar inom samma område bidrar till att skapa ett organisationsfält, 

samtidigt som organsationen själv skapas av fältet i en ständig process (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre 2006). En organisation kan förklaras som en formell och 

mekanisk struktur där värderingar inom den givna organisationen utgör grunden för 

verksamheten och är avgörande för vilka beslut som fattas, alltså är det medlemmars 

värderingar som styr en organisations handling (ibid).  

 

Begreppet institution har olika betydelser inom diverse kunskapsområden. Den 

sociologiska betydelsen av institution är det organiserade och etablerade sättet att 

handla, där handlingar ses som regler för samhället. Institution används av statsvetare 

för att beskriva viktiga sammanslutningar eller föreningar, vilka ofta är offentliga eller 

statliga (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2006) Direkt översatt betyder ordet 

institution inrätta och etablera.  Därmed kan institution sägas vara en etablerad 

inrättning som bildats med syftet att bibehålla en social ordning som uppmanar till en 

gemensam livsform bland samhällsmedlemmar (Berg 2003).   

 

Begreppet institution definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) på följande sätt:  

 

”Institution är alltså närmast liktydigt med etablerad konvention. Institutioner kan vara 

formellt reglerade i lagen, som t.ex. skolan, men också utgöras av informella sedvänjor, 

vanor och traditioner. Erkända sociala institutioner är familjen, staten, marknaden, 

sjukvården, idrotten, vetenskapen, konsten, vissa helgdagar” (NE 2015).  

 

Nyinstitutionella teorin betraktar organisationer som en socialt konstruerad aktör där en 

institutionalisering är en identitetsskapande process för aktören. Vid en tidpunkt då 

organisationen uppnår en hög grad av samhällelig laglighet har denna övergått till en 

institution (Berg 2003).  

 

Skolan som institution är en statlig inrättning vilken har bildats för att svara för vissa så 

kallade värdebaser i samhället. Dessa värdebaser kan likställas med skolans uppdrag, 

det vill säga att uträtta en social samhällelig reproduktion av kunskaper, färdigheter, 

normsystem och kulturella traditioner vilka är önskvärda av individ, samhälle och stat 

(Berg 2003).  Lewin (2014) förklarar att kopplingen mellan institutioner och 

organisationer kan ses som att organisationer är olika grupper genom vilka människor 

handlar, medan institutioner står för bekräftade normer och villkor som handlandet 
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bottnar i. En institution baseras på tre olika delar, regulativa, normativa och kulturellt-

kognitiva villkor. Dessa villkor gäller även för förutsättningarna för arbetet i en 

organisation (Scott 2008). I vår studie upplever vi att skolan i helhet ses som en 

institution, medan exempelvis organisationer är olika medlemmar som är verksamma i 

samma område. Därmed undersöker vi den organisation som lärare i idrott och hälsa är 

verksamma.  

 

Nedan presenteras de tre olika villkor som vi kommer använda oss av i studien för att 

tolka resultaten.  

 

Regulativa villkor 

Regulativa villkor kännetecknas av formulerade lagar och regler som gäller inom en 

institution, detta för att begränsa och reglera beteende som kan återfinnas inom 

institutioner. Inom en institution finns det så kallade regulativa processer, vilka har 

funktionen att fastställa regler, inspektera andras överensstämmelse med givna regler 

och bestraffa eller belöna för att uppnå ett önskvärt beteende (Scott 2008). Exempel på 

regulativa villkor inom skolans värld är lagar som skollagen eller 

gymnasieförordningen. Genom att institutionen följer lagar och regler inom den rådande 

miljön kan organisationen få ökade legitimitet (Scott 2008).  

 

 

Normativa villkor 

Normativa villkor behandlar, precis som namnet antyder, normer och värderingar som 

är tillåtna inom olika organisationer. Inom organisationer förekommer olika normer och 

värderingar, vilket kallas för ett normsystem. Värderingar kan då förklaras som 

föreställningar om vad som är det föredragna och önskvärda, medan normer anger hur 

saker och ting ska bedrivas. Normsystem definierar mål och förklarar även hur 

organisationen på lämpligaste sätt kan nå de uppsatta målen (Scott 2008).  Det är de 

normativa villkoren som formar det sociala handlandet, vilket i sin tur både begränsar 

och uppmuntrar vissa beteenden och samtidigt skapar rättigheter och förpliktelser.  
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Kulturellt- kognitiva villkor 

Uppfattningar om hur den sociala verkligheten är konstruerad och inom vilka ramar 

mening skapas utgör de kulturella-kognitiva villkoren. Kulturella villkor speglas av 

inneboende övertygelse, vilket innebär att vissa villkor är tagna för givet (Scott 2008). 

Det betyder att individer påverkas och dras med av det kulturella sättet att agera på. 

Kopplat till skolans värld kan detta innebära att nyexaminerade lärare kommer ut på en 

arbetsplats med ny kunskap om hur undervisning kan gå till, men att lärarna där 

förklarar att ”så här gör vi på den här skolan”. Som nyligen examinerad lärare kan det 

då vara svårt att förändra, utan då är lockelsen av att bara följa med större. Därmed har 

man som lärare påverkats av kulturella villkor som Scott (2008) beskriver då det ”sitter 

i väggarna”. 

 

Teorin som hjälp för våra frågeställningar 

Med hjälp av den nyinstitutionella teorin hoppas vi kunna besvara våra frågeställningar, 

vilka är: ”Hur uppfattar några lärare i idrott och hälsa på gymnasiet ämnets 

folkhälsoansvar?” och ”Hur arbetar några lärare i idrott och hälsa på gymnasiet i 

undervisningen för att förbättra folkhälsan?”. Den nyinstitutionella teorin kommer att 

underlätta för vår förståelse för hur lärarna uppfattar de regulativa villkor som finns, hur 

de gör uttryck för normsystem och vad som sitter i väggarna i relation till ämnets 

folkhälsoansvar. Utifrån dessa tre faktorer vill vi få en uppfattning om hur lärarna i 

idrott och hälsa arbetar med att förbättra folkhälsan i undervisningen.  
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6 Metod 

I denna del kommer vi skriva om vårt tillvägagångssätt i studien. Vi lyfter här fram 

vilken metod vi har använt oss av, hur vi genomförde undersökningen, och hur vi 

hanterade all insamlad data. Vidare kommer även etiska aspekter, validitet och 

reliabilitet att behandlas.   

 

6.1 Kvalitativ metod 

För att få svar på det vi ville undersöka valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. 

Vi valde denna metod för att den la större vikt att tolka ord än en kvantitativ metod som 

är mer intresserad av siffror. En kvalitativ intervjumetod är den bästa metoden att 

använda sig av då man vill undersöka komplexa och subtila fenomen såsom människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Bryman 2011, Denscombe 2009). 

 

I en kvalitativ studie är utgångspunkten deltagarens uppfattning om vad de anser är 

viktigt och betydelsefullt. Vidare var det också relevant med denna metod eftersom i en 

kvalitativ semistrukturerad intervju som vi valde, kunde vi fördjupa oss i vissa områden 

som vi upptäckte var intressanta under intervjuns gång. Det ledde till att det var lättare 

att komma fram till deltagarnas åsikter som byggde på den empiriska undersökningen 

(Bryman 2011). 

 

6.2 Personlig intervju 

Vi använde oss utav en semistrukturerad intervju eftersom den tillät lärarna i studien en 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Till intervjuerna hade vi med oss en 

intervjuguide men frågorna behövdes inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden. 

Dessutom tillät denna intervjuform att ställa frågor som inte fanns med i intervjuguiden. 

I stort sätt ställdes frågorna i den ursprungliga ordningen, men vi hade i 

intervjuprocessen möjlighet att vara flexibla (Bryman 2011, Denscombe 2009). Det var 

vi som styrde dagordningen i intervjun, det tydliggjordes genom att vi styrde 

tillvägagångssättet och diskussionens agenda och riktning (Denscombe 2009). 

 

Vi valde att göra personliga intervjuer, det innebar att vi intervjuade en lärare åt gången. 

Detta gjorde vi för att det var lätt att arrangera och synpunkterna och åsikterna kom 
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endast från en källa. Det blev även lättare vid transkriberingen då samtalet bara 

involverade en deltagare (Denscombe 2009).  

 

6.3 Urval 

Vi valde att intervjua sex lärare i gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. Vi gjorde ett så 

kallat ”bekvämlighetsurval” som innebar att det var personliga kontakter vi använde oss 

utav. Vi ansåg att det var svårt att få tag i frivilliga lärare som vi inte hade någon 

bekantskap med. Bekvämlighetsurval går bra att använda sig av då undersökningens 

syfte inte lägger stor vikt att vara representativ för alla lärare i idrott och hälsa (Bryman 

2011). Eftersom vi i vår studie inte var ute efter någon generell bild fungerade därför ett 

bekvämlighetsurval bra. Vi var istället intresserade av hur några lärare i ämnet idrott 

och hälsa uppfattade ämnets folkhälsoansvar samt hur de arbetade med att förbättra 

folkhälsan. 

 

6.4 Genomförande 

Vi fick möjlighet att intervjua sex lärare i idrott och hälsa på samma gymnasieskola. 

Eftersom vi inte i studien ville jämföra skolor sinsemellan ansåg vi att vi kunde 

intervjua sex lärare som jobbade i samma skola. På plats i skolan bestämdes dag, tid och 

plats för intervjutillfälle utifrån deras önskemål. I närheten av personalrummet fanns ett 

ledigt rum som var väl anpassat för intervjuer då det inte var något oväsen i området och 

det inte fanns några störningsmoment. Respondenterna blev upplysta om att 

intervjuerna kunde ta cirka 40 minuter. Alla respondenter hade gott om tid och det 

upplevdes aldrig som om någon intervjusituation var stressig. Vi utgick från vår 

intervjuguide som bestod av öppna frågor och hela samtalet spelades in. Intervjuernas 

varaktighet varierade från att som längst pågå i 45 minuter och som kortast i 20 minuter, 

men de flesta intervjuerna fortskred i över 30 minuter. Transkriberingen av alla 

intervjuer blev totalt 55 sidor tillsammans. 

 

6.5 Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning som undersökningen kan upprepas. Att 

kunna upprepa en kvalitativ forskning är väldigt svårt, eftersom det är omöjligt att 

”frysa” den sociala miljön och sociala betingelser som gällde vid den första studien 

(Bryman 2011).  Reliabiliteten förknippas ofta med begreppet pålitlighet. Det innebär 
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då hur väl studien förklarar sin redogörelse av forskningsprocessen som handlar om 

problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjukriterier, 

beslut rörande analysen av data och så vidare. För att vår studie ska bli så replikerbar 

som möjligt måste forskare noggrant kunna ta del av vår studies tillvägagångssätt. Det 

ställer därför stora krav på oss att vi så fullständigt vi bara kan redovisar vår 

forskningsprocess (Bryman 2011).  Vi har därför i studien tydligt redogjort hur vi gått 

tillväga.  

 

Validitet handlar om att studera hur väl överens svaren i intervjun stämmer i relevans 

till begrepp och observationer. Validitet handlar om att granska om det man mäter 

verkligen är det man vill mäta (Bryman 2011). Validitet är därför ihopkopplat med 

begreppet trovärdighet. Vi ställde därför svaren från deltagarna i relation till den sociala 

verkligheten som studerades. Detta för att vi i så hög grad som möjligt skulle uppfatta 

verkligheteten på rätt sätt (Bryman 2011). 

 

Vi beaktade därför de svar deltagarna i intervjun gav i relation till kontexten deltagaren 

befann sig i. Det kan handla om att deltagarna lyfter fram svar som deltagarna tror vi 

vill höra fast det inte är deras sanning. Det ledde till att trovärdigheten hela tiden måste 

ifrågasättas. För att få så trovärdiga svar som möjligt i vår studie eftersträvade vi att få 

så utvecklade och konkretiserade svar som möjligt av deltagarna, det tror vi ledde till 

den största trovärdigheten (Bryman 2011).  

 

6.6 Etiska aspekter 

Den svenska lagstiftningen gällande forskning som innefattar så kallade känsliga 

personuppgifter ska enligt etikprövningslagen prövas oavsett om forskningspersonen 

lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Den etiska lagen finns för att skydda den 

enskilda människan och bevara respekten för människovärdet vid forskning. Enligt 

etikprövningslagen gäller dock inte detta för forskning som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå (SFS 2003). Det betydde alltså 

att vår studie inte kommer att prövas eftersom vår studie var skriven på avancerad 

högskoleutbildningsnivå.  

 

Gällande empiriinsamlingen utgick vi från de fyra etiska huvudkraven som gäller vid 

intervju. Det handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
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och nyttjandekravet.  Informationskravet betyder att vi ska informera deltagarnas 

uppgift i studien, samt att medverkan är frivillig där de när som helst kan avbryta sin 

medverkan under hela intervjun. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna måste 

godkänna sin medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att all information som kan 

röja deltagarnas identitet ska hanteras med full sekretess.  Det slutliga huvudkravet är 

nyttjandekravet som innebär att den insamlade informationen inte får brukas eller lånas 

ut till kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet 

2002). Vid intervjutillfällena informerades respondenterna med dessa fyra krav. Vi 

talade även om att intervjuerna spelades in där datan endast används till denna studie 

och att skulle behandlas med full sekretess. Alla respondenterna godkände sin 

medverkan i studien efter blivit informerade om de etiska aspekterna.  
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7 Resultat  

Resultatavsnittet är ett sammandrag ifrån de intervjuade idrottslärarnas tankegångar som 

framkom i undersökningen. Resultatet delades in i två huvudkategorier som är baserade 

efter vår studies två frågeställningar.  Dessa två huvudkategorier innehåller ett flertal 

underkategorier som är uppdelade i mindre abstrakta teman som baseras på 

respondenternas svar i intervjuerna. Huvudkategorierna innehåller sammanslagningar av 

de mindre kategorierna.  

 

7.1 Idrottslärares uppfattningar om ämnet idrott och hälsas 

folkhälsoansvar 

Utefter den första frågeställningen har två underkategorier identifierats kring hur lärare i 

ämnet idrott och hälsa uppfattar folkhälsoansvaret i ämnet. Resultatet visar entydigt att 

alla de lärare i idrott och hälsa som intervjuades ser ämnet som ett givet folkhälsoansvar 

där några av respondenterna lyfter fram att ämnet är den största organisationen för att 

kunna påverka folkhälsan. Respondenterna anser att deras uppgift är att lära ut kunskap 

och ge dem färdigheter om olika medel, exempelvis olika typer av fysiska aktiviteter, 

som ska hjälpa eleverna att ta hand om sin hälsa.  

 

7.1.1 Synen på hälsa 

Insamlingen av empirin tyder på att det råder en enighet om hur begreppet folkhälsa 

uppfattas. 

Det framkom att begreppet hälsa är ett svårdefinierat begrepp, trots det var 

respondenternas tankegångar lika kring vad begreppet hälsa innefattar.  Respondenterna 

såg hälsa som något mer än bara fysisk hälsa, där det mer handlade om att må väl i 

kropp och själ. 

 

Spontant, hälsa ohälsa, alltså man lever sunt, kost, träning, fysisk aktivitet, hälsa 

även psykiskt å.. psykiskt, fysiskt och social hälsa tänker jag. Det kan handla om, 

social kan ju vara kanske det här med mobbing när det gäller ohälsa, kränkande 

behandlingar, det är väl sånt jag tänker spontant kring det. (Lärare 3) 

 

Det fanns även en samstämmighet kring hur de intervjuade idrottslärarna uppfattade 

ohälsa där alla var överens om att ohälsa går att uppleva på flera olika sätt. 



- 32 - 

 

 

Det behöver ju inte bara vara brist på motion och stillasittande och sådär vilket man 

kanske förknippar det med liksom, eller taskig kost och så. Utan även, alltså stress 

och press och inre, inre oro sådär. Tänker jag. Alltså kanske mer av idag också. Ja, 

lite vagt kanske svarat men jag tror det kan vara lite svårt att sätta finger på precis 

vad det är. Det kan vara så mycket. (Lärare 5) 

 

Svaren från respondenterna tyder också på att de ansåg att hälsa går att uppleva på olika 

sätt. Det framkom i undersökningen att hälsa handlade mycket kring vad personen i 

fråga ansåg att hälsa är. Däremot lyfte två lärare fram att även om eleven upplevde hälsa 

för stunden, så kanske det inte är bra för hälsan i ett längre perspektiv. 

 

Ja hälsa, om man tänker sig ur forskning eller läkare så måste dem ha en definition 

och måste bestämma vad som är hälsa och ohälsa men jag personligen kan väl, 

menar att mår jag bra så har jag en god hälsa, om jag tycker det själv. Är det inte så? 

Jag menar jag kan ju vara jättefet men jag tycker att jag mår bra och det tycker 

kanske egentligen inte doktorn för han vet eller hon att om 10 år så kommer dina 

blodfetter vara så.. aa de vet vad som kommer, fast det är inte ohälsa egentligen Men 

tycker jag att jag mår bra så gör jag ju det. (Lärare 4) 

 

7.1.2 Lärares syn på ämnet idrott och hälsas folkhälsoansvar 

 

Respondenterna lyfte fram att ämnet idrott och hälsa är fundamentalt vad gäller för att 

påverka folkhälsan. Det lyfts fram av vissa idrottslärare att ämnet idrott och hälsa och 

idrottsrörelsen är två rörelser som bär ett gemensamt stort ansvar för folkhälsan. Alla 

respondenter var kritiska till att det ges för lite tid till ämnet med tanke på att folkhälsan 

blir sämre och sämre. Hade det funnits mer tid till ämnet hade det gått påverka 

folkhälsan mer genom att beröra det centrala innehållet djupare.  

 

Jag tycker att vi har det största folkhälsoansvaret. Vi har till och med ännu större än 

idrottsrörelsen tycker jag då. Även om jag är en del utav idrottsrörelsen för att här 

ska alla få plats efter sin förmåga. Här liksom är det ingen som sätts på bänken utan 

här ska man vara med även om man inte kan någonting och vi måste nå till dem 

svagaste eleverna oftast kommer inte de till idrottsrörelsen.  Vi har ett jättestort 

ansvar i folkbildning och folkhälsoansvar, det tycker jag att vi har ett större än 

idrottsrörelsen så det är jättestort tycker jag. Det är egentligen det hela uppdraget går 

ut på tycker jag. (Lärare 6) 
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När det gäller folkhälsoansvaret framgick det tydligt att de intervjuade upplevde att de 

har det största folkhälsoansvaret med motivationen att ämnet idrott och hälsa kan nå alla 

elever. Idrottsrörelsen sågs inte som lika stor, avseende ansvar för folkhälsan, eftersom 

den inte når alla ungdomar och inom idrottsrörelsen finns det många baksidor som 

utslagning och bänkning. 

  

…vi har ju ett ansvar för ungdomarnas hälsa på många sätt ändå så borde vi ju 

verkligen ha mer idrott. Och då hade man, hade man haft mer idrott hade man 

kunnat också gå djupare på många saker. Den knappa tiden som finns nu kan man 

uppleva ibland blir lätt traditionell idrott då va att man, ja nu ska vi vara lite aktiva 

här under en timma knappt. Men hade man kanske haft mer tid att prata om saker 

och se det från olika håll och gå in mer på de olika aspekterna av hälsa som ni 

snackade om innan, så jag tycker att, vi har ett stort folkhälsoansvar och man borde 

ha mer av idrott och hälsa i skolan. En gång i veckan eller en halv gång i veckan 

som många har är ju inte så mycket egentligen. Det borde ha högre status som ett 

ämne, det tycker jag för folkhälsan är väl liksom ett litet orosmoment idag. ( Lärare 

5) 

 

Det framgår här att tiden inte räcker till för att påverka folkhälsan tillräckligt. Att inte 

ämnet har högre status sågs som besvärligt eftersom att folkhälsan är betydelsefull och 

något som behöver förbättras hos många elever idag.  

 

Ja det har det ju naturligtvis, vi lägger ju grunden till elevernas hälsa och idag när vi 

får sämre och sämre hälsa tror jag vi får och då är det vansinnigt och minska på 

idrotten. Den skulle man ju stärka, man skulle ha mer idrottslektioner….. för då 

skulle man hela tiden ha utbildade idrottslärare som vill jobba med det så blir det 

bättre. Då har man vår bit i folkhälsan lägga en god grund, det tror jag på. Jag är 

ganska övertygad om det. (Lärare 4) 

 

Respondenterna är eniga om att idrott och hälsa har ett stort folkhälsoansvar och att de 

kan påverka och lägga grunden för elevernas hälsa. Det blir dock lite kontraproduktivt 

när skolan minskar antal idrottstimmar när folkhälsan idag upplevs som sämre. De var 

något som respondenterna var kluvna till. Mer idrottstimmar och utbildade lärare i 

ämnet från yngsta klasserna efterfrågas, vilket är ett måste om folkhälsan ska bli bättre.  
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7.2 Hur kan ämnet idrott och hälsa påverka folkhälsan? 

Ämnet kan enligt respondenterna påverka folkhälsan på flera olika sätt.  Det kan handla 

om hur de olika yrkesinriktade programmen ska träna för att undvika belastningsskador 

i sina kommande yrken.  Det handlar även om att lära eleverna hur man tar hand om sin 

hälsa. Målet är att de ska bli sin egna personliga tränare, veta vilka medel de kan 

använda för att vara hälsosamma. Det kan även vara att låta dem prova på en bredd av 

aktiviteter i skolan så att de sedan ska våga gå till olika aktiviteter på fritiden och prova 

på. Lärarna upplevde att tiden är för knapphändig för att hinna beröra allt i kursplanen 

tillräckligt mycket. Vidare påpekades de att en större betoning på att träna eleverna 

borde vara med i kursplanen eftersom många elever helt enkelt inte tränar på fritiden.  

Slutligen så ansåg lärarna att den fria tolkningen av kursplanen kan leda till att 

undervisningen ser olika ut beroende på vilken kommun eller lärare man har. 

Respondenterna menar att de finns en överhängande risk att många lärare kör på med 

samma undervisning och innehåll trots den samhällsutveckling som sker och att de 

hälsoproblem idag kanske därför inte aktualiseras i den utsträckning som krävs för en 

god hälsa i livet. 

 

7.2.1 Anpassad hälsoundervisning 

 

Lärarna utformade helst undervisningen så att den anpassades efter de olika 

gymnasieprogrammen, detta för att kunna förbereda eleverna för deras kommande 

yrkesliv utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Det var däremot inte alltid möjligt eftersom 

de var tvungna att möta klassens behov och även i vissa fall individanpassa. Lärarna 

uttryckte att det är målen i kursplanen det handlar om att nå, för att alla ska nå samma 

mål handlar det därför om att ta de medlen som passar för de elever de möter. 

Undervisningens innehåll påverkades inte enbart efter elevernas behov det kunde också 

vara att läraren berörde de områden den kände sig mest trygg i och som den hade 

fördjupade kunskaper inom.  

 

Vidare framgick det också att till de yrkesinriktade programmen med mest betoning på 

fordonslinjen handlade de först och främst om att kunna få alla eleverna att vara aktiva 

och motiverade. Ämnets mål kom därmed oftast i skymundan till att istället försöka 

arbeta med att få eleverna att bli aktiva på lektionerna, vilket oftast upplevdes som 
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hopplöst hos lärarna. Dessutom förelåg det också en generell hälsoundervisning för alla 

elever, som handlade om att ge eleverna kunskap att använda sig av resten av livet så att 

de kunde bli produktiva medborgare som är friska och hälsosamma. 

 

… alltså det är ju inte prestationen idag riktigt som är centralt sådär att man ska 

hoppa längst eller springa fortast och dem här bitarna utan kanske snarare då att man 

försöker få dem att förstå att det kan vara bra för ens livsstil, eller livs..ja. så den 

kopplingen är väl egentligen det som allting bygger på som idrottslärare tycker jag, 

när man har plockat bort prestationskraven på det viset, jag tycker ju, kan man få 

eleverna att förstå att det här, att någon form av motion är bra för mig och någon 

träning på nåt sätt utifrån mina förutsättningar skulle hjälpa mig i livet, så är mer 

vunnet än att man får någon att slå personligt rekord i längdhopp liksom. (Lärare 5) 

 

De nya kursplanerna har prioriterat ett större fokus kring elevers livsstil. Det 

uppfattades som att det handlade om att att få elever att inse att någon form av fysisk 

aktivitet är bra för dem och skulle hjälpa dem i livet. 

 

… det är ju inte medlen det är ju målen man ska nå och man har olika medel för att 

nå samma mål och då får man ta dem medlen som passar. (Lärare 4) 

 

Det visade sig att undervisningens innehåll skiljer sig åt beroende på vilken klass som 

undervisades. Det motiverades genom att ämnets mål går att nå på olika sätt, det handlar 

om att läraren ska välja rätt undervisningsinnehåll för de olika klasserna för att på bästa 

sätt nå målen. 

 

Alltså vi är ju nio stycken idrottslärare här och vi försöker ju på nåt sätt ändå ha en 

mall där vi gör ganska lika när det gäller teoriundervisningen. Sen gör vi kanske 

ganska olika när det gäller det praktiska ute på i idrottshallen men teorin försöker vi 

lägga in så mycket som möjligt på temadagar och är ganska likvärdiga där tycker jag 

nog, sen är det alltid så ändå att vissa lärare tar in mer teori och en del tar in mindre 

teori och diskuterar mer med eleverna kring de här teoretiska bitarna och en del 

mindre. Men jag tycker väl ändå att det är rätt skönt att man har en viss frihet och 

kan välja själv där, vi är ju olika som individer och jag har ju mina specialiteter och 

andra lärare har sina specialiteter. Så det är bra om man kan ha en viss frihet. (Lärare 

1) 

 

Lärarna anpassar inte bara undervisningen efter eleverna. De olika lärarnas expertis 

inom olika områden leder till att elever kan få olika kunskaper beroende på vilken lärare 
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de har. Det kan resultera i att vissa elever inte får all den nödvändiga hälsokunskapen 

eftersom sin lärare eventuellt inte är tillräckligt kunskapsrik inom det specifika området.  

 

Hälsovinsterna är då liksom att de får en kunskap som de ska kunna använda sig 

resten av livet då, så att de kan bli den här produktiva medborgaren som är frisk och 

hälsosam och tjänar pengar då va. Det måste ju vara hela poängen med det hela 

liksom så att de helt enkelt får ett bättre liv genom rörelse och vara aktiv då. (Lärare 

6) 

 

Kontentan av den anpassade hälsoundervisningen är att den ska mynna ut i kunskap 

som ska vara användbar i resten av livet. Ämnet ska försöka ge den kunskap till 

eleverna så att de blir en produktiv medborgare som är friska och tjänar pengar.  

 

7.2.2 Ämnet idrott och hälsas bidrag till folkhälsan 

 

Ämnet idrott och hälsa kan enligt respondenterna förbättra folkhälsan utifrån väldigt 

många aspekter. Den psykiska ohälsan är ett stort hälsoproblem bland ungdomar och 

enligt några av lärarna så berättade de för eleverna att fysisk aktivitet är ett medel för att 

må psykiskt bättre. Några andra respondenter jobbade med att inte försöka pressa de 

elever som mådde dåligt och skickade gärna ut dem på individuella aktiviteter under 

lektionen. 

 

Den psykiska hälsan är någon gång ibland när man berör konditionsträning eller 

träning överhuvudtaget så är ju en, vad har man för medicin mot depression? Ja du 

har massa piller men andra försök som man gör är att se till att dem får fysisk 

aktivitet alltså det minska depressionen. Så fysisk aktivitet hjälper ju även mot det. 

Är du väldigt stressad i ditt jobb eller i skolan dem är ju väldigt stressade 

natureleverna då i sitt skolarbete och ska hinna och så här va och då är vi inne på att 

det är ingen vinst att nu struntar jag i att träna den här veckan för jag har så mycket 

och göra fram till jul. Det blir bara sämre. Utan gör det och var istället mer 

strukturerad och du blir bara mer stressad om du skippar din träning.( Lärare 4) 

 

När vi frågade kring hur de i sin undervisning jobbade med att det idag är stora 

socioekonomiska hälsoklyftor framgick det att de inte tog några avgifter för aktiviteter 

och om det skulle hända var det i så fall ringa kostnader. Eftersom vissa elever inte har 

möjlighet att vara fysisk aktiva på fritiden av diverse olika anledningar blir ämnet idrott 

och hälsa ur den synvinkeln enligt lärarna ännu viktigare eftersom ämnet lägger grunden 
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för elevers hälsa. Respondenternas lösning på att minska gapet var att ha mer idrott i 

skolan och såg gärna att ämnesplanen hade gett lärarna i uppdrag att även träna 

eleverna.  

 

Ne det är ju regeringens fel de har ju strypt antal timmar. Så de får ju ta på sig de. 

De har ju svikit de sämst ställda barnen bägge regeringarna eller bägge blocken kan 

man säga. För det är sämst i Sverige annars får de hitta på ett annat sätt att nå ut till 

dem med sämst hälsa.  Och det gör de ju inte det heller, ett sätt vore kanske att ha 

mer idrott. Allting är ju svårt en del menar ju att det inte blir så men det har man ju 

inte provat. Man kan ju jämföra, men Sverige har ju minst idrott i skolan. Jag vet 

inget annat sätt att nå ut det en att ha det i skolan. Och då kanske jag tycker att det 

ska vara ren träning ibland helt enkelt. Inte bara det här med hälsa och snack om det 

här och expressiv dans utan man ska helt enkelt träna dem i konditon och styrka. 

(Lärare 2) 

 

Lärarna tycker att det är regeringen som har påverkat att hälsoklyftorna har ökat genom 

att de har minskat idrotten och det har påverkat framförallt dem med sämst 

socioekonomisk status. 

 

Sen om man tänker så om, det här med, om man har låg socioekonomisk status, att 

rent idrottsmässigt, att vissa elever kanske inte har råd på fritiden att aktivera sig. 

Och då kanske idrottsämnet i skolan får ännu större betydelse. Att påverka de elever, 

eller att kunna leverera en undervisning där de faktiskt får träna eller hålla igång 

eller så. (Lärare 3) 

 

Vidare lyfter respondenterna fram att ämnes största bidrag till folkhälsan är att ge elever 

kunskap och medel för att ta hand om sin egen kropp. Det handlar då mer om att elever 

ska lära sig hur man kan träna för att uppnå ett god hälsa och erhålla ett intresse för 

olika träningsformer som medel för att bibehålla en god hälsa. En intressant aspekt som 

nämns av lärarna är att den rena träningen, den fysiska aktivitet som utförs på 

lektionerna, är relevant för att eleverna ska kunna utveckla en god hälsa. Lärarna 

efterlyser att kursplanen borde ha en träningsaspekt som uttrycks tydligt. Nuvarande 

kursplan fokuserar mycket på att bidra med kunskaper om hur träning kan gå till, vilket 

är viktigt, den rena träningen är en faktor som borde lyftas fram mer uttrycker 

respondenterna.  
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Vidare menar respondenterna att ämnet ska bidra till folkhälsan genom att göra eleverna 

medvetna om vad folkhälsa innebär och att hälsan påverkar oss på många andra plan i 

livet och att det är en process som pågår hela livet: 

 

Det är ju verkligen målet att man ska få dem till en hälsosam livsstil. Nej men om 

man gör synligt liksom hur ser det här med…vad är det här med folkhälsa och hur 

ser folkhälsan ut och hur, man kan ju titta lite på hur det har sett ut och om man kan 

få en kropp, vi ser en koppling till vissa saker som har förändrats i samhället så man 

blir medveten om att det här handlar om folks hälsa och din hälsa...att saker jag gör 

nu påverkar min hälsa liksom hela livet och påverkar massa andra saker, inte bara 

hur jag mår utan hur jag kommer funka i samhället och hur jag kommer funka som 

vuxen på ett arbete och alltså att hälsan, försöker få dem att inse att hälsan är viktig 

på så många sätt. ( Lärare 5) 

 

Det betonas att hälsa inte bara är ett individuellt angeläget problem utan en god hälsa är 

något som gynnar hela samhället eftersom en god hälsa leder till att människan fungerar 

bättre i samhället. 

 

Jag lägger den grunden eller gör min bit här nu så lägger jag nu grunden till goda 

vanor, framförallt när det gäller fysisk aktivitet det är ju den biten vi har. Sen är den 

väldigt stor den biten. ( Lärare 4) 

 

Vad gäller att påverka elevers hälsostatus så är det framförallt den fysiska aspekten som 

är starkt förknippat till ämnet idrott och hälsa ansåg de flesta lärarna. 

 

En annan respondent uttrycker att det är viktigt att få elever att bli motiverade till att 

vara fysiskt aktiva. Eftersom motivation ses som vital för att kunna fortsätta att vara 

fysiskt aktiv hela livet. 

 

Det är ju egentligen då att man, största som vi sa innan att de ska vara motiverande 

att fortsätta idrotta när de slutar skolan. Det är mitt bidrag till folkhälsan. Plus att 

man skapar den här gruppkänslan liksom att det är roligt och att jobba och så med 

andra då. Glädjen då att idrotta. Glädjen att röra på sig framförallt man kan inte säga 

idrotta. (Lärare 2)  

 

7.2.3 Lärarnas tolkningsfrihet i relation till folkhälsa 
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Med den decentralisering som skett inom skolans värld kan en större tolkningsfrihet 

inom styrdokumenten ha uppkommit. Det innebär att lärarna har en större frihet att 

utforma undervisningen på sitt eget vis, så länge kursplanens mål kan uppnås. 

Undervisningen kan möjligtvis se mycket olika ut beroende på kommun eller till och 

med från lärare till en annan lärare även om det är på samma skola. Respondenterna 

menar att detta har påverkat undervisningen och att det många gånger är lärare som 

fortsätter med samma undervisning och innehåll trots att kursplanerna har ändrats.     

     

Det är ju en rätt stor risk med det. Jag har själv sett att det varit mer klara riktlinjer 

då. Det är ju som vissa tolkar det här på ett väldigt lustigt sätt och vissa tolkar inte 

den alls utan kör efter gamla kursplaner, det dem gjorde 94 eller jag menar det finns 

väl dem som till och med följer kursplaner från 60-talet…. vårt jag menar är det 

många lärare som varit med i mellan 20 och 40 år så sitter ju rätt mycket i väggarna 

då. Och det är nånting man måste jobba på. (Lärare 6) 

 

Men jag tror man fastnar rätt lätt i, alltså det är så för lärare idag tror jag alltså, det är 

så mycket, man har så mycket uppgifter som ska göras så det finns inte jättemycket 

tid avsett för att liksom förnya sig i ämnet och lägga upp en ny spännande 

årsplanering, utan det blir lätt tror jag att man gör som förra året och sen så kanske, 

orkar vi på vägen så ändrar vi lite men annars har vi detta för det håller ju alltid. 

(Lärare 5) 

 

Respondenterna framhåller att en del lärare använder sig av samma undervisning från 

varje år då de känner sig säkra med det. Det problematiska blir att kursplanerna ändras, 

vilket kan leda till att undervisningen inte belyser de hälsoproblem som är aktuella idag. 

Det bör ske en förändring, dock är det återigen för många uppgifter att hinna med som 

lärare och då blir den enkla vägen att använda sin gamla planering. En respondent 

menar att det sker en förändring till det positiva eftersom att de yngre lärarna har 

ifrågasatt hur de har jobbat här.  

 

Sen är det ju ofta en gammal tradition som styr och vi är några yngre som 

ifrågasätter hur man har jobbat tidigare så att det sker förändringar här. Den här 

skolan är en gammal betongkloss i samhället kan man säga, som har, som inte har 

förändrats på många år, men, just nu så tycker jag det sker förändringar i alla fall på 

synsätt, hur vi arbetar. (Lärare 3) 
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8 Analys och diskussion 
 

Detta avsnitt kommer att inledas med att analysera resultatet utifrån studiens syfte och 

genom vårt teoretiska ramverk, vilket är nyinstitutionell teori. Nedan har vi 

kategoriserat in analysen efter de tre faktorer som utgör den största delen av vårt 

teoretiska ramverk, nämligen regulativa, normativa och kulturellt-kognitiva villkor. 

Utefter dessa kategorier framställs resultatet som besvarar våra frågeställningar. Den 

tidigare forskning som beskrivits i studien kommer även att kopplas ihop med det 

resultat vi erhållit. Slutligen avser avsnittet att diskutera undersökningens metod. 

 

8.1 Uppfattningar om ämnet idrott och hälsas folkhälsoansvar 

 

De två underkategorierna som är kopplade till ämnets folkhälsoansvar är hur lärare ser 

på hälsa och ämnets folkhälsoansvar. 

 

Regulativa villkor 

Respondenternas uppfattning om hälsa kan vara påverkade av regulativa villkor (Scott 

2008). Detta då majoriteten av lärarna upplevde hälsa som något mer än bara den 

fysiska biten. Kosthållning, stress, och en psykisk dimension nämns också som en del 

av hälsa. Ämnesplanen för idrott och hälsa, GY11, uttrycker att kosthållningens 

betydelse för hälsa är en del av ett centralt innehåll som ska behandlas. Även 

spänningsreglering och mental träning är centrala delar i undervisningen när det gäller 

hälsa (Skolverket 2011). Respondenternas liknande uppfattningar kan tyda på att det 

finns en samstämmighet dem emellan. 

 

I likhet med Annerstedt (2001) visar respondenternas svar att om upprätthållandet av 

hälsa är ett mål inom ämnet, kan inte ämnet bara beröra fysisk hälsa utan måste även 

beröra goda kostvanor samt psykiska och sociala aspekter. Då respondenterna uppfattar 

de regulativa villkoren som diffusa blir det komplicerat att avgöra vad de spelar för roll 

i denna fråga (Scott 2008). Vissa respondenter uppger att de saknar tydliga direktiv om 

vad undervisningen ska belysa i hälsobitarna och hur det ska utformas.   
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Det framhölls också av respondenterna att ämnet har en stor möjlighet att påverka 

folkhälsan men att timmarna var för få i relation till vad som skulle beröras. 

Respondenterna riktade därför kritik mot regeringen att tillsätta mer tid till ämnet och en 

skriftlig betoning på träning i styrdokumenten med tanke på att folkhälsan blir sämre 

och att inneha god hälsa är starkt förknippat med social klass (Socialstyrelsen 2012, 

Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

Normativa villkor 

Lärarna kan vara styrda av att uppfatta hälsa på liknande sätt för att de tillsammans 

bildar ett arbetslag eller en organisation. Inom denna organisation är värderingarna 

avgörande för vilka beslut som fattas, vilket innebär att det är medlemmarnas 

värderingar som styr organisationens handling (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2006). Med tanke på att det råder ett normsystem inom en organisation kan 

respondenterna ha föreställningar om vad som är de föredragna och önskvärda 

värderingarna inom gruppen. Uppfattar exempelvis majoriteten av lärarna att ämnet har 

ett folkhälsoansvar kan det lätt bli att övriga lärare väljer att finna sig i det också då de 

vill passa in. Detta fenomen förklaras av Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 

(2006) som att människors handlingar bygger på antagande och känslor och inte endast 

består av förnuftet. Individerna styrs inte av vad som uppfattas eller värderas som ett 

effektivt och gott arbete av övriga människor, utan istället består drivkraften av att följa 

osynliga och vardagliga normer för hur en uppgift ska utföras. En mänsklig och social 

funktion som används för att passa in i gruppen (Scott 2008).  

 

Gällande respondenternas syn på ämnets folkhälsoansvar var alla respondenterna 

överens om att ämnet bär ett stort folkhälsoansvar och att det är ämnets huvuduppgift. 

Vi upplever att lärarna har gemensamma värderingar kring folkhälsoansvaret, vilket 

betyder att de uppfattar det som den mest relevanta huvuduppgiften i ämnet. 

 

De normativa villkoren formar och styr respondenternas sociala handlande, vilket 

uppmuntrar vissa beteende, som i detta fall när värderingar kring förbättrande av 

folkhälsan prioriteras (Scott 2008).  

 

En av respondenterna uttryckte även att skolan har det största folkhälsoansvaret, till och 

med större än hela idrottsrörelsen. Skolan har dessutom en stor fördel då den når ut till 
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alla elever, till skillnad från idrottskulturen där troligtvis de individer som mest behöver 

fysisk aktivitet inte deltar. Trost (2004) lyfter också fram vilken enorm kapacitet ämnet 

idrott och hälsa har till att främja fysisk aktivitet och förbereda samt väcka elevernas 

intresse för livslång och regelbunden träning. Annerstedt (2001) är också inne på att 

ämnet ger eleverna en oerhörd viktig kunskap som är nödvändig och betydelsefull för 

att kunna leva ett lyckligt liv genom att utbilda elever med kunskaper, förmågor och 

erfarenheter så att de vill och kan delta i samhällets rörelsekultur så att de kan finna 

något som de är intresserade av och på olika sätt berikar dem i deras fortsatta liv.  

 

Forskning och respondenternas svar visar entydigt på hur viktigt ämnet kan vara för att 

få eleverna att leva ett lyckligt och hälsosamt liv. Däremot lyfter respondenternas fram 

att de har svårt att uppfylla ämnets huvudansvar som enligt lärarna handlar om att få 

eleverna att bli hälsosamma hela livet. Detta för att tiden är för kort i förhållande till det 

som ska beröras i kursplanen. 

 

Kulturellt -kognitiva villkor 

Lärarnas syn på hälsa kan utgöras av deras tidigare erfarenheter som bör härledas 

framförallt till deras tidigare lärarutbildningar. De olika lärosätenas syn på vad hälsa är 

har sannolikt influerat respondenternas uppfattningar om hälsa. Utifrån respondenternas 

svar gällande ämnets folkhälsoansvar finns det inget som tyder på att de styrs av 

kulturella villkor. De kulturella aspekterna syntes framförallt genom att respondenter 

menade att mycket av undervisningsinnehållet ”sitter i väggarna”. Vilket 

vidareutvecklades genom att det händer att vissa lärare kör samma gamla planeringar 

som de alltid gjort, detta för den stora tolkningsfriheten i kursplanen låter dem göra det. 

De leder till att det finns en överhängande risk att lärarna inte undervisar i aktuell 

kunskap om hälsa, eftersom samhället ser helt annorlunda ut nu jämfört med vad det 

gjorde för 30 år sedan.  

 

 

8.2 Hur kan ämnet idrott och hälsa påverka folkhälsan 
 

Respondenterna menar att folkhälsan kan påverkas på många olika sätt i ämnet idrott 

och hälsa. De tre underkategorierna som kommer presenteras är hur lärarna arbetar med 
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att förbättra folkhälsan i undervisningen, ämnets bidrag till folkhälsan och hur lärarnas 

tolkningsfrihet i relation till kursplanen kan påverka folkhälsoarbetet.  

 

Regulativa villkor 

 

När respondenterna fick frågan om hur de arbetade med folkhälsan i sin undervisning 

menade några av respondenterna att de utformade undervisningen efter elevernas 

kommande yrkesliv utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Ibland krävdes dock 

individanpassning för att nå alla elever. Det viktiga var att uppnå de regulativa villkor 

som finns, det vill säga målen i styrdokumenten. Trost (2004) menar att idrotten i 

skolan har möjlighet till att engagera eleverna och bidra med en positiv påverkan på 

deras hälsa och utveckling gällande intresse och motivation till fysisk aktivitet.  

 

Det handlar som lärare om att väcka elevernas intressen för livslång och regelbunden 

träning efter skolan. Regulativa villkoren tillhörande idrott och hälsa uttrycker inget om 

individanpassning, utan det är ett medel som lärarna valt att använda sig av för att alla 

elever ska kunna utvecklas. Utan individanpassningen kan vissa elever få det svårt med 

att utveckla de kunskaper som krävs, exempelvis kunskaper om krav som olika 

situationer gällande ergonomisk anpassning av rörelse. Eleven ska även utveckla 

förmågan att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och bedöma hur 

miljöer kan anpassas till människan rent ergonomiskt (Skolverket 2011). En 

individanpassning för att utveckla den ergonomiska förmågan finner vi som lämpligt då 

alla individer är olika och där deras hälsostatus kan se helt olika ut. Läraren kan då 

arbeta förebyggande med varje elev och ha deras kommande yrkesprofession i åtanke, 

vilket kan innebära att de får kunskaper om hur de utveckla en god hälsa i arbetet, något 

som är relevant för deras folkhälsa. Detta uttryckte några av respondenterna genom att 

förklara att de utformade en del av undervisningen efter vilka linjer eleverna läser och 

vilken deras kommande yrkesroll är. Beroende på yrke så ställs olika krav på individen, 

rent ergonomiskt.  

 

Precis som respondenterna förklarar kan de regulativa villkoren nås på olika sätt. Som 

lärare ska de bistå eleverna med kunskap som krävs för en god hälsa och göra dem 

medvetna om att hälsan är en aspekt som finns med hela livet. Dock är det individens 

ansvar att omvandla dessa kunskaper i praktiken (Brolin 2014).  
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Skolan är en spegling av samhället där skolan har som uppdrag att att uträtta en social 

samhällelig reproduktion av kunskaper och färdigheter som är önskvärda av individ, 

samhälle och stat (Berg 2003). Det önskvärda som vissa respondenter påpekar är att 

uppnå mål som är fördelaktiga för eleven själv men också för samhället. Det handlar om 

att eleven ska bli en produktiv medborgare som håller sig frisk och hälsosam och kan 

bidra med något till samhället. Även de regulativa villkoren förknippar det ergonomiska 

innehållet, som är en central del av ämnet, med att eleven utvecklas till att bli och 

fungera som en hållbar människa (Skolverket 2011a). I enighet med respondentens svar 

så belyser folkhälsomyndigheten (2015) hur värdefull en god hälsa är hos en individ för 

att gynna samhället. Det är en fundamental aspekt för att en social och ekonomisk 

utveckling ska ske hos individer och ha positiva effekter på samhällets ekonomi.  

 

Problematiken med detta som respondenterna förmedlar är att de regulativa villkoren 

uttrycker en mängd av innehåll som ska behandlas och därmed kan folkhälsoansvaret 

bli lidande. Det är för lite tid som är avsedd i relation till vad ämnet ska förse eleverna 

med. Denna typ av problematik upplevs även av lärare som är verksamma i Japan och 

Nya Zeeland då de beskriver hur stressande det är att undervisa om allt som står i 

kursplanen (Watanabe & Dickson 2015).  

 

En annan aspekt som majoriteten av respondenterna belyser är en tolkningsfrihet som 

råder i kursplanen, vilken kan leda till att viktig kunskap om folkhälsan berörs olika 

mycket och på olika sätt beroende på lärarens tolkningar. Just i denna fråga så upplever 

vi att respondenterna visar farhågor kring att det är för få riktlinjer i, eller total avsaknad 

av innehåll som är viktigt för eleverna. Respondenterna upplever att det är för få 

riktlinjer vilket innebär att tolkningar av kursplanen kan varierar från lärare till lärare.  

 

 

Watanabe och Dickinson (2015) menar att de japanska lärarna är tvungna att följa 

kursplanen som är utformad i detalj om innehåll och hur undervisningen ska vara 

utformad. Det problematiska är att kursplanen förnyades var tionde år, vilket innebär att 

nuvarande hälsoproblem som eleverna har kanske inte berörs. Nya styrdokument utges 

heller inte så ofta i Sverige, vilket kan vara komplicerat då samhällsutveckling kan 

komma långt på flera år vilket kan leda till nya hälsoproblem eller sämre hälsostatus hos 

eleverna. 
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Med respondenternas beskrivning så går det konstatera att de regulativa villkoren 

innebär att lärarna blir tvungna att själva prioritera vilket ämnesområde som blir mindre 

utforskat då både tid och riktlinjer saknas (Scott 2008). Den optimala kursplanen hade 

möjligen varit en kombination av japanska och svenska influenser av kursplanen.  

 

Normativa villkor 

 

Respondenterna uttryckte att de inte når ut till alla linjer, främst yrkesinriktade linjer 

med mest betoning på fordonslinjen. Här tyder resultatet på att lärarna inte alltid utgår 

från de regulativa villkoren utan istället finns det värderingar och normer inom 

lärarorganisationen i skolan som handlar om att istället aktivera dem och få dem 

motiverade till att vara fysiskt aktiva (Scott 2008). Det betyder att vissa elever inte får 

all den kunskap som finns i ämnesplanen. Respondenternas värderingar är att först och 

främst att få dessa elever att bli aktiva, eftersom träning bidrar till att utveckla deras 

fysiska hälsostatus. Lärarna lägger därför mycket kraft på att fånga elevernas intresse 

för fysisk aktivitet eftersom lärarnas värderingar indikerade att det var det ända sättet att 

nå eleverna på. 

 

Inom de normativa villkoren blev det uppenbart att lärarna hade ett tydligt patogent 

förhållningssätt såsom Quennerstedt (2007) nämner, att lärare lägger stor vikt vid att få 

elever att bli aktiva för att motverka övervikt där kunskaper och lärarande blir 

eventuella bieffekter av att vara fysiskt aktiv. Det patogena förhållningssättet stjäl 

därmed tid från den hälsofrämjande aktiviteten då eventuella diskussioner om 

hälsofrågor inte premieras.  

 

Vidare uttrycker även McCuaig och Hay (2013) fördelen med undervisning som utgår 

ifrån ett salutogent perspektiv. Det handlar om att lärare ska belysa de resurser som 

främjar en hälsoutveckling hos individen. När respondenterna beskriver att det i första 

hand handlar om att aktivera elever på vissa särskilda utbildningar så kan eleverna gå 

miste om för mycket kunskap. Att kunna aktivera de eleverna på lektionen i idrott och 

hälsa upplevs säkerligen som ett steg i rätt riktning, men det vi ställer oss frågande till är 

om det inte bara är en kortsiktig lösning. Får verkligen eleverna de kunskaper de 

troligen behöver, och ska erbjudas, för att ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv och 

därmed bidra till en förbättrad god folkhälsa? 
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Genom att eleverna är fysiskt aktiva på lektionerna så kan övervikt motverkas, vilket är 

bra då skolan når ut till alla elever (Kirk 2006). Möjligen var det den vanligt 

förekommande överviktsdiskursen som var den främsta anledningen till att lärarna var 

nöjda med att aktivera eleverna. Lärare som arbetar hälsofrämjande har också en större 

fördel då de kan ge eleverna en förståelse om aktivitetens betydelse och sambandet 

mellan fysisk aktivitet, hälsa och livsstil (Annerstedt 2001).  

 

Det framgick också att lärarna hade vissa värderingar om vad som förväntades av olika 

linjer. Det uttryckte sig genom att elever som går på något studieförberedande program 

eller yrkesförberedande program förväntades vara på ett visst sätt. Dessa värderingar 

kunde ses genom att de yrkesförberedande programmen oftare möttes av en bredd av 

aktiviteter på lektioner, medan studieförberedande programmen istället fick ta del av en 

bredare och djupare repertoar av regulativ kunskap. Det var också lärarnas egna 

värderingar att ha en individanpassad hälsoundervisning eftersom det inte står skrivet 

något om individanpassning i kursplanen.  

 

Trost (2004) lyfte upp att ämnet ska bidra till att eleverna ska få ett livslångt intresse för 

fysisk aktivitet och det är därför viktigt att man få eleverna att tycka det är meningsfullt 

och roligt att vara fysiskt aktiv. Det Trost kom fram till återspeglas även i lärarnas 

värderingar genom att de försökte få fordonsprogrammet först och främst att bli aktiva. 

För få dem att bli aktiva var lärarna tvungna att planera lektionerna så att de upplevdes 

som meningsfulla och roliga.   

 

Ämnet kunde enligt lärarna göra mycket för att påverka folkhälsan. Apropå att hälsan 

var ojämnt fördelad utifrån social bakgrund menar respondenterna att ämnet är särskilt 

viktigt för de som inte är fysiskt aktiva på fritiden. Ämnet har därför en stor möjlighet 

att jämna ut hälsan men att lärarnas bedömning var att det behövs mer idrottstimmar 

och en starkare betoning på att träna eleverna utifrån ämnesplanen för att kunna jämna 

ut hälsan. 

 

Lärarna upplever att det råder en stor tolkningsfrihet i kursplanen för idrott och hälsa. 

Detta kan innebära att de uppfattar och tolkar delar av innehållet på helt olika sätt. För 

att underlätta lektionsplaneringar och tolkning av styrdokument kan diskussioner leda 
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till att lärarna hittar en demokratisk tolkning av innehållet. På så vis kan gemensamma 

värderingar och normer styra deras sociala handlande och folkhälsoansvaret i skolan 

kan utvecklas till ett innehåll som består av medlemmarnas idéer (Scott 2008).  

 

 

Kulturellt-kognitiva villkor 

 

Respondenterna framhåller att det utöver all kunskap om hälsa och fysiska aktiviteter, är 

den rena träningsformen, alltså utförandet av fysisk aktivitet som är ett stort bidrag till 

en god folkhälsa. Vidare spelar de kulturella villkoren en stor roll i relation till vilken 

fysisk aktivitet som utförs. Respondenterna lyfter upp att skolans belägenhet rent 

geografiskt samt att lärarens bakgrund spelar in. När skolan finns belägen i en viss del 

av Sverige är det självklart att vissa fysiska aktiviteter premieras, det finns en rådande 

idrottskultur beroende på var i landet skolan är placerad, något som respondenterna 

uppger.  

 

Respondenternas svar visar att deras egna intressen och de kulturella erfarenheter som 

de har varit med om tidigare är avgörande för vilka fysiska aktiviteter som ska utföras 

(Svensson 2007). Dessa kulturella villkor hänger ihop med den aspekt som bidragit till 

att lärarna själva kan välja innehåll då en decentralisering skett och som bidragit till en 

stor tolkningsfrihet i styrdokumenten. En stor tolkningsfrihet i kombination med 

lärarens egen idrottskultur kan möjligen leda till att undervisningen utformas till stor del 

efter lärarens intresse. Eftersom läraren fritt kan välja vilken typ av medel som ska 

användas för att uppnå givna mål så väljer läraren säkerligen det som anses som mest 

lämpligt och som upplevs som behagligast för läraren. Kulturella villkor tillsammans 

med en tolkningsfrihet som respondenterna nämner, kan alltså leda till att ej uttryckta 

mål i kursplanen men ändå viktiga kunskaper, kan undvikas.  

 

Det problematiska med tolkningsfriheten som respondenterna även nämner, är att det 

finns en stor risk att många lärare fortsätter i samma hjulspår. Det finns lärare som 

arbetat i skolan i flera tiotal år och använder sig av en gammal planering som utgår från 

den äldre kursplanen. De väljer att göra så då det alltid fungerat tidigare och det sitter i 

väggarna (Scott 2008). Det kan dock leda till att många av förmågorna som ska 

utvecklas eller mål som ska uppnås enligt senaste styrdokumenten, inte gör det. 
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Denna typ av svårighet belyser även (Jin 2013) då tillämpning av den nya kursplanen 

kan innebära att lärarna saknar en viss nivå av personligt engagemang som kan leda till 

att undergräva den nya ämnesplanen. Bristen på personligt engagemang att genomföra 

den nya läroplanen kan bero på lärares oförmåga att omvandla den nya retoriken i ny 

praxis samt lärares allmänna känslor över att överarbeta och var undervärderade är 

faktorer som påverkat lärarnas vilja att anta de utmaningar som kommer med en ny 

läroplan.  

 

8.3 Metoddisskussion 

 

Vårt val av en kvalitativ metod i vår studie medförde både för-och nackdelar. Vi valde 

att avgränsa antalet till sex djupintervjuer eftersom vi ansåg att det var ett lämpligt antal 

till vår undersökning. . Det var en omfattande process att transkribera alla intervjuer. 

Fördelarna med vår metod var att mötet med respondenten underlättade förståelsen av 

deras tankar. Det bidrog även att vi på ett enkelt sätt kunde ställa följdfrågor eller be 

respondenten att utveckla deras svar om så krävdes.  Naturligtvis så innebar intervjuerna 

att vi tolkade deras svar på ett sätt och samtidigt kunde det funnits en påverkan på 

respondenten (Bryman 2011). Vid tolkningen och analyseringen kunde det möjligen 

funnits en påverkan utifrån de föreställningar, åsikter och erfarenheter vi hade av ämnet. 

Om respondenterna skulle fått ge återkoppling på våra transkriberingar och tolkningar 

av intervjuerna, så hade studiens reabilitet höjts.  

 

Resultatet visade hur ett urval av lärare i idrott och hälsa uppfattade folkhälsoansvaret 

och hur de arbetade med att förbättra folkhälsan. Dessa intervjuer gav oss en djupare 

förståelse hur vi i ämnet kan applicera hälsofrämjande insatser. Intervjuerna har 

framförallt upplyst oss om hur och hur viktigt ämnet idrott och hälsa är för hela 

samhället och att det finns fog för att ämnet enligt alla intervjuade lärare ska ha mer 

lektionstimmar i skolan.  
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9 Avslutning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur några lärare på gymnasiet i idrott och 

hälsa uppfattar ämnets folkhälsoansvar och hur de arbetar i undervisningen för att 

förbättra folkhälsan. Det som framkommit är att respondenterna uppfattar 

folkhälsoansvaret som ämnets viktigaste uppgift.  

 

Vidare ger respondenterna olika förslag på hur de arbetar med folkhälsan i 

undervisningen. De flesta lärarna menar att det centrala är att uppnå målen som de 

regulativa villkoren förmedlar och att eleverna även skall få kunskaper och motivation 

till att bibehålla intresset för en god folkhälsa livet igenom. De normativa villkoren 

hjälper oss att förklara att respondenterna har vissa föreställningar och värderingar och 

normer angående en del klasser som de möter. Det viktigaste i de yrkesinriktade linjerna 

är att aktivera eleverna, vilket kan innebära att de missar relevant kunskap som möjligen 

krävs för att utveckla och bibehålla en god folkhälsa efter skoltiden.  En del av 

styrdokumentens mål åsidosätts alltså till förmån för de normativa villkor som råder 

bland respondenterna.  Därmed kan det utifrån respondenternas svar konstateras att de 

normativa villkoren är de starkaste då lärarnas gemensamma värderingar och 

föreställningarna styr undervisningen och dess innehåll.  

 

Avslutningsvis uttryckte majoriteten av respondenterna en viktig aspekt som onekligen 

påverkar folkhälsoarbetet i undervisningen. Det fanns alldeles för lite tid för att hinna 

med allt som styrdokumenten beskriver. Lärarna förklarade att de hade önskat att kunna 

gå in djupare på olika delar av ämnet, men nu när kursplanernas innehåll är så 

omfattande så hinner vissa faktorer bara vidröras. Detta är något som vi själva har 

reagerat och funderat över, varför det avsetts så lite tid till ämnet när det kan påverka 

folkhälsan hos eleverna och ge dem en fortsatt hälsoutveckling i livet. 
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Bilagor 

Intervjuenkät 

 Hur tänker du kring vad som är hälsa och ohälsa? 

 Tycker du att man kan uppleva hälsa på olika sätt? 

 Är detta något som du diskutera med eleverna? ”Hur då? 

 Idag är det fullt med olika medier kring övervikt och fetmaproblem i landet? Är 

detta något som ni diskutera? ”Apropå nå hälsa på olika sätt”. 

 Vem anser du bär ansvaret för hälsan? Eleven, lärarna, föräldrarna? 

 Vad är lärarens och föräldrars uppgift gällande elevers hälsa? 

 Lyfter du i din undervisning fram något om social och psykisk hälsa? Hur jobbar 

du i så fall med det? 

 Jobbar du något med att få eleverna att försöka se samband mellan fysisk 

aktivitet, hälsa och livsstil? 

 Skolan har ju decentraliserats, vilket inneburit att den enskilde lärare i stort sett 

tolkar kursplanen som den själv vill. 

 Vad tycker du om decentraliseringen och hur har den påverkat undervisningen? 

 Hur tänker du kring att få eleverna att vara hälsosamma hela livet? Upplever du 

att du kan påverka det? I så fall hur? 

 Utifrån dina lektioner jobbar du likadant med alla klasser/linjer, om inte, hur 

skiljer det sig åt? Varför gör du det i så fall? 

 Anser du då att det handlar om att se vilka hälsorisker/hälsovinster som är 

viktiga för just dessa elever eller handlar det mer om att få eleverna att bli 

aktiva. 

 Baserar du i så fall undervisningen efter individerna, linje eller enskild klass? 

 Hur resonerar du kring om ämnet idrott och hälsa har ett folkhälsoansvar? 

 Hur tänker du kring folkhälsa i din undervisning? 

 Upplever du att du i din undervisning arbetar med att förbättra folkhälsan? I så 

fall hur? 

 Vilka hälsovinster upplever du vi kan göra vi i ämnet? Hur ser du kring 

hälsoförluster och hälsorisker i ämnet? Hur tänker du kring det? 
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 I Sverige visar forskning att tjejer mår psykiskt sämre än killar och må psykiskt 

dåligt är ett stort hälsoproblem bland ungdomar. Hur tänker du kring det i 

relation till undervisningens innehåll? I så fall exemplifiera? 

 

 I Sverige ser vi stora ”socioekonomiska hälsoklyftor” där det med sämre 

socioekonomisk status har rent generellt markant sämre hälsa än de med en hög 

socioekonomisk status. Hur tänker du kring det i relation till undervisningen 

innehåll? I så fall exemplifiera. 

 

 

 


