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Abstract 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hälsa framställs i de tre tidskrifterna Tidskrift i 

Gymnastik & Hälsa, Idrottsläraren samt Idrott & Kunskap. De undersökta tidskrifterna 

sträcker sig från 1988 fram till 2014.  

 

Tidigare forskning visar att lärare har svårt att definiera begreppet hälsa, där ett patogent 

synsätt på hälsa idag är vanligt förekommande.
 1

 Annan forskning har lyft kritik mot debatten 

om fetma, där hälsa enbart handlat om något fysiologiskt kopplat till kroppen.
 2

 

 

Studien har genomförts genom en kvalitativ studie där utvalda artiklar inom de olika 

tidskrifterna har studerats på djupet för att ta reda på hur hälsobegreppet framställts och 

förändrats genom tiderna. För att kunna genomföra studien har Jesper Strömbäcks 

gestaltningsteori använts där han delar in artiklar i olika berättartekniker, dessutom används 

ett patogent och salutogent perspektiv för att ta reda på hur hälsa framställs.  

 

Genom att analysera materialet framkom fem dominerande kategorier kring hälsobegreppen: 

fetma, skadeförebyggande, träning för hälsa, hälsa i skolan samt patogent – salutogent. En röd 

tråd genom hela studien visar sig vara lärares svårigheter att definiera och använda sig av 

begreppet hälsa i undervisningen.  

 

Framställningen av hälsa i tidskrifterna har förändrats från att endast fokusera på kroppen till 

att i dagens samhälle även inkludera sociala samt psykiska aspekter, vilket trots detta ändå 

inte visar sig på lektionerna i idrott och hälsa, då lärare fortfarande diskuterar hälsa ur ett 

kroppsligt perspektiv.  

 

Vid jämförelsen av de tre tidningarna framkommer det att den populärvetenskapliga tidningen 

Idrott & Kunskap främst framställer hälsa i förhållande till fysisk aktivitet medan de två andra 

tidningarna Idrott & Hälsa samt Idrottsläraren, som direkt inriktar sig mot läraryrket, menar 

att hälsobegreppet kan kopplas mot mer aspekter än endast fysisk aktivitet.  

 

Nyckelord: hälsa, hälsa i skolan, idrott och hälsa, patogent, salutogent, tidskrifter.  

                                                 
1
 Magnus Brolin. Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral. Örebro Universitet, 2014, 118. 

2
 David Kirk. The ‘obesity crisis’ and school physical education i Sport, education and society. Carfax Abingdon, 

2006, 121-131. 
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1. Inledning 
 

Vi som framtida idrottslärare har sedan universitetsstudiernas början diskuterat begreppet 

hälsa och dess innebörd. Trots alla tankar och diskussioner är det ändå för oss ett diffust 

begrepp, något även Thedin Jakobsson bekräftar i sin studie där hon intervjuar lärare som har 

svårt att sätta ord på begreppet hälsa.
3
 Hälsa kan vara så mycket, allt ifrån att må psykisk bra 

genom att sitta hemma och umgås socialt till att må fysiskt bra genom att träna och äta rätt. 

Klart är i alla fall att hälsa är ett väldigt hett ämne i dagens samhälle och beroende på hur man 

ser på hälsa kan vi se både en positiv samt negativ trend. Enligt socialstyrelsen ökar 

medellivslängden och övervikten minskar vilket självklart är positivt för samhället. Å andra 

sidan ökar både den psykiska ohälsan och alkoholkonsumtionen hos ungdomar. Hälsa kan 

framställas på olika sätt beroende på hur man väljer att se på ämnet.  

 

 Dessa tankar ledde in oss på frågan hur hälsa faktiskt framställs inom ämnet idrott och hälsa 

och hur denna framställning har förändrats genom tiden.   

 

I och med att ämnet Idrott i skolan bytte namn till Idrott och hälsa så talades det om målstyrd 

undervisning där hälsa och den egna livsstilens betydelse betonades. Vid införandet av de då 

nya läroplanerna 1994 fick begreppet hälsa utrymme i ämnets namn då Idrott blev Idrott och 

Hälsa. I samband med införandet av Idrott och hälsa har Claes Annerstedt därför benämnt 

perioden till idag för hälsofasen. Thedin Jakobsson skriver om hur begreppet hälsa förändrats 

genom åren, där hälsa först sågs som något som handlade om en avsaknad av sjukdomar när 

det idag är mer komplext där det handlar om fysiska, psykiska och sociala aspekter.
4
 Vi vill 

därför se hur denna förändring av hälsobegreppet gestaltats i de olika tidskrifterna eftersom 

dessa tidskrifter ofta riktar sig mot lärare inom idrott och hälsa och på så vis också ger dem en 

bild av hur hälsa framställs. Denna framställning av hälsa leder till att lärarna får en viss 

uppfattning av hur begreppet hälsa kan tolkas och sedan användas i undervisningen. 

1.2 Disposition  
 

Uppsatsen tar först och främst upp hälsans bakgrund där läsaren får en detaljerad bild av 

hälsans historia, både i samhället och i skolans verksamhet. Bakgrunden leder sedan fram till 

studiens syfte och frågeställningar som därefter följs av tidigare forskning inom området.  

                                                 
3 Britta Thedin Jakobsson. Hälsa - vad är det i ämnet idrott och hälsa?. Lärarhögskolan: Stockholm, 2004, 29. 
4 Britta Thedin Jakobsson. Hälsa - vad är det i ämnet idrott och hälsa?. Lärarhögskolan: Stockholm, 2004, 176. 
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Efter detta förklaras vilka teoretiska perspektiv studien använt sig av för att sedan följas av 

vilken metod och vilket material som använts för att få fram resultatet. Därefter kommer 

själva resultatet/analysen presenteras där tidskrift för tidskrift analyseras och svaren på 

frågeställningarna presenteras. Slutligen kommer en allmän diskussion föras av författarnas 

egna tankar och idéer om studien som helhet. 
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2. Bakgrund 
 

Detta avsnitt behandlar hur synen på hälsa förändrats genom åren samt hur det 

implementerats i skolans verksamhet och hur lärare inom idrott och hälsa valt att arbeta med 

ämnet.  

2.1 Folkhälsans historia 
Internationellt sett så har Sverige länge bedrivit en bra folkhälsopolitik. Tack var detta har 

medellivslängden sedan 1700-talet fördubblats och svenskarnas fysiska hälsa är idag väldigt 

god jämfört med många andra länder.
 5

 För att förstå varför vår hälsa förbättrats så mycket är 

det viktigt att göra ett nedslag i historien och titta på vilka faktorer som påverkat hälsans 

utveckling. 

 

Innan upplysningen runt 1700-talet var varje människas hälsa i ”guds händer”. Man trodde 

helt enkelt att Gud styrde över vårt egna välbefinnande och därför fanns det knappt något 

hälsoarbete under denna tiden. Eftersom forskningen inom sjukvården knappt existerade 

utbröt stora epidemier som inte kunde stoppas. Det kanske tydligaste, och hemskaste 

exemplet på detta var när lungpesten spreds runtom i hela världen. Den kom till Europa på 

1300-talet och dödade en tredjedel av Sveriges befolkning.
 6

 Det var inte förrän 1663 som 

Collegial medicum (numera Socialstyrelsen) inrättades.
7

 Detta var den första riktiga 

institutionen som faktiskt arbetade med att förbättra människors hälsa. Även om institutionen 

till en början endast handlade om att motverka kvacksalveri, så fick den under mitten av 

1700-talet sitt första riktiga statliga uppdrag, att i allmänhet vårda sig om befolkningens hälsa 

och ta hand om sjuka. Tabeller infördes där man listade olika dödsorsaker för att på så sätt 

kunna identifiera och förhoppningsvis bota liknande sjukdomar.
 8

   

 

Vetenskapen inom sjukvården började komma igång under 1800-talet och hälsoväsendet 

börjades bygga ut. Det infördes massvaccination mot smittkoppor, budskapet spreds till 

befolkningen om hur viktigt det är att sköta sin hygien och när koleran anlände 1830 ökade 

intresset drastiskt hos befolkningen om att hålla sina städer rena. Folket började sanera sina 

städer och i slutet av 1800-talet fick Sverige sin första hälsovårdsstadga som sade att det 

skulle finnas hälsovårdsnämnder i varenda stad i Sverige. Tyvärr började nu ett annat stort 

                                                 
5 Jan Sundin. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut: Stockholm, 2005, 366. 
6 Jan Sundin. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut: Stockholm, 2005, 366. 
7 Jan Sundin. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut: Stockholm, 2005, 368. 
8 Jan Sundin. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut: Stockholm, 2005, 371. 
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problem breda ut sig i Sverige under mitten av 1800-talet, alkoholmissbruket, speciellt hos 

vuxna män. Många män dog för tidigt av alkoholrelaterade sjukdomar. Men med statliga 

regeringar och ett aktivt nykterhetsförbund kunde dessa problem minskas.
 9

 

 

Under 1900-talet utvecklades det svenska folkets hälsa mycket tack vare demokratiseringen, 

den vetenskapliga utvecklingen och det växande välståndet. Man ser tydligt ett samband med 

Sveriges ekonomiska och samhälleliga utveckling och landets folkhälsa. Industrialiseringen 

gjorde så att Sveriges ekonomi utvecklades så att mer resurser kunde läggas på hälsoarbetet. 

Den vetenskapliga utvecklingen gjorde att läkare fick en större kunskap och bättre materiell 

att arbeta med. Den medicinska delen relaterat till hälsoarbetet i Sverige fick därför ett rejält 

lyft tack vare industrialiseringen.
 10

 

 2.2 Skolans hälsohistoria 
Hälsobegreppet blev så pass viktigt i samhället att det implementerades i skolans verksamhet. 

Till en början såg skolan hälsa endast som något fysiskt där kroppen skulle tränas till en god 

hälsa genom olika idrotter och aktiviteter. Under 1960-talet stod det inskrivet olika 

huvudmoment som undervisningen skulle innehålla. Läroplanerna talade om aktiviteter som 

bollspel, gymnastik, friidrott och dans. Det var dock inte specifikt inskrivet något om hälsa, 

utan det togs för givet att en god hälsa inkluderades i dessa aktiviteter.
 11

  

 

Det var inte förrän Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) infördes som hälsa började 

nämnas separat i kursplanen. Styrdokumenten innehöll nu även ergonomi och hälsolära där ett 

större fokus lades på de teoretiska delarna av undervisningen. Trots dessa förändringar i 

kursplanen så ändrade dock inte lärarna sin undervisning speciellt mycket. De höll sig till den 

gamla kursplanen och lade knappt någon tid alls på den nya teoretiska delen av 

undervisningen.
 12

 Det började bildas ett gap mellan lärare och kursplaner, där hälsa i 

kursplanen framställdes på ett visst sätt, medan lärarna å sin sida svarade med att ha ännu mer 

bollspel och med ett fortsatt traditionellt synsätt på hälsa.
13

 

 

I och med 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) införande slopades 

huvudmomenten man tidigare haft till tre kunskapsområden. Dessa tre kunskapsområden 

                                                 
9 Jan Sundin. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut: Stockholm, 2005, 373. 
10 Jan Sundin. Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut: Stockholm, 2005, 437. 
11 Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan. 1, Allmän del, Utbildningsförl. Stockholm, 1969, 166. 
12 Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan. Allmän del : mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner, Liber: Stockholm, 1980, 90. 
13 Björn Sandahl. Ett ämne för alla?: normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002 Stockholms universitet, 2005, 87. 
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innefattade; hälsa, friluftsliv samt rörelse.
14

 Detta gjorde man i ett försök för att få bort de 

dominerande idrottsgrenarna som tidigare styrt undervisningen med järnhand. Sporter och 

olika idrotter bakades in i kunskapsområdet rörelse. Istället låg nu ett tydligare fokus på hälsa 

och friluftsliv. Men även denna gång märktes knappt några skillnader i lärarnas undervisning. 

Lite mer fokus lades på friluftsliv och även dans, men i stort sett dominerade fortfarande 

bollspel, friidrott och gymnastik. Hälsoaspekten, som hade fått ett helt eget kunskapsområde 

ignorerades nästan helt av idrottslärarna.
 15

  

 

Även fast kursplanerna för ämnet idrott och hälsa har förändrats drastiskt genom åren där man 

hela tiden velat framställa hälsa på ett bredare sätt, så visar studier att idrottslärararna har 

svarat med att vara konservativa och traditionella och de har inte alls visat något intresse att 

ändra på sin undervisning. Läroplanerna tycks alltså knappt haft någon inverkan på hur 

undervisningen inom ämnet sker.
 16

 

2.3 Hälsa i dagens samhälle 
Rent historiskt har hälsa setts som ett sätt att hålla kroppen frisk och stark. Vi såg även att 

skolan gav hälsoaspekten ett väldigt litet utrymme i undervisningen. Idag framställs hälsa på 

flera olika sätt, det är inte längre bara det medicinska som är viktigt, utan även sociala och 

psykiska aspekter passar in i hälsoperspektivet. Idag är det även flera olika röster som 

diskuterar ämnet. Media ser gärna hälsa som något fysiologiskt där kroppen är i centrum, 

medan andra institutioner så som Socialstyrelsen menar att hälsa handlar minst lika mycket 

om de psykiska aspekterna.
 17

  

 

Fortfarande idag ökar medellivslängden mycket tack vare en större medvetenhet hos folket 

angående tobak och dess påverkan på vår hälsa.
18

 Folkhälsorapporten visar även att 

övervikten hos barn har börjat minska den senaste tiden, mycket tack vare en ökad förståelse 

för kost och vardagsmotion. Dock är inte allt positivt hälsomässigt hos det svenska folket. 

Alkoholkonsumtionen hos ungdomar i åldern 15-24 har exempelvis ökat sedan 90-talet. Även 

den psykiska ohälsan har ökat hos ungdomar, i synnerhet hos kvinnorna.
19

 

 

Länsstyrelsen gjorde en undersökning om elevers psykiska hälsa och resultaten som 

framkommer talar sitt tydliga språk. En fråga som eleverna svarade på var om de tyckte det 

                                                 
14 Skolverket. Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94. Utbildningsdepartementet: Stockholm, 1994, 
44. 
15 Björn Sandahl. Ett ämne för alla?: normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002 Stockholms universitet, 2005, 92. 
16 Björn Sandahl. Ett ämne för alla?: normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002 Stockholms universitet, 2005, 96. 
17 Socialstyrelsen. Folkhälsan i Sverige: årsrapport 2012. Stockholm, 2012, 7. 
18 Socialstyrelsen. Folkhälsan i Sverige: årsrapport 2012. Stockholm, 2012, 7. 
19 Socialstyrelsen. Folkhälsan i Sverige: årsrapport 2012. Stockholm, 2012, 7. 
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var härligt att leva, 67% av pojkar och 63% av flickorna svarade ja
20

, vilket visar hur allvarlig 

denna situation är. Självmordsförsöken hos både flickor och pojkar har ökat och allt fler 

ungdomar läggs in för psykiska besvär.
 21

 

2.4 Hälsa i skolan idag 
Det framkommer ur tidigare avsnitt att hälsa har fått ett bredare synsätt och framställs på ett 

annat sätt än vad det gjorde förr i tiden. Att denna framställning förändrats syns även i dagens 

styrdokument där de bland annat skriver att skolan har en skyldighet att ge elever kunskaper 

om vilka förutsättningar som krävs för att nå en god hälsa, samt ett ansvar vad gäller att 

informera elever med hälso-, livsstils- och konsumtionsfrågor. I kursplanen för ämnet idrott 

och hälsa står det bland annat att undervisningen ska leda till att eleven utvecklar 

hälsomedvetenhet samt ett intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och 

samhälle.
 22

 

 

Ämnet idrott och hälsa är idag ett av få ämnen i skolans verksamhet som på ett explicit sätt 

förväntas hantera elevernas hälsa och hälsoutveckling.
 23

 Därför faller ett stort ansvar på 

ämnet och på lärarna att de faktiskt undervisar om hälsa på lektionerna, att de faktiskt följer 

styrdokumentens direktiv.
 
 

 

Undersökningar har gjorts där lärare skulle definiera ordet hälsa och det framkom då att det är 

ett väldigt svårdefinierat ord. Hälsa är alltså väldigt svårt att förklara och sätta ord på. Detta 

beror till stor del på att hälsa kan vara så mycket olika saker. Även om det finns flera studier 

på hälsa så finns ingen samsyn på vad hälsa faktiskt är.
24

  

 

Det finns flera olika teorier på hur hälsa ska uppnås, men just att sätta ord på vad exakt hälsa 

är oerhört svårt. Nedan listas tre olika grupperingar som framkommit under intervjuer där 

lärare skulle förklara hälsa. 

 

•Hälsa är något teoretiskt som man förknippar med traditionell klassrumsundervisning där 

man läser, svarar på frågor och diskuterar begreppet men där det fortfarande ingår som en del 

i ämnet.  

 

                                                 
20 Länsstyrelsen. Stockholmsenkäten 2014 Temarapport: Psykisk hälsa. Stockholm, 2014, 7. 
21 Socialstyrelsen. Folkhälsan i Sverige: årsrapport 2012. Stockholm, 2012, 45. 
22 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm, 2011, 7. 
23 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm, 2011, 7. 
24 Britta Thedin Jakobsson. Hälsa - vad är det i ämnet idrott och hälsa?. Lärarhögskolan: Stockholm, 2004, 32. 
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•Hälsa har man i andra ämnen, så som hemkunskap när man undervisar om kost eller 

naturkunskap när man har moment som främst handlar om människokroppen. Dessa ämnen 

kan integreras med idrott och hälsa men det förekommer inte särskilt ofta.  

 

•Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysiskt aktiv 

främjar man hälsan på kort och lång sikt. Hälsa är något man genomför enligt 

förmedlingspedagogiken. Man informerar om varför man ska träna och på vilket sätt olika 

övningar är nyttiga (vilket inte är samma sak som att eleverna har förstått eller att det är det 

som de har uppfattat att undervisningen går ut på).
25

  

 

Det framgår att lärare har olika bilder av vad hälsa faktiskt är och hur det ska användas i 

ämnet. Vissa ser hälsa och idrott som separata ting där hälsa endast diskuteras teoretiskt med 

eleverna i ett vanligt klassrum. Andra menar att hälsa ”bakas in” under idrotten, där idrott och 

hälsa är samma sak. Det finns även de som anser att hälsa inte passar in under idrotten alls, 

utan ska tas upp av andra ämnen i skolans verksamhet. 

 

2.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi sett hur folkhälsan utvecklats från att endast vara en frånvaro av sjukdom 

till att betyda så mycket mera i dagens samhälle. Just avsaknad av sjukdom eller att må 

kroppsligt bättre har i det svenska samhället stadigt gått framåt och förbättrats med tidens 

gång, men att vi på vägen även inkluderat sociala och psykiska aspekter i hälsobegreppet 

vilket gör att hälsans utveckling blivit mer diffust beroende på hur man ser på hälsa.  

 

Det syns tydligt i rapporter att även om den kroppsliga hälsan har förbättrats så har de 

psykiska och sociala delarna av hälsan blivit sämre, speciellt hos dagens ungdomar. Många 

elever lider av psykiska besvär där de känner att de inte räcker till eller att livet inte är värt att 

leva. Det är därför av största vikt att skolans verksamhet aktivt jobbar med detta problem för 

att motverka den psykiska ohälsan hos eleverna. Självklart har hela skolan ett gemensamt 

ansvar för elevernas hälsa, det är dock endast ämnet idrott och hälsa som faktiskt har hälsa 

inskrivet i kursplanen och därför är det extra viktigt att lärarna inom detta ämne arbetar med 

hälsoaspekten. Tyvärr är inte fallet så, utan som vi kan utläsa av Sandelins rapport ser vi att 

lärare i idrott och hälsa gärna håller sig till den traditionella idrottsundervisningen och skjuter 

undan hälsoundervisningen trots att styrdokumenten hela tiden blivit tydligare med att 

                                                 
25 Britta Thedin Jakobsson. Hälsa - vad är det i ämnet idrott och hälsa?. Lärarhögskolan: Stockholm, 2004, 59. 
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inkludera hälsoperspektivet.  

 

Varför den traditionella undervisningen fortfarande dominerar inom ämnet är svårt att svara 

på. En förklaring kan kanske fås från Jakobssons studie, där hon intervjuade flertalet lärare 

som visar att lärare har väldigt svårt för att sätta ord på just hälsa. Lärarna hade väldigt skilda 

bilder av begreppet och hur det ska användas i undervisningen, vissa ansåg att hälsa hörde 

hemma i andra ämnen medan andra tyckte precis tvärtom. Detta förvånade Jakobsson då 

ämnet faktiskt heter idrott och hälsa. Eftersom lärarna har så skilda bilder av en så stor del av 

ämnet så är ett antagande vi gör att undervisningen måste se olika ut beroende på vilken lärare 

som håller i lektionen. Framställningen av hälsa har alltså förändrats drastiskt och är idag ett 

brett och diffust begrepp.  

 

Problemet för dagens idrottslärare är att de har svårt att förstå hur de skall arbeta med hälsa, 

något som är ett centralt begrepp inom ämnet. Studiens inriktning om att studera hur 

tidskrifter framställer begreppet hälsa blir därför viktig eftersom dessa tidskrifter ofta vänder 

sig direkt mot lärare i idrott och hälsa och ger en bild av vad hälsa är och hur det framställs. 

Denna framställning tar lärarna sedan med sig in i sin egna undervisning. Tidskrifter som 

inriktar sig mot skolan blir ett forum för lärare, där de kan ta del av andras tankar och åsikter 

för att utveckla sin egna undervisning men också påverka debatter och i förlängningen forma 

ämnet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3. Syfte samt frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur hälsa framställs inom tidskrifter som 

behandlar idrott och hälsa. Detta görs för att få en bättre förståelse till hur vi ser på hälsa som 

vi gör idag och för att lärare i idrott och hälsa kan påverkas av dessa tidskrifter. Dessa 

tidskrifter kan även förklara hur lärare i idrott och hälsa ser på hälsa och hur de undervisar i 

hälsa samt vara till hjälp för de lärare som har svårt att implementera begreppet i sin 

undervisning.  

 

Syftet är att studera hur begreppet hälsa framställs och gestaltas genom att undersöka 

tidskrifterna Idrott & Kunskap, Idrottsläraren, Idrott & Hälsa (tidigare Tidskrift i gymnastik & 

idrott). 

 

Dessa tidskrifter valdes på grund av att två direkt är riktade mot lärare i idrott och hälsa, men 

är utgivna av konkurrerande fackförbund. Under vår VFU-period var det just dessa två 

tidningar som idrottslärarna menade att de använde sig av i sitt yrke för att ta del av frågor 

inom idrottsrörelsen. Den tredje tidskriften är privatägd med inriktning på idrott i allmänhet 

och elitidrottande i synnerhet vilket gör att tidningarnas olikheter därför blir intressanta att 

jämföra.     

 

 

 Hur framställs hälsa i de olika tidskrifterna i förhållande till Strömbäcks 

gestaltningsteori?  

 Hur har framställningen förändrats genom åren till idag? 

 På vilket sätt skiljer sig innehållet dem emellan? 
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4. Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning om vad begreppet hälsa innebär och hur det 

används i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Ämnet idrott och hälsa är idag ett av få 

ämnen i skolans verksamhet som förväntas hantera elevernas hälsa och hälsoutveckling. Då 

denna studie handlar just om hur hälsa framställs är det av stor vikt att ta reda på hur både 

lärare och forskare ser på detta begrepp. 

 4.1 Olika perspektiv på hälsa 

Två dominerande perspektiv inom hälsoforskningen är det patogena och det salutogena. 

Studien tar hjälp av dessa två perspektiv för enklare undersöka hur hälsobegreppet framställs i 

de olika tidskrifterna. Det patogena perspektivet fokuserar på det onormala eller sjuka, där 

hälsa ses som motsatsen. Där handlar definitionen av hälsa ofta om frånvaro av sjukdom.
26

 

Genom att istället se hälsa ur ett salutogent perspektiv så består innehållet i ämnet i större 

utsträckning av ett hälsorelaterat innehåll än det som uttrycks av lärarna. Quennerstedt skriver 

om:  

Förutsättningarna att lära sig hälsa i ämnet består i ett salutogent perspektiv i att såväl 

kunskaper om träning, hanterandet av sociala situationer, ett engagemang i olika 

fritidsaktiviteter som ett välbefinnande i genomlevda aktiviteter betraktas som 

hälsoresurser.
27

 

Det är då inte längre enbart det fysiologiska som anses som hälsa, här ska fokus läggas på det 

fysiska, psykiska men även sociala aspekter. Hälsobegreppet blir i sin tur betydligt bredare 

och mer komplext än när hälsa enbart ses som något patogent. Frågor som etnicitet, kultur, 

kropp, genus, demokrati blir aktuella vid diskussionen om hälsa, inte hur mycket en elev 

tränar. Han menar att ett salutogent perspektiv på hälsa bidrar till att berika elevernas liv, 

istället för att acceptera medias bild av hälsa om att se ut på ett visst sätt, så möjliggör det 

salutogena perspektivet ett kritiskt förhållningssätt där eleverna får möta ett större och mer 

komplext perspektiv på hälsa.
28

  

 

Däremot visar studier att den patogena hälsonormen ändå är den som dominerar i skolan och 

ämnet idrott och hälsa.
29

 Liknande tankar diskuterar Antonovsky kring ett salutogent synsätt 

på hälsa som handlat om att studera vad det är som utvecklar hälsa framför förebyggande och 

                                                 
26 Aaron Antonovsky. The salutogenic model as a theory to guide health promotion i Health Promot. Oxford University Press, 1996, 13. 
27 Mikael Quennerstedt. Att lära sig hälsa. Örebro universitet, 2006, 254. 
28 Mikael Quennerstedt. Att lära sig hälsa. Örebro universitet, 2006, 253. 
29 Magnus Brolin. Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral. Örebro Universitet, 2014, 118. 
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att förhindra sjukdom.
30

 Lindström och Eriksson menar att det är en teori som inte har direkt 

fokus på att uppmärksamma risker, ohälsa eller sjukdomar utan mer fokus kring skapande och 

utveckling av hälsa.
31

 Palmblad och Pettersson menar att ämnets hälsoperspektiv ofta är 

individualiserande, med fokus på den egna biologiska kroppen där individen ansvarar för den 

egna hälsan. Hälsa i skolan ses som något där fysisk aktivitet automatisk ger en god hälsa.
32

 

Cale, Harris och Ming diskuterar liknande frågor där deras resultat visar att tidigare 

påståenden om att den fysiska kroppens prestanda och fitness är det som dominerar 

hälsoarbetet i skolan.
33

 

 

Quennerstedt menar att hälsa är mer komplicerat än så och lyfter exemplet bollspel, då han 

menar att det inte är aktiviteten utifrån ett salutogent perspektiv i sig som kan ses som något 

hälsoutvecklande, utan snarare erfarenhet och lärande som är en konsekvens av att delta i 

bollspel. Han lyfter även fram den andra sidan då det salutogena synen även kan begränsa 

hälsoutveckling i form av marginalisering, sämre självförtroende, rädsla och en negativ syn 

på kroppens möjligheter.
34

 Brolin skriver att ett salutogent synsätt på hälsa är befintligt, 

däremot främst på en ”expertnivå”, eller institutionell nivå dvs. att det finns tankar kring hur 

hälsa ”borde” eller ska bedrivas i skolan t.ex. i styrdokument.
35

 Evans och Rich utvecklar 

tankarna om hälsa då de skriver om att ohälsa och dåliga kostvanor främst har sitt ursprung på 

det sociala och ekonomiska planet.
36

 

4.2 Hälsa i skolan 
Studier som fokuseras kring lärarnas uppfattning och implementering av hälsa i ämnet idrott 

och hälsa visar att lärare ofta har svårt att både definiera samt implementera hälsa i 

undervisningen. Jankauskienė och Miežienė undersöker hur lärare i Litauen uppfattar 

hälsoundervisningen i skolan. 70 lärare i ämnet deltog i undersökningen och resultatet visade 

att det enbart var 10 procent av lärarna som kunde klargöra hälsoundervisningens huvudmål, 

då de drar slutsatsen att det saknades kompetens att kunna genomföra hälsoundervisning i 

skolan.
37

 En liknande studie gjordes i Kina 2011. I denna studie undersöktes hur 18 lärare såg 

                                                 
30 Mikael Quennerstedt. Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? i Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 
Centrum för didaktik: Uppsala universitet, 2007, 43. 
31 Bengt Lindström & Monica Eriksson. Salutogenesis i Journal of epidemiology and community health. British Medical Association: London, 
2005, 440. 
32 Eva Palmblad & Kenneth Pettersson Skolhälsofostran i Problembarnets århundrade. Lund: Studentlitteratur, 2003, 173–215. 
33 Lorraine Cale, Jo Harris & Ming Hung Chen. Monitoring health, activity and fitness in physical education i Education and Society, 2014, 
Loughborough University, 384. 
34 Mikael Quennerstedt. Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? i Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 
Centrum för didaktik: Uppsala universitet, 2007, 50. 
35 Magnus Brolin. Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral. Örebro Universitet, 2014, 123. 
36 John Evans & Emma Rich. Body policies and body pedagogies: every child matters in totally pedagogised schools? i Journal of Education 
Policy , 2011, Loughborough University, 375. 
37 Rasa Jankauskienė & Brigita Miežienė. Physical education teachers perceptions of school health education and social support of it: result 
of the pilotstudy. Lithuanian Academy of Physical Education: Litauen, 2011, 32. 
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på begreppet hälsa i deras då nya läroplan. Bakgrunden i undersökningen visar att Kinas 

tidigare kursplaner haft fokus på sporter men i och med den senaste kursplanen har fokus 

förflyttat fokus till ett mer hälso- och fitness-innehåll. Resultatet visade att alla lärarna såg 

positivt på den nya kursplanen med ett hälsorelaterat innehåll i undervisningen. Däremot 

tyckte lärarna att de hade svårt att tillämpa den nya kursplanen i undervisningen på grund av 

olika orsaker, som t.ex. utmattning, maktlöshet och brist på stöd.
38

  

 

Liknande resultat har framkommit i Sverige, då lärare har svårt med definitionen av begreppet 

hälsa, där många lärare menar att hälsa förknippas med teori medan idrott handlar om 

kunskap i att ”göra”. 
39

 Angående begreppet hälsa i skolan, menar Brolin att det krävs en 

bredare syn på hälsa, där den sociala miljön bör stå i fokus, framför individen. Han menar att 

om omgivningen, i form av lärare och kamrater, är trygg och inbjudande kommer deltagandet 

bli mer lockande, vilket ska bygga på de salutogena influenser som skolans värdegrund 

skriver fram.
40

 

4.3 Hälsa i samhället 
Idag dominerar den patogena hälsoaspekten både skolan och i samhället, det vill säga, att inte 

vara sjuk eller överviktig. Medias roll i sammanhanget har lyfts, om hur hur bilden av hälsa 

påverkats av samhället och media där tv-program som handlar om hälsa främst fokuserar på 

kropp och form, där deltagare ska träna och äta rätt, dessutom se ut på ett visst sätt, inte väga 

för mycket. Denna bild av hälsa media sänder ut till befolkningen påverkar eleverna och deras 

erfarenheter om vad hälsa är vilket han menar kan leda till att synen på hälsa i skolan och 

framförallt idrott och hälsa kan förändras.
41

 Det patogena synsättet och medias bild av hälsa, 

om att elevernas bild av hälsa består av hälsosamma livsstilar, rätt kost, regelbunden träning, 

är en fysiologisk bild kopplad till den biologiska kroppen. Denna bild av hälsa leder till att 

hälsoaspekten i innehållet till undervisningen ses som något givet, något som sker av sig själv 

eftersom hälsa blir en effekt av idrotten. Man lär sig då hälsa genom att träna styrka, 

kondition eller andra aktiviteter.
42

  

 

Kirk lyfter frågan om vad som händer om hälsa endast begränsas till det fysiologiska, där den 

fysiska kapaciteten, vikt och form är i centrum. Han lyfter kritik mot forskare, politiker och 

journalister som hävdar att barn idag är överviktiga och rör sig för lite. Han menar att det inte 

                                                 
38 Aijing Jin. Physical education curriculum reform in China. University of Ballarat: Australia, 2013, 20. 
39 Britta Thedin Jakobsson. Hälsa - vad är det i ämnet idrott och hälsa?. Lärarhögskolan: Stockholm, 2004, 46. 
40 Magnus Brolin. Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral. Örebro Universitet, 2014, 116. 
41 Mikael Quennerstedt. Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? i Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 
Centrum för didaktik: Uppsala universitet, 2007, 38. 
42 Mikael Quennerstedt. Att lära sig hälsa. Örebro universitet, 2006, 253. 
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finns något bevis för påståendet och hävdar istället att barn idag har större möjligheter än 

någonsin att vara fysiskt aktiva på en regelbunden basis. Kritiken från honom ligger inte kring 

frågan om att fysiska aktiviteter är oviktiga för unga människors hälsa, utan snarare att det 

farliga är att lägga för stor vikt på relationen om inaktivitet och övervikt. Syftet med kritiken 

är istället riktad mot samhällsvetare och över de sätt som framtida former av idrott kan formas 

genom felaktiga antaganden och ogrundade påståenden. Liknande kritik kring debatten om 

fetma lyfter Evans, när han skriver att forskningsresultat förenklas, saneras och därmed 

förvrängs, och som sedan används för offentlig konsumtion, i form av officiella rapporter, 

akademiska texter och i förlängningen läroplaner i skolan. Han menar att lärare eller 

lärarutbildare behöver vara vaksamma och kritiska till röster som hörs i debatten kring ämnets 

innehåll.
43

 Även O’Dea lyfter kritik mot paniken om barnfetma, då den i sig drivs av 

rapporter i media. Medias bild fokuseras kring individen, med en "skylla på-strategi", vilket 

hon menar bör undvikas eftersom det kan leda till skuld och skam mot både elever och 

föräldrar.
44

 

 

I undersökningen är det därför intressant att se om de undersökta tidskrifterna försökt påverka 

debatten om hälsa och innehållet i ämnet på liknande sätt som Kirk menar att forskare, 

politiker och journalister påverkat debatten övervikt.
45

 

4.4 Röster i debatten 

Larneby undersöker tidskriften Idrott & Hälsa om hur skolämnet för kroppsövning skildras.  

Larneby skriver om hur tidskriften lyfter fram diskussioner om skolämnets betydelse för 

samhället inför läroplansreformen 1994. Externa röster som får plats i tidningen är bland 

andra läkare, idrottsrörelsen, politiker, Folkhälsoinstitutet och Försvarsmakten.
46

 Larneby 

märker en förändring i tidskriftens karaktär från 1993 till 2012, då hon menar att redaktören 

för tidskriften fått mycket större roll. Hon nämner att redaktören i ett nummer från 2012 står 

för nio av fjorton texter i numret, vilket hon menar har lett till att tidskriften mist sin 

diskuterande och argumenterande utformning. Hon spekulerar om den minskande närvaron av 

lärarnas röster gjort att andra röster blivit mer närvarande, som t.ex. forskare och fackliga 

frågor.
47

  

4.5 Sammanfattning 
Hälsa är ett svårdefinierat begrepp. Quennerstedt beskriver att hälsa kan ses genom två 

                                                 
43 John Evans. Physical education and health: a polemic or let them eat cake! i European Physical Education Review, Loughborough Univer-
sity, 2003, 97. 
44 Jennifer O’Dea. Prevention of child obesity: first, do no harm i Health Educ. Res. University of Sydney ,2005, 262. 
45 David Kirk. The ‘obesity crisis’ and school physical education i Sport, education and society. Carfax Abingdon, 2006, 121-131. 
46 Marie Larneby. Skolämnet för kroppsövning. En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961-2012, Malmö högskola, 2012, 37. 
47 Marie Larneby. Skolämnet för kroppsövning. En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961-2012, Malmö högskola, 2012, 67. 
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perspektiv; det patogena (att undvika övervikt och vara aktiv) och det salutogena (vilket även 

innefattar psykiska och sociala aspekter). Inget av dessa perspektiv är ”rätt” eller ”fel”, utan 

båda har sina för och-nackdelar. Ett patogent synsätt är vanligt förekommande i skolan, 

Quennerstedt menar att media även har en roll i frågan då signaler genom tv-program som 

fokuserar på träning och kost sänds ut till befolkningen, i förlängningen elever, som påverkar 

deras erfarenheter och uppfattning om vad hälsa är. Larnebys tidskriftsanalys visar att ett 

flertal olika aktörer har fått göra sin röst hörd i tidskriften Idrott & Hälsa, bland annat läkare, 

idrottsrörelsen, politiker, Folkhälsoinstitutet och Försvarsmakten. 

 

Med hjälp av tidigare forskning kan vår studie bidra med en ökad förståelse till varför vi ser 

på hälsa som vi gör idag och hur denna syn påverkar lärarnas oförmåga att använda sig av 

hälsa i undervisningen. Som tidigare nämnts är hälsa ett svårdefinierat begrepp både inom 

svenska och internationella forskningen, något som även lärarna både i Sverige och i världen 

har svårt att både definiera och praktisera i undervisningen. Genom att ställa tidigare 

forskning inom området mot vår egna undersökning kan denna studie ge lärare en 

sammanfattad bild av hälsobegreppets framställning. Eftersom tidskrifterna på något sätt 

fungerar som en förlängd arm av verksamheten som bedrivs ute i skolorna, kan studien bidra 

med att ge lärare en mer konkret bild av hur hälsa kan användas inom skolans verksamhet. 
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

I följande avsnitt behandlas de teoretiska perspektiven och hur de används i undersökningen. 

Gestaltningsteorin används främst som ett hjälpmedel vid analys av empirin exempelvis 

genom att undersöka hur tidskrifterna framställer hälsa, samt på vilket sätt de olika författarna 

skriver sina artiklar och texter. Detta kan hjälpa oss att enklare se hur hälsa faktiskt framställs 

av de olika författarna genom att se texterna ur olika berättartekniker. På så sätt kan vi enklare 

strukturera upp olika syner på hur begreppet hälsa framställs och används inom olika 

områden. 

 

Det patogena och salutogena perspektivet på hälsa används för att se på vilket sätt hälsa 

framställs inom de olika tidskrifterna. Då den tidigare forskningen visar att hälsobegreppet 

ofta skiljs åt mellan det salutogena och patogena perspektivet är det av stor relevans för vår 

undersökning att undersöka hur författarna väljer att framställa hälsa i förhållande till dessa 

två begrepp. 

5.1 Medias roll i samhället 
Journalistik och tidningar fungerar som en källa för människor att få information om 

händelser, åsikter och diverse ämnen. Människor vill helt enkelt veta vad som är aktuellt, där 

de söker en tillförlitlig och opartisk verklighetsrapportering. Medias roll i samhället är att 

förmedla en korrekt och allsidig rapportering men samtidigt visar forskning att så inte är fallet 

utan att den formas efter mediernas format, de egna behoven, lagar, regler och förväntningar 

externt.48 Detta betyder att mediernas rapportering om verkligheten inte alltid ger en neutral 

rapportering utan att rapporteringen istället blir, som Strömbäck skriver, sociala 

(re)konstruktioner av verkligheten.49 Tidningar ger eventuellt inte alltid den hela bilden av 

verkligheten. Medier i allmänhet, redaktioner och enskilda journalister påverkas av att 

verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsat vilket gör att valen som 

görs påverkar nyhetsförmedlingen. Vissa val som görs kan vara medvetna medan andra val 

går efter rutin.50 Därför är det intressant för vår undersökning genom att t.ex. se hur de olika 

tidskrifterna skrivit om ämnet hälsa över tid och om ämnet påverkats beroende på författare. 

5.2 Gestaltningsteorin 
Teorin handlar om hur vi som människor kan påverkas av medierna. Det gör medierna främst 

genom urval och rapportering när de väljer att uppmärksamma vissa områden medan andra 

                                                 
48 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. SNS förlag: Stockholm, 2009, 187. 
49 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. SNS förlag: Stockholm, 2009, 166. 
50 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. SNS förlag: Stockholm, 2009, 120. 
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områden faller bort. För att fånga läsarens intresse använder sig medierna av olika 

berättartekniker: 

 

Förenkling används när författaren vill förenkla ett ämne, hälsa kan till exempel målas upp 

som något simpelt där läsaren får en ofullständig bild av ämnet. Enskilda punkter om ämnet 

lyfts fram istället för att beskriva hälsa som helhet. Författaren använder sig av ett enklare 

språk för att förmedla en mer intressant och begriplig syn på hälsa till läsaren. 

  

Tillspetsning kan användas när författaren har för lite utrymme i sin text gentemot ämnets 

helhet. Författaren måste då fatta sig kort om ämnet och endast diskutera dess huvudpunkter. 

För att göra texten mer intressant för läsaren ersätts detaljer med tillspetsade formuleringar. 

 

Intensifiering handlar om att författaren skapar en högljudd och intensiv artikel som får större 

uppmärksamhet än om denne skulle förmedlat en mer nedtonad gestaltning av ämnet. 

 

Konkretion använder författaren sig av när denne konkret vill förklara vad till exempel hälsa 

är för något. Genom att använda sig av denna teknik får läsaren ett mer konkret och saklig 

förklaring av vad hälsa är.
51

  

 
Gestaltningsteorin kan även delas in i fem olika undersökningsramar; Conflict frame, human 

interest frame, economic consequenses frame, morality frame samt responsibility frame där 

undersökningen använder sig av tre av dessa ramar. 

 

Conflict frame fokuserar på ifall det uppstår en konflikt mellan olika grupperingar och 

författare i tidskrifterna. Ett exempel på detta kan vara att person A menar att hälsa endast 

handlar om fysisk aktivitet medan person B menar att hälsa är mer psykiskt än fysiskt. Genom 

att analysera de olika tidskrifterna och ta del av de konflikter som uppstår mellan olika 

författare vill studien skapa en bredare förståelse för de olika synsätten på hur hälsa kan 

framställas.
52

  

 

Human interest frame fokuserar på ifall framställningen av texten är emotionellt påverkad. Ett 

exempel på detta kan vara att författaren skriver om hälsa och dess betydelse utifrån egna 

erfarenheter och uppfattningar vilket gör att texten blir mer personlig än trovärdig. Då det är 

                                                 
51 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. SNS förlag: Stockholm, 2009, 172. 
52 Holli Semetko & Patti Valkenburg. Framing European Politics i Journal of Communication vol 50. University of Amsterdam, 2000, 95. 



21 

 

stor konkurrens på nyhetsmarkanaden kan författaren i vissa fall söka fler läsare genom att 

göra nyheten mer dramatisk och personlig på bekostnad av artikelns validitet. Denna 

undersökningsram kan vara av stor betydelse för studien då hälsa kan framställas på helt olika 

sätt beroende på vilken författare som skriver artikeln och hur denne påverkas av egna åsikter 

och tankar.
53

 

 

Den sista ramen inom gestaltningsteorin handlar om ansvar (responibility frame), dvs. om det 

är en individ, grupp eller regering som bär ansvaret för problemet eller lösningen. Genom att 

använda oss av denna ram kan vi belysa vilka författaren anser har ansvar för vår hälsa, t.ex. 

om det är lärarnas, individens eller regeringens ansvar. 
54

 

5.3 Patogent och salutogent perspektiv 
Två dominerande perspektiv inom hälsoforskningen är det patogena och det salutogena. 

Studien tar hjälp av dessa två perspektiv för enklare undersöka hur hälsobegreppet framställs i 

de olika tidskrifterna. Det patogena perspektivet fokuserar på det onormala eller sjuka, där 

hälsa ses som motsatsen. Där handlar definitionen av hälsa ofta om frånvaro av sjukdom.
55

 

Genom att istället se hälsa ur ett salutogent perspektiv så består innehållet i ämnet i större 

utsträckning av ett hälsorelaterat innehåll än det som uttrycks av lärarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Holli Semetko & Patti Valkenburg. Framing European Politics i Journal of Communication vol 50. University of Amsterdam, 2000, 96. 
54 Holli Semetko & Patti Valkenburg. Framing European Politics i Journal of Communication vol 50. University of Amsterdam, 2000, 96. 
55 Aaron Antonovsky. The salutogenic model as a theory to guide health promotion i Health Promot. Oxford University Press, 1996, 13. 
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6. Metod  

Detta kapitel diskuterar hur studien har genomförts, vilken metod som använts samt vilket 

material som använts för att möjliggöra undersökningen. 

6.1 Kvalitativ tidningsanalys 
Då studien bygger på att analysera de olika tidskrifterna på djupet används en kvalitativ 

metod. Detta görs för att få ut så mycket information som möjligt ur varje tidskrift vilket 

förhoppningsvis leder till en mer utförlig studie än om en kvantitativ metod skulle använts. 

Den kvalitativa metoden är bäst lämpad då man vill ha en mer djupgående analys av det som 

ska studeras.
 56

 När en undersökning utförs är det viktigt att låta frågeställningarna bestämma 

vilken metod som är bäst lämpad för studien.
57

 Hade undersökningen istället till exempel 

handlat om att se hur många tidskrifter som skriver om hälsa ur ett patogent eller salutogent 

perspektiv, eller hur många politiker som får möjlighet att publicera sina texter i dessa 

tidskrifter hade studien istället gynnats av en kvantitativ metod med statistik och tabeller. För 

vår studie, där målet är att undersöka hur hälsa framställs i tidskrifterna samt på vilket sätt de 

skiljer sig åt, är en kvalitativ metod lämpad för studien, men även en komparativ metod. En 

komparativ metod innebär att forskaren kan finna likheter samt skillnader i hur olika 

författare framställer sina texter.
58

 En kvalitativ metod är mer öppen för en mångtydig empiri, 

den öppnar för fler tolkningsmöjligheter än vad en kvantitativ metod gör.
59

 För att genomföra 

studien har en tidningsanalys använts där vi samlat in data från några tidskrifter, för att sedan 

analyseras via en kvalitativ, komparativ analysmetod med hjälp av Strömbäcks 

gestaltningsteori.    

 

6.2 Validitet samt reliabilitet 
Validitet kan beskrivas som att man mäter det man avser att mäta.

 60
 Undersökningen vill ta 

reda på hur hälsa framställs i de olika tidskrifterna. Eftersom ramarna för analysen är 

preciserade, genom att vi har redogjort för gestaltningsteorin, ökar både studiens validitet och 

reabilitet. Vi tar även hjälp av de olika synsätten på hälsa för att på ett enklare sätt se hur hälsa 

framställs. Genom att endast använda en patogen eller salutogen syn på hälsa kan dock göra 

att forskarna endast lägger fokus på dessa begrepp och förbiser andra aspekter på hur hälsa 

kan framställas. Då vi gjort en tidningsanalys har vi inte behövt göra ett urval t.ex. 

                                                 
56 Alan Bryman. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur: Lund, 1997, 58. 

 
58 Kristina Lundgren, Birgitta Ney & Torsten Thurén. Nyheter – att läsa tidningstext. Ordfront Förlag: Stockholm, 1999, 7. 
59 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur: Lund, 2008, 17-19. 
60 Peter Hastie och Peter Hay. Qualitative approaches, i Research Methods in Physical Education and Youth Sport. Routledge: New York, 
2012, 79. 
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motsvarande fem lärare utan istället har vi kunnat välja alla artiklar som vi har funnit 

relevanta i dessa tidskrifter under dessa år vilket ökar validiteten. 

 

Det är även viktigt att uppsatsen har en hög reliabilitet, alltså att det man mäter mäts på ett 

tillförlitligt sätt.
 61

 Ett bra sätt för att öka reliabiliteten i uppsatsen är att använda sig av flera 

olika källor, dvs. tre tidskrifter. Då studien baseras på en kvalitativ undersökning så väljer vi 

att använda oss av färre tidningar än om vi skulle gjort en kvantitativ undersökning. Detta 

eftersom en kvalitativ undersökning kräver större omsorg och kräver längre tid med varje 

tidning. Viktigt att tänka på är även antalet forskare som tolkar de olika tidskrifterna. Det kan 

vara väldigt stor skillnad på hur en individ tolkar en text jämfört med en annan som tolkar 

samma text. För att öka reliabiliteten på studien kan man alltså använda sig av flera 

oberoende forskare som tolkar samma tidskrifter.
 62

 I vårt fall är vi två personer som tolkar 

texterna vilket är bättre än att studien skull utföras enskilt. Undersökningens reliabilitet ökar 

då det empiriska materialet består av skriven text, vilket innebär att vi inte har problem med 

t.ex inspelningsutrustning vilket gör att vem som helst kan gå tillbaka och analysera samma 

material, vilket möjliggör en upprepning av samma studie. 

6.3 Genomförandet 
Studien genomfördes genom en kvalitativ metod som tog hjälp av gestaltningsteorin för att 

söka svar på frågeställningarna. Första steget i undersökningen var att välja ut vilka tidskrifter 

samt vilka artiklar som skulle användas i studien. Samtliga tidskrifter är hämtade från 

Linnéuniversitetets magasin, dels för lättillgängligheten men även på grund av att Idrott & 

Hälsa och Idrottsläraren ges ut av två konkurrerande fackförbund direkt riktar sig till lärare i 

Idrott och Hälsa. Den populärvetenskapliga tidningen Idrott & Kunskap valdes i 

förhoppningen om att den skulle ge en annan bild av hälsobegreppet än vad de två 

fackförbundens tidskrifter skulle ge. Eftersom tidningen har en tvärvetenskaplig inriktning, 

där fokus främst läggs vid elitidrott, blir den komparativa analysmetoden extra intressant. 

Dessa tidskrifter valdes även för att få en så bred bild på hälsobegreppet som möjligt då de av 

det tillgängliga materialet sträcker sig längst och behandlar ämnet klart mest. När vi varit ute 

på VFU har vi även observerat att lärare inom idrott och hälsa diskuterat och använt sig av 

både idrottsläraren och idrott och hälsa. 

 

För att besvara första frågan hur hälsa framställs i de olika tidskrifterna i förhållande till 

                                                 
61 Peter Hastie och Peter Hay. Qualitative approaches, i Research Methods in Physical Education and Youth Sport. Routledge: New York, 
2012, 79. 
62 Peter Hastie och Peter Hay. Qualitative approaches, i Research Methods in Physical Education and Youth Sport. Routledge: New York, 
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Strömbäcks gestaltningsteori analyserades varje hälsorelaterad artikel kronologiskt med 

utgångspunkt i gestaltningsteorins olika berättartekniker.  Först grovlästes samtliga nummer 

för att sedan kunna plocka ut de mest relevanta artiklarna för frågeställningen. Dessa artiklar 

analyserades sedan på ett mer kvalitativt sätt där vi med hjälp av gestaltningsteorin och de 

patogena och salutogena begreppen på ett lättare sätt kunde bearbeta materialet och därmed få 

en bättre bild av hur hälsobegreppet framställs i de olika tidskrifterna. 

 

För att få svar på vår andra fråga hur framställningen av hälsa förändrats genom åren 

analyserades de utvalda texterna i kronologisk ordning där vi först analyserade tidningen 

Idrott & Hälsa då den publicerades först (1988).  Därefter vävdes resterande tidskrifter in i 

undersökningen utefter den kronologiska ordningen. Återigen hade vi stor hjälp av både 

Strömbäcks gestaltningsteori och de patogena och salutogena begreppen. 

 

Den sista frågan ”på vilket sätt skiljer sig innehållet dem emellan?” gjordes en djupare analys 

av det insamlade materialet där fokus låg på att finna skillnader och likheter mellan de olika 

tidskrifternas framställning av hälsa. 

6.4 Material 
Studien använder sig av tre olika tidskrifter: Idrott & Kunskap, Idrottsläraren och Idrott & 

Hälsa (tidigare Tidskrift i gymnastik & idrott). Från tidskriften Idrott & Hälsa som sträcker 

sig från 1988 till idag har sammanlagt 199 tidningar bearbetats där 28 artiklar analyserats. 

Från Idrott & Kunskap som sträcker sig från 2006 till 2012 analyserades sammanlagt 36 

artiklar. Från Idrottsläraren som sträcker sig från 1999 till 2011 har sammanlagt 44 artiklar 

analyserats. Anledningen till varför de just de här åren valdes till studien var dels för att det 

var de åren som var tillgängliga på biblioteket, men även för att det skulle vara intressant att 

undersöka hur tidskrifternas framställning förändrats i förhållande till nya kursplaner som 

tillkommit.  

 

Nedan listas samtliga tidningar där de översiktligt beskrivs samt en motivering till varför 

varje tidning har valts att användas i undersökningen.  

 

Idrott & Hälsa (Tidigare Tidskrift i Gymnastik & Idrott) 

Tidningen startade 1874 med namnet Tidskrift i Gymnastik och var den första betydande 

tidningen inom ämnet fysisk fostran. 2004 bytte tidningen namn till Idrott & Hälsa som 

används fram till idag. Tidningen ges idag ut av Lärarnas Riksförbunds organ Svenska 

idrottslärarföreningen och kommer ut i 6 exemplar om året. Med reportage, teoretiska och 
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praktiska artiklar och debattinlägg försöker tidningen hålla lärare uppdaterade inom 

ämnet Idrott och hälsa.
63

 

Tidningen valdes att användas till undersökningen på grund av det var den första betydande 

tidningen inom ämnet och är dessutom fortfarande aktiv vilket ger oss möjligheten att se hur 

den har utvecklats genom tåren. Tidningen är även en officiell tidskrift för lärare och vänder 

sig således direkt till skolans verksamhet. Den valdes för att fackförbundet Lärarnas 

riksförbund publicerade tidningen. De undersökta tidningarna sträcker sig från 1988 till idag. 

 

Till undersökningen analyserades tidningen som helhet vilket innefattar allt ifrån ledare, 

debattinlägg, artiklar, forskningssidor m.m. Analysen för denna specifika tidning börjar i 

januari 1988 och sträcker sig fram till januari 2014. Totalt presenterades 199 tidningar mellan 

dessa år där studien använde sig av 28 artiklar. Dessa specifika artiklar valdes för att de var 

närmast studiens frågeställningar. Det var helt enkelt de tidningar som behandlade hälsa och 

dess framställning bäst.  

 

Idrottsläraren 
Tidningen startade officiellt 1989 och lades ner mars 2012. Texter hade dock redan vid 1985 

börjat publiceras i diverse medlemsblad så som Stockholmskretsens medlemsblad. Tidningen 

gavs ut av lärarförbundet och var således en officiell skoltidning som ämnades åt idrottslärare. 

Tidningen publicerade 4 nummer om året. Efter tidningens nedläggning 2012 gav 

lärarförbundet ut en ny tidning som vänder sig till allt från hemkunskap till idrott och hälsa.
64

 

 

Tidningen valdes att användas till undersökningen på grund av att det fanns tillgängliga texter 

ända från 1999 till 2011. Tidningen ges ut av det konkurrerande fackförbundet lärarnas 

riksförbund vilket gör att innehållet kan skilja sig från tidningen Idrott & Hälsa som ges ut av 

Lärarnas riksförbund. De undersökta tidningarna sträcker sig från 1999 – 2011.  

Till undersökningen analyserades tidningen Idrottsläraren i sin helhet, som innefattar 

redaktörens ord samt artiklar. Analysen för denna tidning börjar i januari 1999 och sträcker 

sig fram till december 2011. Totalt undersöktes 48 tidningar där studien använde sig av 

samtliga, men väldigt få artiklar som berör studiens frågeställning. Denna tidskrift valdes 

eftersom den har en stark koppling till studiens frågeställning men även till skolan.  

 

Idrott & Kunskap 
Tidningen startades 2004 och sträcker sig fram till idag. Tidningen är inte enbart riktad till 
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lärare utan är en populärvetenskaplig idrottstidning med målet att framföra aktuell 

idrottsforskning och utvecklingsprojekt inom idrotten. Tidningen ska ha en tvärvetenskaplig 

inriktning och bevaka ämnen som fysiologi, medicin, psykologi, näringslära, ledarskap och 

idrottshistoria. Tidningen ges ut i sex exemplar om året.
65

 

 

Tidningen valdes att användas till undersökningen på grund av att den inte är en officiell 

facktidning riktad direkt till lärare vilket gör det intressant för undersökningen hur en 

populärvetenskaplig tidning skiljer sig från de två andra tidningarna som är direkt riktat till 

lärare. De undersökta tidningarna sträcker sig från 2004 – idag.    

 

Till undersökningen analyserades denna populärvetenskapliga tidning i sin helhet, som 

innefattar ledare och artiklar. Analysen för denna tidning börjar i januari 2006 och sträcker sig 

fram till januari 2012. Totalt undersöktes 48 tidningar mellan dessa år där studien använde sig 

av samtliga, men på grund av att flera artiklar som publicerades diskuterar hälsa på samma 

sätt kommer endast några utvalda presenteras. Tidskriften valdes då den skiljer sig mot de två 

andra, på det sättet att den ofta utgår ifrån elitidrott och inte skolan och är riktad till 

allmänheten. Ofta när hälsa diskuterades i tidningen är det utifrån elitidrottares framställning 

av hälsa.  

 

6.5 Avgränsningar 
Studien använder sig av tre olika tidskrifter med koppling till Idrott. Två av tidskrifterna har 

direkt koppling till ämnet Idrott och hälsa medan den tredje är en populärvetenskaplig tidning 

med fokus på idrott i allmänhet. Den sistnämnda dvs. Idrott & Kunskap valdes eftersom det 

då skulle vara intressant hur en populärvetenskaplig tidning skriver om hälsa i förhållande till 

de två andra tidskrifterna, som skrivs för lärare. Varför endast tre tidningar valdes var dels för 

att tiden helt enkelt inte räckte till, men också för att uppsatsens omfång då blivit alltför stort. 

Det hade varit intressant att undersöka hur någon utländsk tidning skriver om begreppet i 

förhållande till de svenska men på grund av tidsaspekten fick det bli tre olika tidningar. 

6.6 Källkritisk diskussion  
Vad gäller urvalet kunde vi eventuellt letat reda på andra tidskrifter som var verksamma 

under 80- och 90-talet för att få en bättre jämförande analys med Tidskrift i gymnastik & 

Idrott. Vi hade även kunnat använda oss av en morgontidning för att se hur hälsa framställs. 

Valet av att använda gestaltningsteorin samt det salutogena och det patogena perspektivet till 
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undersökningen gjorde det enklare att kategorisera och analysera hälsobegreppet i de olika 

tidskrifterna.  

 

Varför tidskrifterna Idrott & Hälsa samt Idrottsläraren valdes ut till undersökningen var för 

att vi under våra VFU-perioder observerat att dessa två tidningar använts och diskuterats mest 

av aktiva lärare i idrott och hälsa och blir därför representativa för vad lärare läser och 

använder sig av. En kritik mot detta kan vara att denna iakttagelse inte representerar hur det 

ser ut i stort. Däremot publiceras de två tidskrifterna av de två största fackförbunden inom 

skolans verksamhet vilket ändå borde signalera att dessa två tidskrifter når ut till flest läsare. 

Just att det är två konkurrerande fackförbund som publicerar tidskrifterna gör att innehållet 

inom de olika tidskrifterna kan skilja sig åt vilket blir viktigt för studien. Eftersom de två 

tidskrifterna riktar sig direkt mot lärare i idrott och hälsa har de därför förmågan att ge lärare 

en bild av hur begreppet hälsa kan tolkas och användas i undervisningen.  

 

De som får möjlighet att publicera texter i dessa två tidskrifter är t.ex. redaktören, forskare, 

lärare, politiker, läkare etc. Detta gör att hälsobegreppet framställs av olika aktörer, vilket gör 

att begreppet i sig också framställs på olika sätt. Detta kan både vara positivt och negativt för 

vår undersökning. Positivt på så sätt att vi kan få en bred bild av hälsa som begrepp då många 

kommer till tals men samtidigt kan det vara negativt eftersom det kan skickas olika signaler 

kring hur synen på hälsa framställs. Pålitligheten kan även den både vara negativ och positiv 

eftersom en forskare kan publicera sina resultat från en avhandling i tidskrifterna, samtidigt 

som att den forskningen eventuellt inte är direkt förankrad till hur en lärare i verksamheten 

kan använda sig av den. Pålitligheten kan även variera när en lärare i idrott och hälsa 

framställer sin bild av ämnet, vilket inte behöver vara representativt för hur större delen av 

läsarna tänker. Den representerar eventuellt endast redaktörens åsikter och hur hen har gjort 

sitt urval till tidningen.  

 

Varför den populärvetenskapliga tidningen Idrott & Kunskap valdes är till störst del just för 

att det är en populärvetenskaplig tidningen. Den kan på sätt ge oss ett perspektiv utanför 

skolverksamheten, om hur den publicerar texter kring hälsa. Just denna populärvetenskapliga 

tidningen valdes för att det var en av få seriösa tidningar som fokuserade på idrott. Att 

tidningen även har ett stort fokus på elitidrott gör att det blir intressant för vår undersökning 

för att se om synen på hälsa skiljer sig mellan elitidrottare och lärares syn. Positivt med 

tidningen är att den har som mål att framföra aktuell idrottsforskning och utvecklingsprojekt 
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inom idrotten. Negativ kritik som kan riktas mot valet av denna tidning är att den inte sträcker 

sig över så lång tid, vilket gör att det är svårt att se hur synen på hälsa förändrats.  

 

6.7 Etik 

Det finns grundläggande forskningsetiska principer att ta hänsyn till som forskare behöver 

förhålla sig till - anonymitet, frivillighet, konfidentialitet och integritet.
66

 Vetenskapsrådet 

skriver att det finns fyra etiska forskningskrav att ta hänsyn till som forskare, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom 

informationskravet bör forskaren sätta in personerna som t.ex. intervjuats i 

forskningsöversikten, genom samtyckeskravet skall intervjun godkännas av den intervjuade, 

genom konfidentialitetskravet menas att sekretess finns och nyttjandekravet betyder att den 

insamlade datan inte får användas i andra syften än vetenskapliga sådana.
67

 Eftersom vår 

studie bygger på en tidningsanalys behövs ej dessa forskningsetiska principer tas i beaktning. 
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7. Resultat/Analys 
Här presenteras både resultaten och analysen av de undersökta tidningarna samt svaren på 

frågeställningarna. Resultatet/analysen kommer byggas upp av fem underrubriker: fetma, 

skadeförebyggande, träning för hälsa,  hälsa i skolan samt patogent – salutogent. Via dessa 

underrubriker kommer sedan frågeställningen Hur framställs hälsa i de olika tidskrifterna i 

förhållande till Strömbäcks gestaltningsteori? besvaras. Därefter besvaras frågan om hur 

framställningen har förändrats genom åren till idag för att avslutningsvis diskutera frågan om 

hur de olika tidskrifterna skiljer sig åt. 

7.1 Framställningen av hälsa i de olika tidskrifterna 

Fem teman som synliggjorts vid insamling av data är fetma, skadeförebyggande, träning för 

hälsa, hälsa i skolan samt patogent – salutogent, vilket gjort att vi valt att dela in analysen i 

dessa punkter. Dels för att de varit framträdande men också för att det på så vis blir enklare 

för läsaren att följa med i frågorna kring hälsobegrepps framställning.  

7.1.1 Fetma 

Hälsobegreppets framställning förenklas
68

 gärna under 80-talet där tidskrifterna skriver om 

hälsa kopplat till övervikt/fetma, de tar inte upp något om de psykiska eller de sociala delarna 

av hälsa.  

Ett exempel på att denna framställning av hälsa präglades av barnfetma under 80-talet visas i 

artikeln ”saxat om idrott” som diskuterar barn och ungas hälsa. Författaren menar att barn 

och ungas hälsa ses som en riskfaktor där övervikt och fetma är en vanlig debatt i tidningen: 

”Barn lever alltmer orörligt, andelen överviktiga ökar långt ner i åldrarna och idrott på 

fritiden utövas mer och mer enbart i organiserad form. Detta är utvecklingen idag.” 
69

 

Kritiken som O’Dea lyfter kring fetma går att diskutera i anknytning till artikeln. Medias bild 

fokuserar på individens ansvar, vilket hon menar bör undvikas eftersom det kan leda till skuld 

och skam.
70

 

 

Diskussionen som pågått om den ökande övervikten och fetman hos barn fortsätter även in på 

90-talet ända fram till idag. Sören Svensson, gymnastikdirektör, skriver och ställer sig frågan: 

”Våra barn lär bli fetare och fetare, åtminstone många av dem. Är det någon som bär 
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ansvaret?”
71

 Han lyfter kritik som samhället i stort som han menar varit väldigt 

tillmötesgående mot godis, chips och läsk. Han beskyller livsmedelsindustrin och deras vilja 

att tjäna pengar, medan elevernas timmar i idrott och hälsa minskats i skolan. Författaren 

avslutar artikeln med att avskaffandet av hushållslärarna i skolan gjort att ingen i skolan 

längre tar ansvar för folkhälsan. Thedin Jakobsson skriver att många förknippar hälsa med 

teori medan idrott handlar om kunskap i ”att göra”.
72

 Möjligtvis är det osäkerheten mellan vad 

som innefattar i idrott och hälsa, som gör att ingen i skolmiljön tar direkt ansvar för 

hälsobegreppet.  

 

Sambandet mellan minskad aktivitet hos barn och fetma stämmer inte enligt Magnus 

Lindwall, forskare. Författaren redogör kortfattat vad aktuell forskning säger, att sambandet 

mellan barns aktivitet och fetma inte är så tydligt i forskningen som det ibland framställs utan 

att fler aspekter spelar in. Däremot lyfter han fram forskning som visar att fysisk aktivitet kan 

påverka barns och ungdomars hälsa positivt.
73

 Detta är samma kritik som bland annat Kirk 

lyfter, då han menar att det inte finns något bevis för påståendet att inaktivitet och fetma 

relaterar till varandra. 

 

Att hälsa och övervikt/fetma har länkats samman ända sedan 1980-talet fram till idag visar på 

att vikt ständigt varit starkt kopplat hälsobegreppet. Det syns dock i tidskrifterna att allt fler 

författare allt eftersom börjar vidga sina vyer kring hälsobegreppet där fler aspekter än 

övervikt/fetma diskuteras . På så sätt börjar det uppstå en del konflikter (conflict frame
74

) 

mellan de som endast ser på hälsa som fetma och de som ser hälsa på ett bredare sätt vilket 

tyder på att ämnet blir allt hetare och relevant i samhället. 

 

Något som de flesta är ense om är att hälsa är en viktig del av samhället, något som även 

förskolläraren Thomas Niklasson lyfter i sin artikel där han menar att hälsokunskap idag har 

blivit ytterst betydelsefull på grund av en allt mer stillasittande livsstil i samhället. Niklasson 

lyfter fram konkreta
75

 undersökningar som alla visar en tydligt ökande ohälsa bland ungdomar 

där fetma, ryggont och stress tas upp.
76

. Kirk är en av de forskare som menar att relationen 

inaktivitet och fetma inte bevisats.
77

 Evans skriver liknande i debatten att forskningsresultat 
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förenklas, saneras och därmed förvrängs som sedan används i fält för offentlig konsumtion.
 78 

 

Vad hälsa är och hur det framställs är alltså olika beroende på vem som målar upp 

framställningen av begreppet. Media har sin bild som oftast är ett patogent synsätt, som 

fokuserar på kropp och form.
 79

 Forskare inom ämnet menar att hälsa är ett bredare och mer 

komplicerat begrepp, där fokus ligger kring skapande och utveckling av hälsa.
 80

  

 

Diskussionen om fetma är en vanligt förekommande debatt i alla tidningar, där många 

fokuserar på relationen mellan övervikt och fysisk aktivitet, som Kirk, O’Dea och Evans 

tydligt kritiserar.
81

 För att klargöra är det inte kritik mot att ungdomar inte ska vara fysiskt 

aktiva, utan kritiken är riktad mot media, som genom ogrundade påståenden formar debatten, 

som t.ex. att ungdomars stillasittande fritid kommer skapa problem i framtiden för samhället: 

”Om 10-15 år kommer de få betala räkningen, då har vi ungdomar med sämre kondition och styrka, som är 

tjockare och som lättare får belastningsskador.” 
82

 Detta är ett vanligt argument som vi tagit del av de 

olika tidningarna, men vi saknar en tydligare bild av vad hälsa är. Att vara vältränad innebär 

inte automatiskt att du har hälsa. En intressant aspekt att diskutera kring detta är artiklarna 

som behandlade elitidrottares psykiska hälsa, där de framförallt efter karriären inte 

acklimatiserat sig till det vanliga livet. Göran Kenttä skriver om signalen som sänds ut från 

elitidrottsvärlden till ungdomar: ”Vill du försaka alla dina vänner och allt annat roligt livet har 

att erbjuda – då ska du satsa på elitidrott.”
83

 Även om du är fysiskt aktiv betyder det inte att 

du har hälsa, utan då behövs ett salutogent perspektiv där fysiska, psykiska och sociala 

hälsoaspekter premieras.  

 

Även in på 00-talet fortsätter den ständigt pågående diskussionen om ökande övervikt och 

fetma hos ungdomar. Däremot börjar författarnas åsikter om barnfetman delas i olika läger. 

Det finns fortfarande de som menar att övervikt och fetma är  direkt kopplat till en ohälsosam 

livsstil. Andra menar att en hälsosam livsstil handlar om så mycket mer än bara kroppsvikt. 
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7.1.2 Skadeförebyggande 
 

Diskussionen om förebyggandet av skador i relation till hälsa under 80-talet lade fokus på hur 

kroppen fungerade och hur man ska agera för att förebygga skador och sjukdomar. Ett 

exempel lyfts i avsnittet ”Forskning” där frågan om hur träning och motion kan hjälpa till att 

just förebygga skador och sjukdomar där författaren tar upp statistik på hur antalet idrottande 

och motionerande senaste åren har ökat i alla grupper: 

”Samtidigt har hälso- och sjukvården i allt större utsträckning börjat inse betydelsen av 

fysiska aktiviteter i sin kamp mot ohälsan. De flesta vetenskapliga artiklar stöder tanken 

på vettig motion som ett bra sätt att både bevara hälsan och snabbare tillfriskna från 

sjukdomar.”
84

 

En professor på Karolinska institutet skriver en utförlig artikel kring hur brist på fysisk 

aktivitet leder till hjärt- och kärlsjukdomar.
 85

 Artikeln behandlar hälsa som något som handlar 

om frånvaro av sjukdom, på samma sätt som Antonovsky beskriver den patogena synen på 

hälsa, där fokus ligger på det normala eller sjuka.
86

 

 

Som exemplet ovan, så konkretiseras
87

 förebyggandet av skador i förhållande till hälsa under 

80-talet. Däremot framställs hälsa förenklat
88

, när friskvårdaren Peter Westmark skriver att 

samhället ligger efter i hälsoarbetet. Författaren menar att 75% av alla 

sjukdomspensioneringar i landet hade kunnat undvikas om en riktig rehabilitering och 

pedagogisk friskvård funnits.
89

 

 

Även andra perspektiv kring hälsobegreppet börjar diskuteras på 80-talet. Till exempel 

skriver gymnasieläraren Anders Hellborg om hur den kroppsliga hälsan i takt med den ökande 

levnadsstandarden ständigt har förbättrats hos Sveriges befolkning, men även medfört andra 

problem i samhället så som ökad tillgänglighet och förbrukning av droger och alkohol. 

Psykisk ohälsa har börjat tas i beaktning där relationsstörningar blir ett allt större problem. 

Hellborg uppmärksammar detta och menar att samhällets insatser för hälsa tidigare fokuserat 

på insatser för att vårda redan uppkommen sjukdom och nu istället borde satsa mer på 

förebyggande hälsovård där tonvikt nu ska ligga på befolkningens levnadsvanor.
90

 På 
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liknande sätt som Hellborg eftersöker förebyggande hälsovård, menar Brolin i sin studie att 

en bredare syn på hälsa bör synliggöras, där den sociala miljön är i fokus.
91

 

 

Denna problematik med ungdomars allt sämre levnadsvanor är även något Lennart Hallgren 

diskuterar i sin artikel där han skriver:  

”Dagens ungdom påverkas av en mängd destruktiva företeelser. Jag behöver bara nämna 

tobaks-, alkohol och drogmissbruket. Vidare blir många offer för det ökade våldet i 

samhället” 
92

 

 

Hälsans framställning under 10-talet har inte förändrats mycket i tidskrifterna trots Lgy 11:s 

införande, återigen diskuteras kopplingen mellan hälsa och fetma. Johan Häggman som 

arbetar för Lärarnas Riksförbund diskuterar sin stora oro för samhällsekonomin kopplat till 

övervikt och fetma . Det är en dyr kostnad som Sverige får bland annat för sjukfrånvaro och 

vårdkostnader. För att åtgärda detta menar Häggman att man ska se till att arbeta mer med 

hälsa och fysisk aktivitet i skolan för att lägga en god grund för ett gott hälsoarbete
93

  

 

Alla tidskrifter präglas av konkreta
94

exempel där författarna beskriver hur man ska träna och 

gå tillväga för att nå en god hälsosam livsstil. Stort fokus ligger på att förebygga sjukdomar, 

träna rätt och så vidare. Man framställer hälsa på ett kroppsligt, patogent synsätt.  Ett tydligt 

exempel på detta är en som artikel ställer sig frågan hur man kan stoppa den galopperande 

diabetesepidemin och menar att ”genom vanlig vardagsmotion kan man både förebygga och 

behandla diabetes. Trettio minuters fysisk aktivitet dagligen är tillräckligt, även för personer 

som på grund av arvsanlag riskerar utveckla sjukdomen.”
 95

 Här framgår en patogen syn kring 

hälsa, som Antonovsky beskriver den, där träning och motion kan användas för att förebygga 

sjukdomar.
 96

 

 

Ett salutogent perspektiv på hälsa blir mer synligt på 00-talet, speciellt i tidningen Idrott & 

Kunskap, där författaren Göran Kenttä ställer sig frågan om hur hälsosam elitidrott egentligen 

är. Kenttä lyfter fram att elitidrotten kan vara ohälsosam rent fysiologiskt men även 

psykologiskt. Belastnings- och förslitningsskador är vanligt förekommande i idrotten men de 

psykologiska aspekterna är minst lika viktiga, menar han. Elitidrottare måste offra allt för att 

                                                 
91 Magnus Brolin. Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral. Örebro Universitet, 2014, 116. 
v92 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1994 nr 2 s 22  
93 Idrott & Hälsa 2012 nr  s 20 
94 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. SNS förlag: Stockholm, 2009, 172. 
95 Idrott & Kunskap 2007 nr 5 sidan 48  
96 Mikael Quennerstedt. Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? i Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 
Centrum för didaktik: Uppsala universitet, 2007, 43. 



34 

 

bli bäst vilket han menar sänder ut signaler till ungdomar: ”Vill du försaka alla dina vänner 

och allt annat roligt livet har att erbjuda – då ska du satsa på elitidrott.”
97

  

 

Även Christian Karlsson är inne på samma spår som Kentää när han redogör för en studie 

gjord av Svenska Fotbollsförbundet och Högskolan i Halmstad som velat undersöka hur de 

elitsatsande barnen i fotbollsakademierna mår. Det framkommer att en del ungdomar har 

nedsatt psykisk hälsa på grund av kraven som ställs, då de är rädda över att åka ur 

verksamheten. Författaren lyfter en viss kritik (conflict frame
98

) mot media, som tidigare gjort 

debatten hätsk om att elitsatsande ungdomar mår dåligt, men att det tidigare inte funnits en 

tillförlitlig studie som styrkt detta. Även om studien inte visar så alarmerande resultat som 

media tidigare framställt kring ungdomarna, så säger studien att akademilärarnas status måste 

höjas. Samma slutsats dras kring ungdomstränare i landet.
99

 Intressant kring artiklarna som 

berör elitidrott och hälsa är, som Quennerstedt skriver, att en salutogen syn även kan begränsa 

hälsoutvecklingen i form av marginalisering, sämre självförtroende, rädsla och en negativ syn 

på kroppens möjligheter.
 100

 Ungdomarna på akademierna kände oro över kraven som ställdes 

och att de i förlängningen skulle åka ur verksamheten.
 101

 

7.1.3 Träning för hälsa 
En annan genomgënde trend för hälsobegreppet är träning för hälsa. Lärare, läkare och även 

forskare diskuterar vikten av man som individ måste träna rätt för att uppnå en god hälsa. 

Författarna skriver om hur viktigt det är att träna rätt för att kunna motverka sjukdomar och 

förebygga skador. En lärare skriver t.ex i ”Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1989”  

“Det gäller att öka elevernas förståelse för sambandet mellan kost, motion och hälsa 

och att speciellt hjälpa dem som har svårt att finna sin modell.”
 102

 

 

Den patogena synen på hälsa visar sig här, vilket även Palmblad och Pettersson diskuterar, då 

de menar att en vanlig utgångspunkt är den egna biologiska kroppen där individen ansvarar 

för den egna hälsan. De skriver att hälsoaspekten i skolan ses som något där fysisk aktivitet 

ger en god hälsa.
103
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Även inom forskningen diskuteras vikten av att träna för en god hälsa där till exempel Peter 

Schantz diskuterar hur olika former av fysisk aktivitet kan bidra till förhöjd livskvalitet som 

innefattar både fysiska och psykiska aspekter. Genom fysisk aktivitet kan ohälsa 

motverkas.
104

 

 

En del författare menar att tack vare dagens höga levnadsstandard blir vi allt mer 

stillasittande. Detta är något som bland annat tas upp i artikeln ”Världen står stilla” där 

författaren diskuterar de internationellt vedertagna riktlinjerna för en hälsosam livsstil. Där 

säger de konkret
105

 att måttlig eller intensiv aktivitet under minst en timme per dag, fem 

gånger i veckan är riktlinjerna. Detta är enligt författaren en aktivitetsnivå som är svår att leva 

upp till i dagens samhälle. Stillasittande fritidsaktiviteter som dataspel och tv-tittande, men 

även onyttig kost anses av många leda till hälsoproblem bland yngre som t.ex. övervikt och 

fetma.
106

 Riktlinjerna för en hälsosam livsstil som presenteras i artikeln, lägger fokus på att 

hälsa uppnås genom fysisk aktivitet.
107

 Även här används fetma och övervikt som argument 

av att stillasittande aktiviteter hos barn blivit mer vanliga. O’Dea skriver att den sortens 

"skylla på-strategi" bör undvikas.
108

 

 

Tidskrifterna väljer att förenkla
109

 framställningen av hälsa på det här sättet. Man menar att en 

hälsosam livsstil uppnås genom att träna på rätt sätt och äta rätt kost. En författare skriver en 

utförlig artikel om hur barn mår och reagerar vid korrekt styrketräning. Författaren menar att 

barn reagerar positivt och mår bra av styrketräning. Han fokuserar enbart på fysiologiska 

aspekter kring hur styrketräning påverkar ungdomars hälsa på ett positivt sätt.
110

  

 

Att endast se träning som något som ger hälsa kan vara en riskfaktor menar Korp. Hälsa i 

samhället blivit mer kommersiellt lukrativt, vilket i förlängningen gjort att individen förväntas 

ta ansvar för sin egen hälsa. Han efterlyser därför en bredare syn på hälsa.
111

 I likhet med 

Korp, efterlyser Brolin en bredare syn på hälsa, där sociala miljön, framför individen bör stå i 

fokus. Lärare och elever ska alla bidra till att omgivningen blir trygg och inbjudande som ska 

bygga på salutogena influenser från skolans värdegrund.
112
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Precis som Korp säger börjar media i takt med att hälsobegreppet växer framställa en bild av 

hälsa som handlar om att se ut på ett visst sätt, äta rätt kost och så vidare. Media vill gärna 

intensivt
113

 måla upp en bild av hälsa på ett negativt sätt, ser man inte ut på ett visst sätt har 

man inte en hälsosam livsstil. Petra Lindfors är en som nappat på denna negativa bild som 

gärna målas upp av hälsa. Hon menar att hälsa ständigt framställs som ”en frånvaro av 

sjukdom”. Hon har istället inriktat sig mot forskningsområdet som handlar om välbefinnande 

och positiv hälsa: ”Vi tittar inte bara på frånvaron av sjukdom utan på de resurser som finns 

hos individen.”. I tidigare forskningsavsnittet tas medias roll upp i debatten som Quennerstedt 

menar påverkar ämnets utformning.  Tv sänder hälsoprogram som främst fokuserar på kropp 

och form, där deltagare ska träna och äta rätt, dessutom se ut på ett visst sätt, inte väga för 

mycket. Detta kan leda till att ämnets utformning påverkas av medias bild av hälsa.
114

 

Positiv hälsa är ett kompletterande perspektiv till de biomedicinska eller psykologiska 

perspektiven som ofta utgår ifrån begreppet ohälsa. Hon slår fast att det såklart kan finnas 

samband mellan rörelse och hälsa, sannolikheten att må psykiskt sämre är högre om man inte 

rör på sig. Däremot menar hon att det är viktigt att bygga på positiva vanor istället för att 

påpeka negativa vanor.
115

 

7.1.4 Hälsa i skolan 
Att hälsa är ett svårt begrepp för lärarna att implentera i  undervisningen visar sig i en studie 

som gjorts i Halland under åren 1986-87. Den visar att hälsa är ett negligerat huvudmoment 

som lärare inte alls använder sig av i undervisningen:  

”Utom allt tvivel står dock att det huvudmoment som i allmänhet direkt missköts i 

undervisningen är ergonomi och hälsa”.
 116

 

Lärare i studien uppger att de inte behärskar begreppet hälsa utan känner rädsla och olust 

inför detta okända begrepp.
117

 Detta är något som stämmer bra överens med den tidigare 

forskning som gjort i området, inte bara i Sverige, utan i hela världen. Undersökningen från 

Litauen visade att lärare i ämnet har svårt att både definiera och implementera hälsa i 

undervisningen.
118

 Liknande resultat presenterades i Sverige som visar att lärare i ämnet har 

svårt att definiera begreppet hälsa.
119
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I likhet med 80-talet präglas även 90-talet av en ökad problematik angående mindre aktivitet 

hos unga samt en ökad övervikt och fetma. Trots dessa ökande problem diskuterar 

läroplanskommittén om att minska tiden av idrottsundervisningen i den kommande läroplanen 

inom ämnet Idrott och Hälsa. Claes Annerstedt, dåvarande chefsredaktör för den undersökta 

tidningen, ser denna reducering av tid till ämnet som ologiskt, han tycker det är ofattbart hur 

kommittén kan ”presentera ett förslag som raderar ut det enda ämne som utvecklar barnen fysiskt och där de 

lär sig hur de ska sköta sin kropp och sin hälsa.”
120  Att göra dessa nedskärningar i ämnet när 

övervikten hos ungdomar ständigt ökar kommer i framtiden leda till att deras hälsa blir ännu 

sämre.  

 

Anne-Sophie Sethson riktar liknande kritik som Annerstedt lyfter och anklagar politikerna för 

att tänka kortsiktigt: ”Om 10-15 år kommer de få betala räkningen, då har vi ungdomar med sämre kondition 

och styrka, som är tjockare och som lättare får belastningsskador.”121 Diskussionen som Kirk lyfter kring 

relationen inaktivitet och övervikt är intressant i detta avseendet. Citatet från Anne-Sophie 

Sethson är ett citat som Kirk skulle kunna kritisera, när han skriver att felaktiga antaganden 

och ogrundade påståenden kan utveckla ämnet till ett ämne som påverkas av medias 

rapporter.
122

 Evans utvecklar tankarna kring medias bild av ämnet, när han skriver att lärare 

behöver vara vaksamma och kritiska till röster som hörs i debatten kring ämnets innehåll.
123

   

 

Det uppstår alltså en konflikt (conflict frame124) mellan författarna och läroplanskommitténs 

nya förslag. Författarna menar att ungdomars hälsa ständigt försämras och att den nya 

läroplanen spär på denna trend ännu mer. Hälsa framställs alltså återigen som att endast 

undvika övervikt och förebygga sjukdomar av författarna.   

  

Denna syn på hälsa ändras dock några år efter LPO 94’s införande som har ett tydligt bredare 

fokus på hälsa. De nya styrdokumenten börjar efter några år uppskattas mer och mer av lärare, 

där ibland Lars Strömberg som hyllar den nya läroplanen:  

”som framställer idrotten mer som ett hälsoämne än ett färdighetsämne. Hälsa framställs 

inte som något som uppnås genom goda resultat och mätningar av kroppen utan 

ansträngningen är viktigare än resultatet. Hälsa framställs istället som att nå en ”sundare 

livsstil” och lära känna sin kropp & knopp. Kroppsövningar för att uppleva sinnenas 

samspel. Idrottslektionerna skall erbjuda situation er som ger möjlighet till meningsfullt 

                                                 
120 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1992 nr 9 s 4 
121 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1992 nr 9 s 29 
122 David Kirk. The ‘obesity crisis’ and school physical education i Sport, education and society. Carfax Abingdon, 2006, 121-131. 
123 John Evans. Physical education and health: a polemic or let them eat cake! i European Physical Education Review, Loughborough Univer-
sity, 2003, 97. 
124 Holli Semetko & Patti Valkenburg. Framing European Politics i Journal of Communication vol 50. University of Amsterdam, 2000, 95. 
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sampel där det krävs respekt, hänsyn, ansvar, etik och moral.”125  

Det salutogena perspektivet på hälsa synliggörs genom Lars Strömbergs tankar om den då nya 

läroplanen från 1994. Brolin skriver i att hälsa än idag som oftast ses ur ett patogent synsätt, 

men att det salutogena synsättet är befintligt, däremot oftast på en institutionell nivå, där 

tankar om hur hälsoundervisningen i skolan ”bör” bedrivas.
126

  

 

På samma sätt som Brolin beskriver den salutogena synen som något som främst existerar på 

institutionell nivå visas när Staffan Hultgren på Idrottshögskolan i Stockholm skriver om att 

hälsotänket blivit mycket större och bredare. Han skriver om ”Den hälsofrämjande skolan”, 

en vision om skolan som en stödjande miljö för hälsa. Hela skolan har ansvaret för att ett 

hälsoarbete bedrivs med fokus på både fysiska, psykiska och sociala aspekter. Lektionerna i 

idrott och hälsa har en naturlig ingång till hälsoarbetet, där sporthallen är en tillgång.
127

  

Tankarna som Staffan Hultgren utvecklar i artikeln är i likhet med Quennerstedts tankar, där 

hälsoarbetet ska bidra till att berika elevernas liv så att de kan möta ett mer komplext 

perspektiv på hälsa, som utvecklar eleverna socialt och psykiskt.
128

 Trots att hälsobegreppet 

nu framställs till största del ur ett salutogent perspektiv och att kursplanerna tydligt visar att 

hälsa är ett väldigt mångfacetterat ämne där flera aspekter ska spela in i undervisningen så 

menar Theding Jakobsson att stor del av lärarna idrott och hälsa har svårt att problematisera 

hälsobegreppet i sin undervisning.
 129

 

 

Samtidigt diskuterar en lärare i idrott och hälsa hälsobegreppet i förhållande till det 

salutogena perspektivet, som menar att:   

”Idrotten i sig själv är ”verktyget” som vi använder oss av för att främja just hälsan hos 

våra elever. Genom tex dans så kan man utveckla elevernas social förmåga 

(välbefinnande och hälsa), som är en del av de kunskapskvaliteteter som kursplanen 

framhäver i sina strävansmål. Detta gör att jag anser at man bör rikta fokus mer mot 

Hälsa, med hjälp av och genom idrotten, istället för idrott och hälsa bör ämnet heta Hälsa 

& idrott.”
130

 

Även ifall det patogena, kroppsliga synsättet av hälsa fortfarande dominerar idrottslektionerna 

så finns det alltså vissa lärare som väljer att framställa hälsa på ett bredare sätt än bara ur en 

kroppslig synvinkel. Vissa lärare präglas av egna erfarenheter medan andra vänder sig mot 

vad forskningen säger. Att sätta ord på vad hälsa är och hur man ska arbeta med det är alltså 

                                                 
125 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1998 nr 8 s 23 
126 Magnus Brolin. Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral. Örebro Universitet, 2014, 123. 
127 Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1998 nr 3 s 34 
128 Mikael Quennerstedt. Att lära sig hälsa. Örebro universitet, 2006, 253. 
129 Britta Thedin Jakobsson. Hälsa - vad är det i ämnet idrott och hälsa?. Lärarhögskolan: Stockholm, 2004, 46. 
130 Idrott & Hälsa 2009 nr 6 s  10 
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något idrottslärare generellt tycker är väldigt svårt.
 131

 

 

I Finland har man löst detta genom att införa hälsokunskap som ett eget ämne, skriver Sören 

Viktorsson efter ett studiebesök på en högskola i Finland. De intervjuade lärarna ställer sig 

positivt till det nya ämnet, som menar att ämnet nu är klarare, mer konkret
132

 och att tid för 

hälsa nu inte behöver tas från gymnastiktiden. ”Nu vet man vad som krävs och vilken tid som står till 

förfogande för hälsokunskap”, säger en intervjuad idrottslärare. Under dagen då Viktorsson 

observerade de lektionerna låg fokus kring alkohol och tobak och vilka effekter det får för 

tänder, kropp etc.
133

  

I samma tidning får idrottslärare i Sverige svara på hur de ställer sig till Finlands väg om att 

införa hälsokunskap som ett eget ämne. Där menar samtliga fyra lärare att ett separat 

hälsoämne inte är nödvändigt eftersom de inte tycker Idrott och hälsa ska separeras. Däremot 

vill de att skoltiden för Idrott och hälsa utökas.
 134

 Finlands införande av hälsa som ett 

skolämne verkar ha gett effekten att lärarna nu har tid att konkretisera hälsa. Exemplet med 

Kina i tidigare forskning visar som motsats att lärarna tyckte att det var svårt att implementera 

hälsobegreppet i idrotten på grund av utmattning, maktlöshet och brist på stöd.
135

 

 

Analysen av tidskrifterna visar att lärare har svårt att implementera hälsa i sin undervisning, 

men har också problem med att definiera begreppet. Diskussionen om hur vanligt 

förekommande ett salutogent perspektiv är i skolan, skriver Brolin om, då han menar att det är 

befintligt men att det främst förekommer på institutionell nivå.
136

 Den salutogena synen visar 

sig i samband med LPO 94:s införande, bland annat hyllar Lars Strömberg den nya 

inriktningen på hälsa i en artikel från 1998.
137

 Fler och fler artiklar i tidningarna berör ett 

salutogent förhållningssätt på hälsa i slutet på 90-talet och framåt. Därför är det intressant att 

belysa aktuell forskning som trots detta visar att ett patogent förhållningssätt är det som 

förekommer mest i skolan.
 138

 Å andra sidan lägger läroplanerna ett stort fokus på att lärare 

skall arbeta utifrån ett salutogent perspektiv på hälsa. 

                                                 
131 Rasa Jankauskienė & Brigita Miežienė. Physical education teachers perceptions of school health education and social support of it: result 
of the pilotstudy. Lithuanian Academy of Physical Education: Litauen, 2011, 32., Aijing Jin. Physical education curriculum reform in China. 
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132 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. SNS förlag: Stockholm, 2009, 172. 
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7.1.5 Patogent – Salutogent 
 

Studien påvisar att ett patogent perspektiv på hälsa var vanligast förekommande i tidskrifterna 

under 80- och 90-talet, där där vikten av att kroppen ska tränas till en god hälsa tas upp. 

Även om det patogena synsättet framställs i början av 90-talet så blir diskussionen om ett 

salutogent perspektiv mer synligt i samband med den nya Lpo94. I samband med Lpo94:s 

införande, som innebar mindre tid för ämnet idrott och hälsa i skolan, diskuteras effekten av 

beslutet om minskad fysisk aktivitet, som de menar kommer göra att större hälsobekymmer 

hos eleverna kommer uppdagas. Majoriteten av lärare såg alltså vid denna tid hälsa endast 

som något kroppsligt, patogent där man skulle motverka övervikt, skador, sjukdomar m.m. 

 

I slutet av 90-talet börjar tar det salutogena synsättet över, där utförliga artiklar om hälsa och 

dess olika begrepp publiceras. Fortsättningsvis under 00-talet framställs hälsa dominerande av 

ett salutogent synsätt där författare skriver utförliga artiklar om hälsa och dess olika begrepp. 

Brolin skriver att ett salutogent synsätt på hälsa idag är befintligt, men att det oftast infinner 

sig på expertnivå, vilket eventuellt visar sig i tidskrifterna.
 139

 

7.2 Hur har framställningen förändrats genom åren till idag? 
 

80-talet 

Hälsa framställs under 1980-talets tidningar som något patogent där kroppen ska tränas till en 

god hälsa. Hälsa är direkt kopplat till fysisk aktivitet, där fysisk aktivitet ska motverka fetma 

eller sjukdomar, så som Antonovsky definierar en patogen hälsosyn.
 140

 Hälsans framställning 

var under denna tid förenklad
141

. Marita Annerstedts presentation av studien som gjordes i 

Halland om hur lärare uppfattar hälsa i undervisningen visar att hälsa är ett begrepp som 

majoriteten av lärare inte behärskar, vilket även undersökningar idag visar.
 142

  

 

90-talet 

Detta patogena synsätt av hälsa framställs även in på början av 90-talet. Forskningssidorna 

skriver och diskuterar konkret
143

 hur man ska arbeta för att undvika skador och sjukdomar, 

trenden med övervikt och fetma hos unga fortsätter stiga och lärare har svårt att arbeta med 

hälsobegreppet inom idrottens verksamhet. Det är inte förrän LPO 94:s införande man börjar 
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142 Britta Thedin Jakobsson. Hälsa - vad är det i ämnet idrott och hälsa?. Lärarhögskolan: Stockholm, 2004, 46. 
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se en förändring på hälsans framställning. Till en början är de flesta lärarna negativt inställda 

till den nya läroplanen som innebär minskad tid till idrottsämnet (conflict frame)
144

. Många 

anser att detta kommer leda till ännu större hälsobekymmer hos eleverna då övervikten ökar 

och den fysiska aktiviteten minskar. Majoriteten av lärare såg alltså vid denna tid hälsa endast 

som något kroppsligt, patogent där man skulle motverka övervikt, skador, sjukdomar m.m. 

Efter några år när läroplanen har satt sig ordentligt i skolans verksamhet börjar dock en ny 

framställning av hälsa att smyga fram, det salutogena perspektivet, då fokus läggs på både 

fysiska, psykiska och sociala aspekter.
 145

 I slutet av 90-talet har flera lärare ändrat sin 

inställning till läroplanen och blivit betydligt mer positiva till dess innehåll. Hälsa är inte 

längre något som inkluderas i idrottens aktiviteter där kroppen tränas utan har fått ett eget 

kunskapsmål där psykiska och sociala aspekter som viktiga begrepp inom ämnet. 

Tillspetsade
146

 artiklar som behandlar hälsa och dess innebörd börjar synas mer och mer i de 

olika tidskrifterna och hälsa framställs mer och mer som ett mångfacetterat ämne. 

 

00-talet 

Överlag har tidningarna under 00-talet en annan grundsyn på hälsa och dess innebörd. Det 

dominerande patogena synsättet har övergått till att domineras av de salutogena synsättet där 

författarna skriver utförliga artiklar om hälsa och dess olika begrepp. Brolin skriver att ett 

salutogent synsätt på hälsa idag är befintligt, men att det oftast infinner sig på expertnivå, 

vilket också visar sig i tidskriften.
147

 Forskningen om hälsa tar allt större plats i tidskrifterna 

där det diskuteras hur olika former av fysisk aktivitet kan bidra till förhöjd livskvalitet som 

innefattar både fysiska och psykiska aspekter. Den ständigt pågående diskussionen om 

ökande övervikt och fetma hos ungdomar fortsätter även på 00-talet men åsikter bland 

författare börjar nu delas i olika läger. Det finns fortfarande de som säger att övervikt och 

fetma är kopplat till en ohälsosam livsstil medan andra säger att en hälsosam livsstil handlar 

om så mycket mer än bara kroppsvikt. I tidningen framgår debatten om fetma lika tydligt som 

Kirk upplevt den.
 148

 Hälsa inom skolans värld är delad mellan läroplaner och undervisning. 

Läroplanerna har ett stort fokus på hälsa där de vill att lärare ska arbeta med sin undervisning 

genom ett salutogent perspektiv på hälsa. Dock framkommer det i tidskrifterna att majoriteten 

av idrottslärarna fortsatt varit patogena och restriktiva i sitt arbete med hälsa, vilket även 

forskningen visar.
149

 

                                                 
144 Holli Semetko & Patti Valkenburg. Framing European Politics i Journal of Communication vol 50. University of Amsterdam, 2000, 96. 
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7.3 På vilket sätt skiljer sig innehållet dem emellan?  
 

I stora drag är det inga större skillnader mellan de olika tidningarna. Hälsans framställning 

och dess förändring genom tiden speglas på liknande vis inom samtliga tidningar, det finns 

dock vissa små skillnader som kan utläsas.  

 

Idrottsläraren är den tidning som är tydligast inriktad till just idrottslärare där väldigt mycket 

fokus läggs på lärares syn på ämnet idrott & hälsa. Hälsa framställs här som något som är 

svårt att sätta ord på. Både lärare och forskare brottas med hur man ska tolka begreppet hälsa, 

något som även framkommer när lärare berättar hur de ska arbeta med hälsa i sin 

undervisning. Vid framställningen av hälsa i Idrott & kunskap kan man istället urskilja en mer 

konkret
150

 och saklig syn på vad hälsa faktiskt är. Tidningen är inriktad på elitidrottare och 

har överlag ett dominerande patogent synsätt på hälsa. Författarna skriver här om hur man ska 

träna för att undvika skador, övervikt och fetma, samt ger riktlinjer till läsaren om hur mycket 

träning som krävs för att uppnå en hälsosam livsstil. 

 

Idrottsläraren menar alltså att hälsa är ett svårdefinierat begrepp som kan innebära oerhört 

mycket olika aspekter medan Idrott & kunskap har en mer bestämd bild av vad hälsa är hur 

det ska uppnås. I Tidskrift i gymnastik & hälsa kan vi urskilja en mer blandad bild av hälsa 

och dess framställning. Då de andra tidningarnas innehåll handlade om, mer eller mindre, 

antingen idrottslärare eller elitidrottare så har Tidskrift i gymnastik & hälsa ett bredare 

innehåll som handlar om allt från lärares syn på hälsa till konkreta forskningsanalyser. Det 

framkommer i likhet med Idrottslärarna att lärare inte riktigt vet vad hälsa innebär och har 

svårt att applicera det till sin undervisning, men det finns även likheter med Idrott & kunskap 

där forskningsartiklar skriver om vad hälsa är och hur det ska uppnås. 

 

Under 80 och början på 90-talet dominerade den patogena synen på hälsa, både från forskare 

och lärare inom tidskriften Tidskrift i gymnastik & hälsa. Men under 90-talets slut och fram 

till idag har hälsans framställning ändrats till något mer salutogent där alltifrån forskning, 

styrdokument och lärare lyfter en bredare syn på hälsa där sociala och psykiska aspekter 

spelar en allt större roll. Marie Larneby menar att Tidskrift i gymnastik & hälsa förändrades 

och miste sin argumenterande och diskuterande utformning efter 1993. Hon visade exempel 

på att i ett nummer från 2012 stod redaktören för nio av fjorton texter. Även om Larneby 

menar att tidningen blivit mindre diskuterande, så visar denna studie att Tidskrift i gymnastik 
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& hälsa fortfarande lyfte fram frågor kring hälsa som diskuterades flitigt.
 151

 Att hälsa 

framställdes på ett allt mer salutogent sätt i slutet av 90-talet speglades även av Idrottsläraren 

där begreppet framställs som allt mer svårtolkat och mångfacetterat. Dock går tidskriften 

Idrott & kunskap mot denna ström där hälsobegreppet framställs till största delen av ett 

kroppsligt, patogent synsätt, även in på 00-talet. Det finns spår av psykologiska aspekter kring 

hälsa inom tidskriften men det är en kraftig dominans av det patogena synsättet på hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Marie Larneby. Skolämnet för kroppsövning. En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961-2012, Malmö högskola, 2012, 67. 



44 

 

8. Diskussion 
 

Detta kapitel behandlar författarnas egna tankar om studien i stort samt vad svaren som 

kommit fram kan bero på och leda till. För att underlätta det för läsaren har 

diskussionskapitlet delats in i de fem kategorier som använts i analysdelen; fetma, 

skadeförebyggande, träning för hälsa, hälsa i skolan samt patogent – salutogent. 

8.1 Fetma 
Synen på fetma i relation till hälsa har varit oförändrad genom åren i samtliga tidningar och 

har varit en genomgående diskussion över hela tidsrymden där bland annat lärare, forskare, 

politiker yttrat sina åsikter. Problematiken med detta är att forskare inte är överens om vilken 

koppling fetma egentligen har relation till fysisk aktivitet vilket i förlängningen även kan vara 

problem för lärare. Medias rapporter om den ständigt ökande vikten hos barn och ungdomar, 

utan riktigt konkreta bevis, gör att lärarna påverkas. Vilket kan göra att eventuellt felaktiga 

antaganden eller påvisningar om relationen övervikt och fysisk aktivitet sätter press på lärare 

att förändra undervisningen. Det framkommer i studien att lärare mer och mer går ifrån en 

patogen kroppslig syn på hälsa, vilket gör att lärare i och med den salutogena synen får fler 

aspekter att ta hänsyn till. Möjligtvis hamnar problemet ofta i läraren i idrott och hälsas knä, 

när det egentligen handlar om att det är skolan, eller kanske hela samhällets uppdrag att 

främja den salutogena hälsan.  

8.2 Skadeförebyggande 
En annan aspekt av hälsa som genomgående präglat tidskrifterna från 80-talet till idag är en 

patogen syn där fokus ligger på det normala eller sjuka, genom hur man skall förebygga 

skador och sjukdomar. Hälsa används alltså som ett verktyg för att må bra. Vid jämförandet 

av de tre tidskrifterna finns inga större skillnader på hur den skadeförebyggande aspekten 

diskuteras.  

 

Synen på hur skadeförebyggandet kring hälsa diskuteras, främst genom ett samhälleligt 

perspektiv, där exempel om sjukdomspension tas upp men också att kostnaden för Sverige 

kommer bli hög om inte ett skadeförebyggande arbete genomförs. Problematiken i detta 

ligger återigen i vem som bär ansvaret för detta skadeförebyggande hälsoarbetet. I 

undersökningen lyfts åtgärder fram för vad som skall göras, där bland annat Lärarnas 

riksförbund menar att det måste börja i skolan genom att arbeta mer med hälsa och fysisk 
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aktivitet. Om mer arbetstid avsattes för fysisk aktivitet och hälsoförebyggande arbete i skolan, 

kanske problemet varit enklare att lösa. Det vi efterlyser är, dels att mer tid borde ges till 

ämnet idrott och hälsa för att få en mer välmående befolkning, dels att fler i samhället tar 

ansvar för samhällets välmående. Återigen hamnar diskussionen kring hälsobegreppet som att 

ansvaret ligger hos skolan och framförallt på lektionerna i idrott och hälsa.  

8.3 Träning för hälsa 
Även under denna punkt skiljer sig inte de tre tidskrifterna sig åt avsevärt. Samtliga tidskrifter 

menar att den fysiska aktivitetet och rätt träning är vägen för att uppnå en god hälsa. Att 

uppnå en god hälsa genom träning är något som visas i tidningar från 1980-talet till idag. 

Forskare och läkare ger gärna konkreta exempel på hur en sådan träning kan se ut för att i sin 

tur nå en god hälsa. Visst ger fysisk aktivitet en god hälsa för kroppen men problematiken i 

detta är, som tidigare forskning visar, att det finns mer än endast den fysiska hälsa att väga in i 

begreppet hälsa. Minst lika viktigt är både den psykiska och sociala hälsan, speciellt i dagens 

samhälle där t.ex. Länsstyrelsens rapport visar att ungdomars psykiska ohälsa ökat.
152

 Därför 

är det viktigt att belysa att hälsa inte bara är något som uppnås genom fysisk träning. Något 

som varit framträdande vid undersökandet av tidskrifterna, är att diskussionen kring detta, 

ofta hamnar i en förenklad diskussion om hur hälsa uppnås. Ungefär, om du är fysiskt aktiv, 

kan du även få psykisk och social hälsa. Vi menar att det är viktigt att problematisera 

begreppet, att inte ta för givet att en viss fysisk aktivitet främjar samtliga elever. Eftersom 

samhället blir allt stressigare är det viktigt att lärare försöker använda sig av fler metoder än 

fysisk aktivitet för att främja hälsan t.ex. genom avslappningsövningar. Med andra ord, anser 

vi att hälsa inte kan uppnås endast genom fysisk träning, utan du som lärare behöver ta 

hänsyn till fler faktorer vid planerandet av undervisningen.  

8.4 Hälsa i skolan 
En röd tråd genom hela studien som visat sig i bakgrund, tidigare forskning och 

resultat/analys, är att lärare inom idrott och hälsa har svårt att implementera hälsobegreppet i 

deras undervisning. Resultatet visar att hälsobegreppet inte var lika viktigt förr i tiden som det 

är idag vilket underlättade undervisningen för lärare. Men i och med att hälsobegreppet idag 

(som blivit betydligt mer komplext med åren) står som en viktigt punkt i kunskapskraven har 

lärare fått en tuffare arbetsuppgift att handskas med. Det är främst inte helt oväntat de två 

skolinriktade tidningarna som skriver och diskuterar om hälsa i skolan medan den 

populärvetenskapliga tidningen inte gör det. 

                                                 
152 Länsstyrelsen. Stockholmsenkäten 2014 Temarapport: Psykisk hälsa. Stockholm, 2014, 7. 
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 Hälsa är en stor och relevant del i ämnet idrott och hälsa idag men om lärare inte vet hur de 

skall använda begreppet, eller ens hur de definierar det, hur skall då en likvärdig undervisning 

och i förlängningen en rättssäker bedömning av begreppet i sig kunna ske. Att skilja på 

begreppen idrott och hälsa verkade fungera i Finland, eftersom lärare på så sätt fick mer tid att 

definiera båda begreppen för sig och i sin tur också anpassa undervisningen efter det. Att 

arbeta med hälsa i skolan och i synnerhet på lektionerna i idrott och hälsa är något som 

varierat, om vi utgår från egna upplevelser från vår VFU. På ena skolan diskuterades inte 

hälsa alls under hela perioden, medan på den andra skolan så diskuterades hälsa varje lektion. 

Även här ligger problematiken i vad som egentligen skall bedömas i idrott och hälsa. En 

undervisning som endast består av praktiska lektioner kan omöjligt fylla de kunskapskrav 

som efterfrågas i dagens styrdokument och därför efterlyser vi mer tid till både praktik samt 

teori, eftersom kombinationen av de båda på så sätt kan ge eleverna en djupare förståelse för 

fysisk aktivitet kopplat till psykiska och sociala aspekter.  

 

8.5 Patogent – Salutogent 
Resultaten visar tydligt att synen på hälsa förr i tiden endast sågs som något patogent men att 

denna syn förändrats mer och mer ju längre tiden gått. Idag är synen på hälsa varierad 

beroende på vem som får frågan men något som är uppenbart är att begreppet idag är mer 

komplext och innehållsrikt.  Jämför man de olika tidningarna kan vi se att de som riktar sig 

mot skolan har en breadare syn på hälsa där det salutogen perspektivet får större och större 

plats medan den populärvetenskapliga tidningen främst ser hälsa ur en patogen synvinkel. 

 

Man kan säga att ämnet idrott och hälsa idag står och trampar mellan det patogena och det 

salutogena hälsoperspektivet. Ska ämnet handla om att på sikt motverka övervikt och 

inaktivitet hos eleverna, där kunskap och lärande kommer i andra hand? Eller ska det istället 

handla om att kunskap och lärande går i första hand och träning kommer i andra hand? 

Om vi nu utgår från att hälsa endast är en fysiologisk fråga så är det inte konstigt att läraren 

lägger fokus på de som är överviktiga eller har dålig kondition, alltså de som har ett större 

behov av att röra på sig, medan de andra eleverna som redan är aktiva och i god form får 

sköta sig själva. Betyder detta att de elever som är aktiva och vältränade inte behöver lära sig 

om hälsa? Är de redan färdiglärda? Hälsa handlar även om lärande, man kan alltså lära sig om 

hälsa, det vill säga, alla elever, även de redan aktiva. Men frågan är då hur och vad ska man 

lära sig?  
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Detta är frågor kring hälsa som visat sig vanliga hos en stor del av lärarna. Studien visar att 

flertalet lärare inte vet vad hälsobegreppet innebär eller hur det ska användas i 

undervisningen. Kanske skulle skolan i Sverige införa något liknande som Finland gjorde, där 

hälsa infördes som ett eget ämne i undervisningen. Resultatet av vår studie implikerar att trots 

förändrade läroplaner så finns en utpräglad oförmåga hos lärare inom ämnet idrott och hälsa 

att använda sig av hälsoperspektivet i sin undervisning, dels på grund av att hälsa är ett så 

diffust begrepp men även på grund av en ovilja att förändra sin undervisning. För vidare 

forskning  vill vi rekommendera en kvalitativ intervjustudie med lärare inom ämnet idrott och 

hälsa för att få deras tankar och erfarenheter kring varför hälsa är så svårt att implementera i 

skolans värld.   

 

Vår studie bidrar med en tydligare syn på hur hälsa framställts genom åren, vilket 

förhoppningsvis kan ge lärare en djupare förståelse för hur begreppet kan användas i 

undervisningen. Även om studien främst är riktad mot lärare i idrott och hälsa, så menar vi att 

studien även kan vara nyttig för både lärare och samhället i stort. 
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