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Bakgrund: Oro, ångest, depression och sömnsvårigheter har fördubblats eller ökat ännu 

mer de senaste 20 åren bland ungdomar i åldern 15-24 år. Uppgifter tyder på att 

skolsystemet inte fungerar optimalt, vilket kan ha en negativ inverkan på ungdomars hälsa. 

Under de senaste decennierna har hälsoperspektivet kommit att påverka skolidrotten, vilket 

resulterat i en ändring av ämnesnamnet till idrott och hälsa. Detta tyder på ett tydligare 

fokus på hälsa. Syfte: I denna studie undersöktes hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att 

ge ungdomar kunskap om hälsa. Fokus har legat på "Hälsa och Livsstil", ett salutogent 

synsätt på hälsa har använts med teorin om KASAM. Metod: En kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer användes. Resultat: Lärarna i idrott som intervjuades var av 

uppfattningen att hälsa och livsstil är viktiga men att de inte har tillräckligt med tid eller 

resurser för det. Slutsats: Denna studie har gett svar på frågan att det finns möjligheter att 

arbeta med hälsofrågor från ett salutogent perspektiv i skolan, förutsatt att man kan 

prioritera värdegrund, delaktighet, samarbete och resurser för ämnet idrott och hälsa. 

Ytterligare studier behövs för att verifiera dessa resultat. 
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_________________________________________________________________________ 

Background: Worry, anxiety, depression and insomnia has doubled or increased even 

more the past 20 years among adolescents aged 15-24. Evidence suggests that the school 

system is not functioning optimally, which may have a negative impact on young people's 

health. In recent decades, health perspective has come to influence schools physical 

education, which resulted in a change of the name to physical training and health. This 

indicates a clearer focus on health. Aim: This study looked at how teachers in physical 

education are working to give young people knowledge about health. Focus has been on 

"Health and Lifestyle", a salutogenic approach to health has been used with the theory of 

SOC. Method: A qualitative approach with semi-structured interviews were used. Results: 

The teachers of physical education that were interviewed were of the view that health and 

lifestyle is important but they don’t have enough time or resources for it. Conclusion: This 

study has provided answers to the question that there are opportunities to work with health 

issues from a salutogenic perspective in school, provided that sets of values, participation, 

cooperation and resources for physical education are in place. Further studies are needed to 

verify these findings.  
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Inledning 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010) hör svenska barn under 15 år till de bäst gynnade i 

världen hälsomässigt. Tittar man däremot på svenska ungdomar i åldrarna 15-24 år så har 

de fått en markant sämre psykisk hälsa. Undersökningar visar att vissa symtom, t.ex. oro, 

ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter har fördubblats eller ökat ännu mer de senaste 20 

åren. Det har även blivit dubbelt så vanligt med sjuhusvård när det gäller 

självskadebeteende och depression bland ungdomar. Även dödligheten har ökat i denna 

grupp. Uppgifter tyder på att skolsystemet inte fungerar optimalt, vilket kan ha en negativ 

inverkan på ungas hälsa. Även om ungdomars psykiska ohälsa delvis beror på problem i 

skolsystemet så är även svårigheterna för unga att få ett arbete en bidragande faktor och 

därför behövs bland annat åtgärder som är inriktade på att fler elever ska klara grundskolan 

och gymnasiet men även att unga lättare skall komma in på arbetsmarknaden. (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010) I Statens Folkhälsoinstituts elevhälsoenkät (2011a) kan man läsa 

att det finns skillnader i elevers hälsa och levnadsvanor mellan olika kommuner. Bland 

annat gäller det förekomsten av somatiska och psykiska besvär bland flickor samt flickors 

syn på den egna kroppen. Det är även skillnader i andelen flickor och pojkar när det gäller 

fysisk aktivitet, andelen som äter frukost och konsumtionen av godis och läsk. Pojkar är 

mer fysiskt aktiva än flickor och även om majoriteten av eleverna äter frukost varje dag så 

är andelen något lägre bland flickorna än bland pojkarna. Flickor äter godis/choklad och 

dricker läsk/saft mer sällan än pojkar. 

Barns och ungas uppväxtvillkor utgör ett av de 11 övergripande målen för folkhälsa som 

regeringen beslutat om. (Statens Folkhälsoinstitut, 2013) Enligt propositionen för en 

förnyad folkhälsopolitik är barn och unga samt äldre särskilt angelägna målgrupper för det 

hälsofrämjande folkhälsoarbetet. (Regeringen, 2008) Det är i barndomen som 

förutsättningarna skapas för en god hälsa för resten av livet, satsningar bör riktas mot att 

skapa stödjande miljöer och att förändra värderingar, attityder och beteenden. Skolan har 

en viktig roll i hälsofrämjande arbete och som en stödjande miljö för goda levnadsvanor, 

forskning visar att breda hälsofrämjande insatser i skolan har en positiv effekt på barns 

hälsa och lärande. Skolan som arena når alla barn och ungdomar oavsett social bakgrund. 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2011b) I broschyren ”Nu är goda råd … enkla” av Statens 

Folkhälsoinstitut (2011b) och Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 

ungdom, finns tips på aktiviteter som lärare kan göra för att arbeta med olika hälsofrågor i 

skolan. Bland annat finns ett avsnitt om kroppsideal men broschyren tar även upp fysisk 

aktivitet, mat, avkoppling och sömn. 

Enligt Quennerstedt (2006) har under de senaste decennierna ett mer framträdande 

hälsoperspektiv kommit att påverka skolans idrottsämne, vilket också resulterat i att ämnet 

bytt namn till idrott och hälsa. Detta indikerar en förskjutning mot, och ett tydligare fokus 

på hälsofrågor i ämnets innehåll. Quennerstedt (2006) skriver att Skolverket vid 2000 års 

revidering av kursplanerna påpekar att en ambition har varit att lyfta fram den nära 

kopplingen mellan begreppen idrott och hälsa, samt att starkt betona ämnets 

hälsoperspektiv. Den läsning av styrdokument som Quennerstedt (2006) har gjort visar att 

ämnet idrott och hälsa ska utveckla kunskaper om hälsa och hälsofrämjande hos eleverna, 

och detta utifrån ett brett hälsoperspektiv som innefattar en fysisk, psykisk och social 

förmåga, det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet samt en positiv självbild. Hälsa 
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handlar inte som det ibland tidigare gjort enbart om individuella faktorer, utan hälsa ska 

ses ur ett individ-, ett relationellt- och ur ett samhällsperspektiv. Ämnet ska enligt 

kursplanerna skapa aktiva elever, där personliga ställningstaganden, växande ansvar och 

förmåga att reflektera och värdera ska förbättra deras förutsättningar för hälsa. Detta 

innefattar inte bara en individuell nivå, utan även en kompetens att påverka 

samhällsutvecklingen, folkhälsan och den gemensamma miljön. Quennerstedt (2006) 

menar vidare att idrott och hälsa är ett av få skolämnen som sedan senaste läroplanens 

tillkomst på ett explicit sätt förväntas hantera elevernas hälsa och hälsoutveckling. 

Skolämnet idrott och hälsa kan därigenom sägas vara ett hälsoämne och är ett viktigt ämne 

att studera om man intresserar sig för innehållet i skolans hälsoundervisning 

 

Med bakgrund mot ovanstående ämnar denna uppsats titta på hur lärare i ämnet ”Idrott och 

hälsa” jobbar för att ge ungdomar kunskaper om hälsa. Fokus kommer ligga på 

delmomentet ”Livsstil och hälsa” i årskurserna 7-9 och hur lärarna inom idrott och hälsa 

arbetar för att förmedla den kunskap som skall ingå i detta moment enligt kursplanen. 

Studien utgår ifrån ett salutogent synsätt på hälsa på så sätt att resultatet kommer tolkas 

utifrån ett salutogent perspektiv för att se om detta synsätt kan användas som en 

utgångspunkt inom ämnet idrott och hälsa.  
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Bakgrund 

Larsson och Redelius (2004) skriver att skolans kroppsövningsämne har bytt namn vid 

flera tillfällen under det gångna seklet. Det har hetat gymnastik, gymnastik med lek och 

idrott, idrott och nu idrott och hälsa. Författarna ser en svårighet i att rätt benämna ett ämne 

som bytt namn så många gånger och som i samband med detta i olika grad förändrat 

innehåll, utformning och syfte. Ofta används fortfarande uttrycket ”gympa” i det dagliga 

språket, även ordet ”idrott” används flitigt, t.ex. genom att man säger idrottsläraren, 

idrottsämnet och idrottsundervisningen. Det korrekta ämnesnamnet idag är idrott och hälsa 

och de ämneslärare som undervisar i detta idag bör enligt Larsson och Redelius (2004) 

benämnas som lärare i idrott och hälsa och undervisningen bör benämnas som 

undervisning i idrott och hälsa. Detta eftersom språkbruket bidrar till att styra hur 

människor tänker om verksamheten. 

Delmomentet – Hälsa och Livsstil 

För att ta reda på vad som förväntas tas upp i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa 

när det gäller delmomentet hälsa och livsstil, så måste man läsa kursplanen för skolämnet 

Idrott och hälsa. Enligt Skolverket (2013) skall det centrala innehållet för årskurs 7-9 

innehålla följande moment när det gäller delområdet ”Hälsa och livsstil”. 

 Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer. 

 Arbetsställningar och belastning, till exempel vid fysiska aktiviteter och 

förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning. 

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

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och 

regler som reglerar detta. 

 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

 Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika 

faktorer, till exempel av kön 

 

I kursplanen står det i syftet för ämnet idrott och hälsa bland annat följande: 

Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp 

som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i 

frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. 

 (Skolverket, 2013) 

 

För att få det lägsta godkända betyget ”E” i åk 9 skall eleverna uppnå vissa kunskapskrav i 

Idrott och hälsa, följande står bland annat att läsa i vad det är eleverna skall uppnå. 

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna 

upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur 

aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och 

den fysiska förmågan. 

(Skolverket, 2013) 
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Olika definitioner av hälsa 

För att förstå hur man arbetar med hälsa inom skolämnet Idrott och Hälsa är det viktigt att 

känna till att hälsa kan definieras på olika sätt. Definitoner av hälsa är en punkt under 

delmomentet ”Livsstil och Hälsa”, vilket gör det angeläget att känna till att det finns olika 

definitioner och synsätt på hälsa. 

 

Ett sätt att beskriva och förklara begreppet hälsa är genom två olika inriktningar, den 

biomedicinska och den humanistiska. Inom den biomedicinska inriktningen är hälsa och 

sjukdom varandras motpoler, dvs. antingen är man sjuk eller så har man hälsa, fokus ligger 

på sjukdom i stället för hälsa. Inom den humanistiska inriktningen är utgångspunkten hälsa 

och hälsa ses som något annat än frånvaro av sjukdom. Hälsa och ohälsa kan mätas på ett 

kontinuum där individen själv anger var denne befinner sig på en linje mellan ohälsa och 

hälsa vid det specifika tillfället, var individen befinner sig på kontinuumet varierar men har 

man mer hälsa har man mindre ohälsa och tvärt om. Quennerstedt (2006) skriver att ett 

biomedicinskt sätt att se på hälsa har haft en dominerande ställning i skolans hälsoarbete, 

där frågor om hygien, motion, livsstil med mera ofta diskuterats i termer av att förhindra 

och förebygga framtida sjukdomar, exempelvis benskörhet eller hjärt-kärlsjukdomar. 

Ämnet som helhet har ett innehåll och fokus som betonar nytta, aktivitet och social 

utveckling. Det framkommer i lärarenkäter att det är viktigare att ha roligt genom fysisk 

aktivitet, att lära sig samarbeta och en förbättrad fysik som än exempelvis få en positiv syn 

på sin kropp eller lära sig om hälsa. Enligt Medin och Alexandersson (2000), är 

konsekvensen av ett biomedicinskt synsätt med fokus på sjukdomar en syn på människan 

som biologisk, med fokus på det biologiska, där mycket annat kan bli förbisett. 

 

En av de vanligast förekommande definitionerna av hälsa är Världshälsoorganisationens 

(WHO) definition från 1948 som är följande: 

 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och 

handikapp. 

(Winroth & Rydqvist, 2008, s. 17) 

 

WHO ser på hälsa som en resurs vilket enligt Medin och Alexanderson (2000) inte handlar 

om att skuldbelägga individen för att hon inte tar ordentligt ansvar över sitt beteende så att 

hon håller sig frisk. Ansvaret för hälsa som en resurs för individen ligger även hos gruppen 

och samhället. Individen ska ges möjlighet att kontrollera och bemästra sin situation, 

möjlighet att ta makten över sitt liv. Enligt Quennerstedt (2006) så har WHO:s definition 

av hälsa med viss rätt kritiserats, bland annat för att hälsa ses som ett ideal som knappast 

kan uppnås eftersom det då krävs fullkomligt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. 

 

Nordenfeldts (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 17, se Nordenfeldt, 1991) definition av hälsa 

är följande: 

 

Hälsa: P har full hälsa, om och endast om P har förmågan att 

givet standardomständigheter, förverkliga sina vitala mål. 

     

I denna definition ligger betoningen på funktionsförmågan enligt Winroth och Rydqvist 

(2008), vissa resurser behövs för att kunna förverkliga vitala mål. 
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Brüles (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 17, se Brüle, 2003) definition av hälsa är följande: 

 

Hur god en persons hälsa är, är en funktion av (a) hur god hennes 

kliniska status är, (b) hur stor hennes prestationsförmåga är, (c) i 

vilken grad hon innehar de relevanta basala förmågorna, (d) 

vilket hennes stämningsrelaterade stämningsläge är, och (e) hur 

behagliga eller obehagliga hennes kroppsupplevelser och 

emotioner är. 

 

Enligt Winroth och Rydqvist (2008) pekar Brüldes definition på mångfalden av 

dimensioner som påverkar hälsan samtidigt blir den mindre vägledande för praktiskt 

hälsoarbete. 

 

Winroth och Rydqvist har komponerat ihop en egen definition av hälsa som är: 

 

Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att 

klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga personliga 

mål. 

   (Winroth & Rydqvist, s. 18) 

 

Winroth och Rydqvist vill peka på att hälsa har ett egenvärde men utgör också en resurs 

som bidrar till handlingsförmåga, de vill även lyfta fram viljan att handla. Enligt Winroth 

och Rydqvist är nyckelbegreppen i deras definiton – må bra, handlingsförmåga och mål. 

 

Denna uppsats utgår ifrån Winroth och Rydqvist definiton av hälsa och tittar på hur 

möjligheten till resurser skapas för eleverna i skolan för att klara vardagens krav och hur 

de därmed även får förutsättningarna för att förverkliga personliga mål. 

Salutogent perspektiv 

Vid ett salutogent perspektiv tittar man på vilka faktorer som leder till hälsa, vad är det 

som gör att vissa individer klarar vissa situationer bättre än andra, vad är orsakerna till 

hälsa? Hälsa är som ett kontinuum med två motpoler, den ena är ohälsa och den andra är 

hälsa, man kan säga att det rör sig om en gråskala, vad är det som gör att en individ känner 

att den ligger närmare den ena polen än den andra?  

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori inom det salutogena perspektivet som 

innebär att alla individer behöver ha en känsla av sammanhang för de situationer man 

befinner sig i. För att känna sammanhang anses det behövas, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet med den aktuella situationen. Medin och Alexandersson (2000) skriver att 

Antonovsky, som är den som tagit fram KASAM, inte gör anspråk på att KASAM är den 

enda variabeln som påverkar hälsan. En stark KASAM kan dock sägas vara som en sorts 

vaccination mot mental och fysisk sjukdom. 

Sollerhed, Ejlertsson och Apitzsch (2005) beskriver begreppet KASAM, som en personlig 

orientering som uttrycker hur individen reagerar på stress i livet. Delkomponenten 

hanterbarhet är hur en individ finner sätt att hantera upplevd påfrestning i livet. 
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Begriplighet är hur en individ uppfattar kraven i livet att vara tydliga och strukturerade. 

Meningsfullhet ses som den motiverande komponenten, hur individen ser livet med dess 

syften och utmaningar. Enligt Sollerhed, Ejlertsson och Apitzch utvecklas KASAM främst 

under barndomen och tonåren. KASAM påverkar om en stimulus bedöms som en 

stressfaktor eller inte, det påverkar i vilken utsträckning en stressfaktor leder till spänning 

eller inte, och KASAM påverkar även i vilken utsträckning spänningen leder till negativa 

hälsokonsekvenser. KASAM:s innebörd i barns och ungdomars hälsa är till stor del 

outforskat då få studier har gjorts med ungdomar och KASAM. Resultat från en schweizisk 

studie tyder på en viss grad av stabilitet i KASAM vid mitten till slutet av tonåren. 

KASAM kan potentiellt vara en salutogen faktor för ungdomars anpassning till 

skolrelaterad stress. Då en stark KASAM förutspår en god hälsa hos män och kvinnor, kan 

KASAM tolkas som en självständig intern resurs som bidrar till en positiv utveckling av 

subjektiva hälsotillstånd. 

Utgångspunkten i denna uppsats är det salutogena perspektivet på hälsa och teorin om 

KASAM och hur detta kan användas som arbetssätt inom skolans ämne idrott och hälsa för 

att skapa förutsättningar för hälsa. 

Tidigare forskning 

Den forskning som redovisas här har på olika sätt tittat på hur man arbetar med hälsa inom 

skolan. Inga forskningsstudier har hittats som tittat specifikt på delmomentet livsstil och 

hälsa inom ämnet idrott och hälsa. Den forskning som redovisas här fyller dock en viktig 

funktion för denna studie då den visar en bild av hur skolan arbetar med hälsofrågor i stort 

men även inom ämnet idrott och hälsa. 

Perspektiv på hälsa 

Quennerstedt (2006) har i sin avhandling tittat på lokala styrdokument inom skolan för 

ämnet idrott och hälsa och funnit att i några fall är formuleringar runt begreppet hälsa 

kortfattade och av övergripande karaktär, vilket innebär att det är svårt att veta vilka 

handlingar som förväntas ingå i begreppet. I avhandlingen beskriver Quennerstedt (2006) 

att ett flertal skolor framställer hälsa som ett övergripande perspektiv på ämnet snarare än 

som ett separat moment i ämnet. Enligt Quennerstedt (2006) blir frågan hur man skall 

konstituera hälsa i ämnet samt hur synen på hälsa ser ut i de olika ämnesdiskurserna. 

Många gånger beskrivs hälsofrågorna som ett teoretiskt moment i ämnet och ofta är det 

den biologiska kroppen som är i fokus. På 5 av 57 skolor fanns det en social 

fostransdiskurs enligt Quennerstedt (2006) och det kunde bland annat handla om att 

eleverna skulle utveckla kunskaper om hur relationer och olika sociala mönster påverkar 

hälsa. Hälsobegreppet i skolan har på senare tid vidgats till att innefatta både fysiska och 

psykiska samt sociala dimensioner. I avhandlingen beskrivs en dominans av 

fysiologidiskursen, vilket även bekräftas av flera andra studier enligt Quennerstedt (2006).  

 

Perspektivet på hälsa som framträder i fysiologidiskursen är 

främst av förebyggande och preventiv karaktär, med en fokus på 

att förhindra skador, sjukdomar och risker med exempelvis dålig 

kondition, dålig styrka, en fysiskt inaktiv livsstil samt dålig 

kosthållning. 
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   (Quennerstedt, 2006, s. 182) 

 

… en individuell, biologisk kropp som fokuseras, och hälsa 

konstitueras därmed som en individuell fråga där främst individen 

bär ansvaret för den egna hälsan. 

   (Quennerstedt, 2006, s. 183) 

 

Quennerstedt (2006) skriver att det finns ett antagande om att fysisk aktivitet automatiskt 

leder till hälsa genom en bättre fysisk status. Detta kan skapa en situation där individen får 

skylla sig själv om denne är överviktigt eftersom den då inte har ätit rätt och motionerat 

tillräckligt. Hälsa blir ett mål som kan nås genom metoden fysisk aktivitet. Detta innebär 

ett patogent eller biomedicinskt synsätt på hälsa, dvs. hälsa finns när man har frånvaro av 

skada eller sjukdom. 

 

Enligt Thedin Jakobsson (2004) råder det svårigheter inom skolans värld att definiera 

begreppet hälsa, att konkritisera vad som ska uppnås och vem som är ansvarig för att 

målen nås. Det är viktigt att lärare i ämnet idrott och hälsa beskriver vilken 

kunskapsutveckling och vilka lärprocesser som ska råda i ämnet. Både vad det gäller ämnet 

i allmänhet och hälsodelen i synnerhet. Det kräver psykisk mognad och djup 

ämneskunskap att våga ta ställning, våga vilja välja och våga välja bort, samt utforma 

undervisningen så att eleverna får grundläggande kunskaper att bygga vidare på i sitt 

livslånga lärande. Thedin Jakobsson skriver vidare att risken annars är att ämnet blir 

urvattnat och mer och mer liknar ett antal aktiviteter ryckta ur sitt sammanhang där 

möjligheterna till lärande försvinner. Andra får tolkningsföreträde över ämnet så att mål 

och innehåll styrs av andra än pedagoger med lång och gedigen utbildning. 

 

Guldbransson och Bremberg (2005) har identifierat två huvudsakliga perspektiv som kan 

urskiljas för skolans hälsofrämjande arbete: en strategi som fokuserar på att främja 

hälsorelaterat beteende, och en där man betonar den allmänna utvecklingen av elevers 

kompetens. Det är vanligt i skolmiljö att ta itu med hälsorelaterade beteenden (t.ex. 

alkohol-och drogmissbruk, rökning och fysisk inaktivitet) med hjälp av hälsoutbildning. 

Långsiktiga effekter uppnås dock sällan. För att stödja utvecklingen av hälsofrämjande 

beteenden så sker hälsoundervisningen i kombination med förändring av skolmiljön, vilket 

är i enlighet med inriktningen av den hälsofrämjande skolan. Utbildnings-och 

miljöåtgärder väntas förstärka varandra. Empiriska bevis för effektiviteten av den 

hälsofrämjande skolans tillvägagångssätt är begränsade. Det andra perspektivet på en 

hälsofrämjande skola lägger tyngdpunkten på elevernas kompetenser. Utbildning antas 

förbättra en rad olika kompetenser hos barn och ungdomar, och genom det sättet, förbättra 

elevernas "hälsa och sociala anpassning”. Flera studier har visat att om barn utvecklar 

språkliga och matematiska kompetenser, minskar risken för en misslyckad skolgång, vilket 

i sin tur kan minska risken för psykisk ohälsa. Dåliga skolprestationer har satts i samband 

med negativa hälsorelaterade beteenden, såsom rökning och fysisk inaktivitet. I en WHO-

studie av ungdomars hälsa, var akademiska prestationer associerade med färre klagomål på 

hälsan, god allmän självskattad hälsa, större total livstillfredsställelse och en lägre risk för 

rökning. 

 

Enligt Guldbransson och Bremberg (2005) har konceptet den "effektiva skolan", varit 

centralt för att förstå egenskaperna hos skolor som är effektiva på att producera socialt 
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välanpassade elever med goda studieresultat. Effektiva skolor kännetecknas av höga 

förväntningar på elevernas resultat, inlärning och beteende, en betoning på studenternas 

ansvar och rättigheter, övervaka framstegen på alla nivåer, effektivt ledarskap, en positiv 

skolkultur, personalutveckling och föräldraengagemang. Då "effektiva skolor" främjar 

studenternas kompetens, kan dessa skolor också förväntas främja studenternas hälsa. 

Salutogent synsätt 

Ett salutogent synsätt på hälsa menar Quennerstedt (2006) skulle innebära att man i 

förskolan och skolan diskuterar vad som gynnar en utveckling av känsla av sammanhang 

och vad vi behöver kunna hantera för att lösa problem i vår vardag. Det kan t.ex. vara att få 

kunskaper om kost eller att kritiskt kunna förhålla sig till olika kroppsideal i samhället. 

Quennerstedt (2006) skriver vidare att en väg till stärkt känsla av sammahang viket leder 

till möjlig hälsoutveckling är demokrati eller demokratiska arbetssätt i skolan. I sin studie 

tittar han på lärande som hälsoresurs och demokrati som hälsoresurs för att göra en 

salutogen analys av ämnet idrott och hälsa och ser formuleringar i läroplanen inom ramen 

för hälsa och hälsoutveckling men där inte begreppet hälsa står skrivet i texten. Vidare 

skriver Quennerstedt (2006) att ur ett salutogent perspektiv bör hälsa begripas som motions 

och träningsformer inom ämnet idrott och hälsa, hälsa bör hanteras genom deltagande i 

olika idrottsaktiviteter och i sociala relationer, hälsa bör även göras meningsfullt genom ett 

livslångt engagemang i olika rörelse- och idrottsaktiviteter. Det salutogena perspektivet 

innebär att frågor om genus, kropp, etnicitet, demokrati eller lärande kan utgöra 

hälsofrågor, och inte enbart hur mycket och hur ofta eleverna tränar. 

 

Sollerhed, Ejlertsson och Apitzsch (2005) såg positiva relationer mellan KASAM och 

attityder till idrott i sin studie. Variabler som relaterade till höga poäng i KASAM var 

mycket god subjektiv hälsa och att känna sig bekväm i skolan, högt betyg i idrott, och 

positiva attityder till idrott. Idrottsbetyget var signifikant relaterat till nivån av KASAM 

men det totala genomsnittliga betyget var inte relaterat till KASAM. Subjektiv hälsa och 

att känna sig bekväm i skolan kan ses som självklara variabler för att förutspå höga nivåer i 

KASAM, vilket överensstämmer med andra studier, men påverkan från idrottslektioner är 

häpnadsväckande i studien. Resultaten som presenteras i studien visade att KASAM kan 

påverka attityderna till idrottslektioner och ihållande mönster av fysisk aktivitet. Det 

omvända gäller också: positiva attityder till idrottslektioner och fysisk aktivitet skulle 

kunna påverka den faktiska KASAM nivån bland ungdomar. Det inbördes förhållandet 

mellan KASAM och attityder till idrottslektioner tyder på att det kan vara möjligt att 

påverka utvecklingen av KASAM genom positiva erfarenheter av idrottslektioner i skolan. 

Med tanke på det framtida hälsobeteendet, är det viktigt enligt författarna att barn och 

ungdomar upplever en känsla av kompetens och njutning på idrottslektionerna samt att 

deras kompetens höjs. På idrottslektionerna är den upplevda kompetensen viktigt, eftersom 

vissa elever inte har några tidigare erfarenheter av sportaktiviteter genom sina familjer. 

Betydelsen av erfarenheterna på idrottslektionerna blir då ännu viktigare för 

socialiseringen in i ett fysiskt aktivt liv, särskilt när det gäller att minska ojämlikhet i fysisk 

kapacitet och hälsa mellan arbetare och tjänstemän, vilket kan ses redan i skolan. 

Sambandet mellan det emotionella välbefinnandet och fysisk aktivitet bland ungdomar har 

visats i andra studier, och sambandet mellan fysisk inaktivitet i tonåren har visat sig vara 

associerat med en mindre hälsosam livsstil, sämre utbildningsprogression, och dålig 

självupplevd hälsa. Framtida hälsa kan läggas fram som ett mycket starkt argument för 
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fysisk aktivitet, men är inte den främsta orsaken till aktivitet bland ungdomar som 

praktiserar fysisk aktivitet för njutning. 

Stödjande aspekter 

Lindqvist, Kostenius och Gard (2012) skriver att många ohälsosamma beteenden skapas 

under tonåren och följer individen i vuxen ålder. Dessutom förekommer hälsobeteenden 

ofta i kluster, de som är inaktiva är mer benägna att äta ohälsosam mat och röka. Detta 

innebär att det är vitalt att tidigt lägga grunden för hälsosamma beteenden. Syftet med 

deras studie var att beskriva och utveckla en förståelse för ungdomars medvetenhet och 

erfarenheter av hälsopromotion. Bland annat tittade man på hur eleverna informerades och 

hur de kunde prioritera sin hälsa men inte alltid gjorde det. Konceptet hälsopromotion 

förlitar sig på den enskilde individens engagemang, men även om eleverna hade klara idéer 

om hur de skulle vilja ändra sina egna beteenden, kände de ett behov av stöd. Eleverna gav 

flera intressanta förslag om vilken typ av stöd som skulle göra skillnad för att de skulle 

kunna anamma mer hälsosamma levnadssätt. De föreslog informations-och 

kommunikationsteknik (IKT), till exempel uppmuntrande textmeddelanden (SMS) och 

socialt stöd, till exempel att föräldrar sätter regler och att kamrater inspirerar dem till ett 

hälsosamt beteende. Studien gav kunskap om vikten av inkluderande, vilket kan vara till 

hjälp för dem som jobbar med att främja hälsa bland ungdomar. 

 

Enligt Quennerstedt (2006) får aktiviteter som inte ses som rimliga ur ett hälsoperspektiv 

litet eller inget utrymme inom ämnet idrott och hälsa eftersom de inte är lika effektiva ur 

ett träningsperspektiv. Det kan gälla handlingar som att främja positiva relationer, 

naturmöten eller diskussioner om hälsofrågor såsom kroppsbilder i media ur ett 

hälsoperspektiv, dessa blir inte rimliga eftersom de tar tid från den hälsofrämjande fysiska 

aktiviteten. 

 

För att förstå de specifika aspekterna av Health Related Quality of Life (HRQL) för till 

exempel ungdomar anser Frisén (2007) att man måste ta hänsyn till situationen för 

personerna i denna speciella fas i livet. Ungdomsåren omfattar många dramatiska 

förändringar - fysiska, psykiska och sociala. Framträdande områden under ungdomsåren 

är: fysisk mognad och kroppsuppfattning, inbördes relationer, intimitet och sexualitet samt 

autonomi. De fysiska förändringar som sker under puberteten har flera sociala och 

psykologiska konsekvenser. De sociala konsekvenserna är relaterade till benägenheten att 

bilda sig en uppfattning om en person på grund av hur personen ser ut. En tonåring som 

ännu inte nått puberteten ser mer ut som ett barn och kommer att behandlas av andra som 

ett barn. En kompis i samma ålder som har nått puberteten vid en tidigare ålder kommer 

sannolikt att behandlas mer som en ung vuxen. De psykologiska konsekvenserna är 

relaterade att ha en realistisk kroppsuppfattning, hur du uppfattar din kropp och hur du 

utvärderar din kropp och ditt utseende i jämförelse med andras. Begreppet 

kroppsuppfattning omfattar den kognitiva uppfattningen av det fysiska utseende samt 

affektiva känslor och attityder om kroppen. Eftersom tonåren är en tid av dramatiska 

förändringar i utseendet, är den unges totala självbild mycket nära knuten till hans eller 

hennes kroppsuppfattning. Synen på den "perfekta kroppen" som är inneboende i en kultur 

påverkar hur positivt eller negativt en tonåring ser hans eller hennes utseende. Förhållandet 

mellan kroppsuppfattning och HRQL har inte studerats, men en negativ kroppsuppfattning 

har flera negativa konsekvenser som kan påverka en tonårings övergripande HRQL. En 
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negativ kroppsuppfattning har samband med psykosociala problem, ätstörningar och 

bantning och depression bland unga flickor. I studier har man sett att när det gäller t.ex. 

kroppslängdens betydelse för HRQL så är det inte den verkliga längden utan snarare den 

personliga tillfredsställelse med längden som är förknippad med det psykiska utfallet. På 

samma sätt har man sett att barns och ungdomars uppfattningar om övervikt verkar vara 

viktigare än om de faktiskt är överviktiga eller ej i hur det påverkar deras 

kroppsuppfattning. Därför verkar det uppfattade utseende vara viktigare än det faktiska 

utseende när det gäller det psykologiska utfallet i tonåren.  De vars kroppsform och storlek 

faller utanför det idealiserade utseendet kan också stöta på fördomar. I samhällen som 

främjar tunnhet, har ungdomar som är överviktiga sämre åsikter om sina kroppar och 

personliga utseende än ungdomar med normal vikt. Stereotypa föreställningar om 

personliga egenskaper som till exempel lättja och brist på självkontroll hos individer med 

övervikt och fetma förekommer i västerländska samhällen och detta är föreställningar som 

etableras i tidig ålder. Flera studier har funnit en nedgång i HRQL under ungdomsåren. 

Sammanfattning 

Under avsnittet bakgrund har svårigheterna beskrivits kring att rätt benämna ett ämne som 

bytt namn så många gånger under det senaste seklet. Språkbruket bidrar till att styra hur 

människor tänker och det är därför viktigt att ämnet idrott och hälsa benämns med sitt rätta 

namn liksom att lärarna inom detta ämne benämns som lärare inom idrott och hälsa. En 

genomgång har också gjorts av vad som förväntas ingå i ämnet idrott och hälsa när det 

gäller delområdet hälsa och livsstil utefter den kursplan som Skolverket tagit fram och 

likaså så har syfte och en del av kunskapskraven för ämnet beskrivits. 

Den biomedicinska inriktningen på hälsa och den humanistiska inriktningen på hälsa har 

kortfattat beskrivits och en genomgång av några olika definitioner av hälsa har gjort för att 

ge en förståelse kring hur man kan se på och arbeta med hälsa som begrepp. Det 

salutogena perspektivet och KASAM som teori har redovisats som ett sätt att arbeta med 

hälsa och hälsofrämjande frågor. 

I tidigare forskning har fokus varit på hur man på olika sätt arbetar med hälsa och 

hälsofrågor inom skolan. Quennerstedt (2006) har i sin avhandling tittat på styrdokument 

inom skolan för ämnet idrott och hälsa och där skriver han bland annat att i några fall är 

formuleringar runt begreppet hälsa kortfattade och av övergripande karaktär, vilket gör det 

svårt att veta vilka handlingar som förväntas ingå i begreppet. Enligt Quennerstedt (2006) 

blir frågan hur man skall konstituera hälsa i ämnet där hälsofrågorna beskrivs som ett 

teoretiskt moment men det är den biologiska kroppen som är i fokus. Det finns ett 

antagande om att fysisk aktivitet automatiskt leder till hälsa genom en bättre fysisk status 

enligt Quennerstedt (2006). Thedin Jakobsson (2004) tar upp svårigheterna att definiera 

begreppet hälsa inom skolans värld – vad ska uppnås och vem är ansvarig för att målen 

nås, risken finns att ämnet urvattnas med aktiviteter rykta ur sitt sammanhang. 

Guldbransson och Bremberg (2005) beskriver två perspektiv för hälsofrämjande arbete 

inom skolan, den ena fokuserar på att främja hälsorelaterat beteende och den andra betonar 

den allmänna utvecklingen av elevers kompetens.  

Ur ett salutogent perspektiv så bör hälsa, menar (Quennerstedt (2006), hanteras genom 

deltagande i olika idrottsaktiviteter och i sociala relationer, hälsa bör göras meningsfullt 

genom ett livslångt engagemang i olika rörelse- och idrottsaktiviteter men det bör även 
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innebära att frågor om genus, kropp, etnicitet, demokrati eller lärande kan utgöra 

hälsofrågor och inte enbart hur mycket och hur ofta eleverna tränar. Sollerhed, Ejlertsson 

och Apitzsch (2005) menar att KASAM kan påverka attityderna till idrottslektioner och 

ihållande mönster av fysisk aktivitet. Lindqvist, Kostenius och Gard (2012) pekar på vikten 

av inkluderande av målgruppen när man arbetar med att främja hälsa bland ungdomar. 

Frisén (2007) påpekar att flera studier funnit en nedgång i HRQL under ungdomsåren och 

att det är viktigt att förstå de specifika aspekter som behövs tas hänsyn till för personer i 

denna speciella fas i livet, då ungdomsåren omfattar många dramatiska förändringar både 

fysisk, psykiskt och socialt. Quennerstedt (2006) menar att aktiviteter som inte ses som 

rimliga ur ett hälsoperspektiv får litet eller inget utrymme inom ämnet idrott och hälsa 

eftersom de inte är lika effektiva ur ett träningsperspektiv. 

Denna studie ämnar bygga vidare på tidigare forskning genom att intervjua lärare inom 

ämnet idrott och hälsa och ta reda på vilka möjligheter de anser sig ha att arbeta med 

hälsodelen inom sitt ämne. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa rapporterar att de 

arbetar inom ämnet ”Idrott och hälsa” när det gäller delområdet ”Hälsa och livsstil” i år 7-

9. 

Frågeställningar 

• Hur ser lärarna på delområdet ”Hälsa och livsstil” och de olika moment som skall 

ingå där och hur kommer detta till uttryck i undervisningen? 

• På vilket sätt kan lärarnas synsätt förstås ur ett salutogent perspektiv? 
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Metod 

I denna del presenteras den metod som har använts i denna studie. Vilken design som 

använts, hur datainsamling och urval gått till, reliabilitet och validitet, databearbetning och 

etiska aspekter. 

Design 

En kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer användes för att införskaffa den 

information som krävdes för att få svar på studiens frågeställningar så att syftet med 

uppsatsen uppnåddes. 

Det kvalitativa perspektivet innebär enligt Backman (2008) att intresset är att studera hur 

människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att den halvstrukturerade livsvärldsintervjun definieras som en intervju med målet 

att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de 

beskrivna fenomenen. Detta perspektiv och denna intervjuform har därför används i denna 

studie för att få svar på de frågeställningar som ställts för att uppnå syftet. 

Datainsamling och urval  

Ett informationsmail, se bilaga 1, skickades ut till samtliga grundskolor med verksamhet 

för år 7-9 i en svensk kommun. Grundskolor som var specialinriktade på t.ex. 

förståndshandikappade barn exkluderades. 

Utav de 76 skolorna som informationsmailet skickades till inkom svar av tre skolor att de 

inte hade möjlighet att ställa upp på någon intervju, 53 skolor svarade inte över huvud 

taget, 20 skolor svarade att de skickat informationen vidare till lärarna i idrott och hälsa. 

Sju stycken lärare i idrott och hälsa hörde av sig och var villiga att delta i studien genom att 

ställa upp på en intervju. Av dessa sju lärare har fem stycken intervjuats, en av de två som 

inte intervjuades blev förälder innan intervjun hann genomföras och gick på 

föräldraledighet, den andre läraren blev sjukskriven och därför genomfördes aldrig den 

intervjun. 

En intervjuguide, se bilaga 2, med förberedda frågor användes vid intervjuerna för att få 

igång samtalet men intervjuerna bestod till största delen av att respondenterna spontant 

berättade om sitt perspektiv utan att de blev styrda av för många frågor. Intervjuguiden 

skickades till handledaren för kommentarer och förändrades sedan något utefter de 

synpunkter som handledaren gett. Ytterligare en person, som är lågstadielärare och även 

har sin klass i ämnet idrott och hälsa, läste igenom intervjuguiden och gav sina synpunkter 

på den innan dess att intervjuerna påbörjades. Samtliga intervjuer genomfördes på de 

berörda lärarnas arbetsplatser, i ett ostört rum. 

Kvale och Brinkman (2009) skriver att man skall intervjua så många personer som behövs 

för att få reda på det man behöver veta. Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte men det finns ett kvantitativt antagande att ju fler intervjuer, desto 

mer vetenskapligt. I vanliga intervjustudier brukar antalet ligga kring 15 +/-10. I denna 

studie har fem intervjuer genomförts och dessa intervjuer har gett svar på de 
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frågeställningar som legat till grund för studiens syfte. Kvale och Brinkman (2009) skriver 

vidare att intervjuer är särskilt lämpliga när man bland annat vill att människor skall 

klargöra och utveckla sitt eget perspektiv på sin livsvärld. I denna studie var syftet att få 

idrottlärarnas perspektiv på frågställningarna för att uppnå syftet med studien. 

Beskrivning av skolorna i urvalet 

Fyra av de skolor som deltog i denna studie låg inom socialt välbärgade områden, en skola 

låg i ett område där främst medelkass bor. Detta innebär att urvalet för studien inte är 

representativt för en större samhällspopulation om man skulle vara intresserad av att göra 

jämförelser mellan olika sociala områden när det gäller dessa frågor. Det som denna studie 

ger svar på är hur fem olika lärare inom idrott och hälsa ser på hur man arbetar med frågor 

som berör delområdet livsstil och hälsa samtidigt som de även ger uttryck för hur det 

tycker att man borde kunna arbeta med detta delområde om allt var möjligt och inga 

begränsningar fanns. Det som dessa lärare ger uttryck för är något som man kan anta att 

fler lärare inom deras ämne skulle hålla med om oavsett inom vilket socialt område deras 

arbetsplats ligger. 

Fyra av lärarna som deltog i studien var i åldern mellan 30-39 år och en av lärarna var i 

åldern 40-49. En av lärarna hade tagit sin lärarexamen 2004, en hade tagit sin lärarexamen 

2008, två stycken hade tagit lärarexamen 2011 och en hade tagit sin lärarexamen 2012. Tre 

av lärarna var kvinnor och två av lärarna var män. Fyra av lärarna hade gått diverse olika 

vidareutbildningar, så som social-emotionell träning, mental träning, coachingsamtal, SISU 

idrottskador, sim- och livräddningskurs, Att bedöma hälsa 15hp. En av lärarna hade arbetat 

som personlig tränare innan denne utbildade sig till lärare inom idrott och hälsa. 

Av ovanstående information kan tolkningen göras att lärarna i urvalet var förhållandevis 

unga och nyutbildade, de hade dessutom ett engagemang i att vidareutbilda sig inom sitt 

ämne. Att det är lärare som är engagerade och drivna som erbjöd sig att delta i denna 

undersökning är säkert ingen slump, det är personer som brinner för sitt ämne och anser att 

det är viktigt att ämnet lyfts fram i olika sammanhang. 

Under hösten 2012 satte Göteborgs-Posten (GP) betyg på kommunens samtliga skolor 

utefter de rapporter som skolinspektionen gjorde under åren 2011 och 2012. I den 

beskrivning som nedan för de skolor som deltagit i undersökningen, redovisas även den 

betygsättning som GP gjorde.   

Skola 1 - Är sedan ca 10 år tillbaka en friskola i en välbärgad del av staden. Skolans elever 

har en hög måluppfyllelse. Enligt GP är studieresultatet gott och så gott som alla når 

målen. Skolan får betyget VG i GP:s undersökning. 

Skola 2 – Är en friskola där man använder sig av montissoripedagogiken. Även denna 

skola är belagd i en välbärgad del av staden. Enligt GP når alla målen och det är höga 

resultat på nationella prov. Skolan får betyget VG i GP:s undersökning. 

Skola 3 – Är en kommunal skola med profilen ”Hälsa och idrott”. Denna skola är också 

belägen i en stadsdel med hög social status. Skolan har haft stabila resultat i fyra år enligt 

GP och får i deras undersökning VG. Studieresultaten är över riksgenomsnittet. 
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Skola 4 – Är en kommunal skola som är centralt belägen i staden, i en stadsdel där det 

finns människor med blandad social bakgrund. Studieresultaten har varit lägre än 

riksgenomsnittet i 3:an och 5:an men högre än riksgenomsnittet i 9:an enligt GP:s 

undersökning. Får betyget G i undersökningen. 

Skola 5 – Är en friskola i en välbärgad del av centrala staden. Skolan har två profiler redan 

från åk 1, det ena är en språkprofil och det andra är en naturvetenskaplig profil. Skolan får 

betyget VG i GP:s undersökning, studieresultatet är högt och meritvärde i årskurs 9 var 

243, jämfört med snittet i riket på 209. 

Databearbetning  

Utgångspunkten har varit Kvale och Brinkmans (2009) beskrivning av de sju stadierna i en 

intervjuundersökning 

1. Tematisering – syfte och föreställning 

2. Planering – upplägg av undersökningen 

3. Intervju – genomförande av intervjuer utefter intervjuguide 

4. Utskrift – ordagrann transkribering 

5. Analys – meningskodning 

6. Verifiering – fastställa intervjuresultatens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet 

7. Rapportering – i en form som motsvarar de vetenskapliga kriterier som 

har ställts upp för C-uppsatsen 

 

Backman (2008) menar att det är rekommenderat att vid kvalitativa förhållanden införliva 

preliminära teman, kategorier och begrepp redan före och/eller i analysen under pågående 

datainsamling. Detta har varit fallet i denna studie, då det redan vid intervju nummer två 

kom upp liknande aspekter som vid första intervjun och dessa aspekter återkom sedan vid 

flera intervjuer. Detta innebar att vissa teman utkristalliserade sig redan vid intervjustadiet. 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades genom 

meningskodning. De inspelade intervjuerna genomlyssnades vid ett flertal tillfällen och 

den transkriberade texten lästes igenom samtidigt som de inspelade intervjuerna 

genomlyssnades för att få med t.ex. tonfall och känsla till den skrivna texten. 

Meningskodningen medförde att olika teman identifierades som har legat till grund för att 

bygga upp det redovisade resultatet och diskussionen. 

Ett exceldokument skapades där meningar och stycken från intervjuerna klistrades in i 

olika kolumner och kalkylblad, beroende på hur de kategoriserades. Efterhand så klipptes 

och klistrades olika ord, meningar och stycken om beroende på att nya mönster 

utkrisalliserades, detta förfarande upprepades ett antal gånger innan analysen var färdig. 

I det redovisade resultatet har de intervjuade lärarna avidentifierats och valet gjordes att 

inte ge informanterna fingerade namn då det för resultatets del inte fanns någon vikt att 

följa någon specifik informant för att förstå något sammanhang. Den information som 

respektive informant gett är intressant utifrån sammanhanget av resultatet oberoende av 

vem av informanterna som berättade detta. Att inte ge informanterna något fingerat namn 

säkerställer ytterligare deras anonymitet, då det inte går att koppla ihop olika citat med 
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varandra och på det sättet få fram en klarare bild av den aktuelle informanten. Detta är av 

vikt då tanken är att denna uppsats bland annat skall kunna läsas av berörda chefer inom 

den kommun där studien utförts.  

Datasäkerhet 

Intervjuerna spelades in via appen ALON Dictaphone i Iphone och Ipad. Vid varje 

intervjutillfälle användes både Iphone och Ipad ifall något tekniskt problem skulle uppstå 

med den ena enheten som innebar att intervjun inte blev inspelad så som det var tänkt. Vid 

intervjutillfällena ställdes inga ledande frågor, vilket är ett sätt att säkerställa 

datasäkerheten, då intervjupersonerna har svarat utifrån sina egna upplevelser och inte 

utifrån hur de tror att den som intervjuar vill att de skall svara. Vid analysen av 

intervjuerna gjordes en ordagrann transkribering och de inspelade intervjuerna 

genomlyssnades vid ett flertal tillfällen. Den transkriberade texten lästes igenom samtidigt 

som de inspelade intervjuerna genomlyssnades för att få med t.ex. tonfall och känsla till 

den skrivna texten. Det är samma person som har genomfört analyserna av texten som 

genomförde intervjuerna, detta säkerställer att den atmosfär som fanns i rummet vid 

intervjutillfället även tagits hänsyn till vid analysen.  

För att säkerställa att denna uppsats undersökte det som den försökte undersöka ägde en 

ständigt pågående process rum där författaren kontrollerade, ifrågasatte och omvärderade 

det resultat som framträdde. 

Etiska aspekter 

De etiska riktlinjerna för Helsinki Declaration har följts. Allt deltagande i denna studie har 

varit frivilligt och de som valt att delta har fått relevant information om studiens syfte. Alla 

personuppgifter har skyddats och behandlats konfidentiellt, vilket innebär att alla som 

intervjuats har blivit avidentifierade i det redovisade resultatet.  

De intervjuade har fått information om undersökningen och deras rätt att dra sig ur utan att 

ge någon anledning. Alla deltagare har även fått ett underskrivet dokument där deras 

anonymitet garanterades i denna studie. Samtliga deltagare har fått erbjudandet att den 

färdiga uppsatsen skickas till dem efter att den har blivit godkänd av examinatorn. 

Enligt Kvale och Brinkman är det lämpligt att man som forskare formulerar ett etiskt 

protokoll när man utformar uppläggningen av intervjuundersökningen. Det etiska 

protokollet skall man ha för de etiska frågor som kan uppkomma under undersökningen. 

Genom att skaffa sig kännedom om de moraliska frågor som kan uppstå under 

intervjuundersökningens olika stadier, så kan man som forskare ha genomtänkta val under 

planeringen och även vara uppmärksam på känsliga och kritiska frågor som kan dyka upp 

under undersökningen. 
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Resultat 

I följande avsnitt redovisas det resultat som framkommit i analysen av de fem intervjuerna 

med lärarna i idrott och hälsa. Följande citat från en av lärarna visar på en känsla som 

framträdde i flera av intervjuerna. 

Ibland känner jag att det kan vara svårt att nå ut med vikten av det 

ämnet jag undervisar i. De flesta är ju sådär, även kollegor på 

skämt och största allmänhet sådär. ”– Ditt ämne, det är väl bara 

roligt, och det är väl bara att latja lite.” Och jo, det är fantastiskt 

roligt men det är inte bara att latja utan det är stora frågor som jag 

skall hantera, och är man inte bekant med kursplanen, så förstår 

man inte vikten av ämnet. Så mer av ämnet hade jag önskat, om 

jag hade fått välja helt fritt. 

Samma lärare säger också,  

Jag önskar att man kunde belysa ämnet mer, det [paus] matte är 

viktigt, engelska är viktigt, svenska är viktigt och det är 

jätteviktigt, jag säger ingenting om det, men ibland är det tråkigt 

att man hamnar i skymundan, eller att idrott och hälsa hamnar i 

skymundan. 

Under den första delen av intervjuerna handlar det om att beskriva hur man planerar för 

ämnet idrott och hälsa, samt vad man har för tankar kring en riktigt bra lektion respektive 

en riktigt dålig lektion inom ämnet. Lärarna ger uttryck för att de planerar upp lektionerna i 

idrott och hälsa genom att först göra en grovplanering eller terminsplanering, det är denna 

planering som sedan blir det offentliga dokument som publiceras. I beskrivningen av dessa 

planeringar så är det främst den fysiska delen som nämns, dvs rörelsemomenten inom 

ämnet. 

Den analys som har genomförts på de fem intervjuerna har resulterat i fyra olika teman, 

dessa är: värdegrund; delaktighet; samarbete och resurser. Ett antal underkategorier har 

även trätt fram till respektive tema. 

Värdegrund 

Temat värdegrund handlar om det synsätt som de intervjuade lärarna i idrott och hälsa ger 

på begreppet hälsa och de bestämningsfaktorer för hälsa som de intervjuade lärarna ger 

uttryck för. 

Begreppet hälsa 

I samtalen kring begreppet hälsa så ger samtliga intervjuade lärare beskrivningen att hälsa 

för dem är att ”må bra”. Lärarna kom in på att hälsa för dem även hade både psykiska och 

sociala aspekter. Ordval som bland annat harmoni, symbios och samband användes. 

 Att må bra är att man är i harmoni. 
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 Att må bra är att de olika planen är i symbios och så. 

Att må bra är att man bryr sig om hur man skall må hela sitt liv, 

förstå att motion, kost, träning hör ihop och även psykologiskt då. 

Att man förstår sambanden mellan allting. 

Att må bra, och där ingår fysisk aktivitet, det ingår att ja vänner 

och familj, ha en fungerande social relation, trivas här på skolan – 

med kamrater och lärare. 

Att man mår bra, fysiskt och psykiskt. 

Lärarna gav uttryck för att de pratade med eleverna om hälsobegreppet och vad hälsa kan 

innebära för olika människor. Två av lärarna sa att de pratade om olika definitioner om 

hälsa, t.ex. WHO:s definition och Riksidrottsförbundets definition. Lärarna var av 

uppfattningen att eleverna inte var införstådda med att ämnet idrott och hälsa även 

innehåller teoretiska delar och att diskussioner om hälsobegrepp och andra mer teoretiska 

kursmål var främmande för eleverna 

För eleverna är det idrott, det säger de själva, det heter ju inte 

idrott och hälsa för dem utan det heter idrott eller gympa, det är 

ett praktiskt ämne. 

Samma lärare sa 

Hälsobegreppet jobbar vi mycket med, även min kollega gör det, 

han är också ung om man säger. 

Detta uttalande gav uttryck för att hälsobegreppet är något som de yngre lärarna inom 

idrott och hälsa jobbar med. 

Bestämningsfaktorer 

De intervjuade lärarna kom in på olika bestämningsfaktorer för hälsa, främst var det 

livsstilsfaktorer så som fysisk aktivitet, rökning, droger och kosthållning 

Hälsa och livsstil, att det hänger ihop och att det är byggstenar 

och att alla dom måste passa för att det skall bli en bra balans. 

Även levnadsvillkor så som sociala bestämningsfaktorer togs upp under intervjuerna men 

främst var det den egna hälsan det fokuserades på. 

Vi diskuterar elevernas egen hälsa. Hälsa ur ett större perspektiv. 

Också kanske andra människors hälsa, kanske inte specifika 

individer, utan man kanske har bättre och sämre hälsa i olika 

samhällsklasser och sådana saker diskuteras absolut. 

En annan lärare gav uttryck för en annan bild på elevernas kunskaper kring sociala 

faktorer. 

Dom har ju ingen förståelse alls för vissa grejer. ”Det är väl bara 

att åka och köpa man”, kan man säga. Ingen förståelse för att folk 
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har det annorlunda. Just det här med levnadsvillkor och att man 

kan komma från andra bakgrundsfaktorer, så dom är lite [paus] 

det är lite gated community. 

Dessa faktorer diskuterades inom ramen för SO på deras skola och inte inom ramen för 

ämnet idrott och hälsa. 

En av lärarna tog upp att denne diskuterade genusperspektivet inom idrotten, men att det ju 

även har med samhället i stort att göra. Även språket och kränkningar tog denne lärare upp 

som faktorer som det arbetades med inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa. En 

annan lärare tog upp att denne inom ramen för undervisningen pratade om överdrifter åt 

olika håll, dvs både de som är helt inaktiva men även de som övertränar. En tredje lärare 

tog upp kroppsideal, att det för tjejer handlar om att vara smala och för killar att vara 

muskulösa, detta var dock inget som denne lärare pratade med sina elever om inom ramen 

för undervisningen. Denne lärare samtalade mycket med eleverna vid andra tillfällen på 

skolan, i korridorerna, i matsalen och på skolgården. Samma lärare sa följande 

Jag tror att det är jättenyttigt att jag är kvinnlig idrottslärare som 

inte är pinnsmal. Hade jag varit pinnsmal, då hade nog väldigt 

många tänkt på det. Jag tror att jag får med mig en hälsosam 

livsstil på ett bra sätt. 

På den skolan som hade profilen idrott och hälsa berättade läraren att man även tar upp 

olika faktorer under utvecklingssamtalen på skolan. Det går ut på att man skall hitta sätt för 

att kunna prestera lite bättre, t.ex. genom studieteknik eller vilka faktorer man behöver för 

att må bra i psyket, t.ex. äta på ett visst sätt, sova, göra någonting på fritiden, träffa 

kompisar och så vidare. 

Meningsfullhet 

Under temat värdegrund finns även underkategorin meningsfullhet, denna kategori 

innefattar delar som skapar en förståelse för eleverna vilken mening hälsa kan ha i deras 

liv. T.ex. så ingår det i kunskapskraven att eleverna skall kunna utvärdera, samtala och 

använda sig av underbyggda resonemang. 

Lärarna hade lite olika tankar kring hur de skulle arbeta för att få eleverna att visa 

kunskapskraven kring att kunna utvärdera, samtala och använda sig av underbyggda 

resonemang. Lärarna gav uttryck för att använda sig av skriftliga moment där eleverna 

främst fokuserade på träning och kost samt andra livsstilsfaktorer, det var den individuella 

hälsan som avsågs. Samtliga lärare tyckte att det var svårt att veta hur man skulle göra 

bedömningarna mellan de olika betygsgränserna inom kunskapskraven, det blir subjektivt 

och en fråga om vem som undervisar dem. En av lärarna sa 

Var går skillnaden till en viss del underbyggda resonemang eller 

då för dom högre betygen som står att det skall vara ett 

underbyggt resonemang, eller ett väl underbyggt resonemang 

[paus] så det är väldigt, väldigt svårt faktiskt vad man [paus] det 

är ju ändå rätt subjektivt faktiskt vad man tycker är det. Det är 

något som vi lärare behöver diskutera mycket, mycket så man 
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kan vara konkret med barnen också, eller lite vad är gränserna, 

vad är skillnaden. 

Lärarna pratade om att det är en mognadsfråga för eleverna att kunna reflektera och se 

samband. I sjuan så är eleverna mycket mera här och nu och kan inte tänka framåt på 

samma sätt som eleverna i nian kan göra. 

Delaktighet 

Temat delaktighet innefattar de delar som har att göra med att eleverna kan känna en 

delaktighet i undervisningen av ämnet idrott och hälsa och att de inte bara är deltagare. 

Uppgifter/läxor 

De flesta av de intervjuade lärarna arbetar med något som de kallar träningsdagboken, där 

skall eleverna fylla i hur mycket de tränar och vad de äter under en viss tidsperiod och 

sedan så utvärderas detta. Några av lärarna sa att eleverna fick sätta upp mål som de ville 

uppnå och så kunde man utvärdera och reflektera över om målet blivit uppnått eller inte 

och vad det kunde bero på att man antingen nått sitt mål eller att man inte nått sitt mål. En 

av lärarna nämnde att det i träningsdagboken, utöver träning och kost, ingick att reflektera 

över rökning och alkohol och sådant. 

Simteori och hjärt-lung-räddning var andra teoretiska uppgifter som eleverna fick göra. En 

av lärarna använde sig av läxor i form av att eleverna fick titta på vissa filmer hemma och 

sedan samtalade de om filmen en stund på lektionen eller så fick eleverna lämna in 

skriftliga uppgifter med sina egna reflektioner. Arbeten i grupp eller individuellt förekom 

också och som sedan presenterades inför klassen eller inför föräldrar, det kunde handla om 

t.ex. droger, ätstörningar eller kroppsideal. En av lärarna berättade att eleverna i deras 

skola får i uppgift när de är iväg på prao att titta på hur det fungerar ergonomiskt på den 

aktuella arbetsplatsen och sedan skall detta redovisas skriftligt. 

Eget ansvar 

Lärarna berättade att eleverna får ha egna lektioner som de ansvarar för både när det gäller 

planering och genomförande och att de sedan tillsammans med läraren reflekterar kring hur 

lektionen gick och varför det gick som det gick. En lärare berättade att denna involverat 

niorna i en friidrottsdag för hela skolan, där niorna fick bli experter på var sin gren och 

sköta hela upplägget kring den grenen, t.ex. vilken uppvärmning det skulle vara, vilka 

övningar som skulle genomföras, hur de skulle gå tillväga, vad man skulle mäta, hur 

reglerna var osv. 

Engagemang 

Lärarna nämner att de pratar med eleverna om delar som kan sägas ligga inom ramen för 

ämnet idrott och hälsa även utanför lektionstid, när de möts i korridoren eller i matsalen till 

exempel. Att låta eleverna vara med och ha inflytande genom att de få ge önskemål om vad 

de vill göra på lektionerna i idrott och hälsa var också något som flera lärare gav uttryck 

för. 
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Lyckade lektioner inom ämnet idrott och hälsa är något som lärarna beskriver bland annat 

på följande sätt. En av lärarna beskriver att en lyckad lektion i idrott och hälsa är  

När det varit en rätt hög aktivitetsgrad på alla 

inblandade och att de tycker att det är hyfsat roligt 

också 

En annan av lärarna beskriver en lyckad lektion med 

Att eleverna har kul och lär sig och att jag har kul 

och får med det som jag vill – att dom använder det 

man tränat på 

En tredje lärare anser att en lyckad lektion har denna uppnått  

När man känner att man hunnit bekräfta och se 

eleverna och samtidigt har det hunnit bli en fartfylld 

lektion 

Samarbete 

Temat samarbete innefattar delar som handlar om samarbeten lärare emellan, dvs över 

ämnesgränser, men även elever emellan, med tanke på bland annat gruppdynamik, 

dessutom finns det samarbete mellan elev och lärare. 

Lärare emellan 

De intervjuade lärarna ger uttryck för att det hade varit önskvärt med mer samarbete kring 

hälsofrågorna mellan olika ämnen. En av lärarna uttrycker sig på följande sätt: 

Jag kan väl kanske kunna tycka att hälsodelen skall 

finnas med här, men att den också kanske hade 

funnits med på samma sätt i andra ämnen – SO till 

exempel eller att man hade fått det i NO, biologi till 

exempel – för det är så stort, det är – för många 

elever är det ogreppbart. 

Den lärare som arbetade på den skola som hade profilen idrott och hälsa berättade att det 

fanns mycket samarbete mellan ämneslärarna och att de på den skolan även hade ett ämne 

som hette ”Hälsa”. Detta ämne hade eleverna en lektion i veckan och då arbetade man 

främst med Ulveusprogrammet, men även andra hälsofrågor togs upp under dessa lektioner 

och om eleverna t.ex. hade ett arbete i engelskan där de skulle skriva om hälsa och livsstil 

fast på engelska så kunde de även använda hälsalektionerna till detta. På denna skola var 

även moment som t.ex. sex- och samlevnad, doping, alkohol, narkotika och tobak sådant 

som vävdes in i många ämnen och att man då arbetade tematiskt och att det sedan 

resulterade i en redovisning av eleverna, ibland på kvällstid inför föräldrar. 

Tidsbrist var det som de flesta lärare sa var problemet för att kunna få till bra samarbeten. 

Det kräver mycket planering och den tiden finns inte. En av lärarna sa att på dennes skola 

fanns det inget intresse bland övriga lärare för samarbete och att det var attityden – ”Att så 
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här har vi alltid arbetat”. En annan av lärarna som hade många tankar kring möjliga 

samarbeten sa bland annat följande: 

Inom No:n, där skall jag försöka få till ett samarbete 

med den som har sjuorna nu. När han börjar prata 

om anatomi, att jag lägger in det lite mer i 

undervisningen också då.  

Samma lärare sa även 

Musiken har nämligen en del där man skall jobba 

med olika uttrycksformer i musik och så har ju vi 

rörelse och takt till musik, så då tänker vi att vi skall 

göra en musikvideo, i samarbete då, men det hänger 

ju på att den andra är med på det också, för annars 

så faller det lite. 

Elever emellan 

Att arbeta med samarbetet mellan eleverna var något som flera av lärarna tog upp. En av 

lärarna sa att om det var en ojämn gruppdynamik så arbetade denne mycket med 

samarbetsövningar, särskilt i början när det är nya klasser. Vissa klasser lär känna varandra 

som grupp nästan med en gång medan andra kan behöva flera veckor på sig innan dom 

börjar närma sig varandra. En annan lärare beskrev det som att klasser är som kulturer och 

att det i en klass som har en gnällkultur kan vara svårt att få till bra lektioner.  

Samarbetsövningar, där man arbetar vid olika stationer och kanske samlar poäng 

tillsammans till exempel genom att alla i gruppen skall kommer över en ribba och att man 

måste hjälpa varandra på något sätt är sådana moment som ofta blir de mest uppskattade 

enligt en av lärarna. Denna lärare uttryckte sig på följande sätt: 

När inte bara det fysiska spelar roll utan man måste 

samarbeta i en grupp, kanske man skall lösa ett 

problem och det kan vara både lite fysiskt och man 

måste tänka lite för att lösa det här problemet man 

har. 

Gruppsykologi är något som lärarna måste arbeta med varje dag enligt en av lärarna som 

uttryckte det på detta sätt: 

Gruppsykologi är ingenting man får läsa på 

lärarlinjen men det är något som vi jobbar med, jag 

och mina kollegor varje dag här. Här har man så 

stora grupper och det är klart att då måste gruppen 

fungera för att mitt jobb skall fungera. 

Att lära känna grupperna och anpassa lektionerna utefter den aktuella gruppen var också 

något som kom upp under intervjuerna. Det gäller att hitta rätt knapp att trycka på, som en 

av lärarna uttryckte det. 
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Elever och lärare emellan 

Samarbete mellan elever och lärare kan anses vara sådana bitar där eleverna får olika 

uppgifter att utföra och lärarna sedan ger respons och feedback på ett konstruktivt sätt. En 

av lärarna beskrev hur dennes elever fick skriva träningsprogram till honom och agera 

personlig tränare och att detta sedan utvärderades. För det ergonomiarbete som en av 

lärarna berättade att eleverna fick göra när de var iväg på prao hade läraren först haft en 

ordentlig genomgång om vad ergonomi var och vad det var eleverna skulle titta efter och 

sedan gjordes en utvärdering på den redovisning eleverna lämnade in. 

En av lärarna arbetade med flippat klassrum, vilket innebar bland annat att eleverna kunde 

få titta på en film hemma och sedan så följde man upp detta på lektionstiden. Skriftliga 

uppgifter var också något som denne lärare arbetade med för att se att eleverna tagit till sig 

kunskapen. 

En av skolorna hade något som de kallade för hälsodagar, detta kunde vara traditionella 

friluftsdagar men det kunde även vara andra typer av aktiviteter. Bland annat så hade de 

något som de kallade för praktisk/estetiska dagar då tanken var att eleverna skall kunna 

hitta någon trevlig aktivitet som de kan tycka är rolig att utöva på fritiden. 

Resurser 

Temat resurser handlar om de delar som lärarna behöver för att kunna känna att de gör ett 

fullgott arbete när det gäller livsstil och hälsa utefter det som står i kursplanen t.ex. tid, 

läromedel och prioritering. 

Tid 

Alla lärare, förutom läraren på den skola som hade profilen idrott och hälsa, ger uttryck för 

att det är för lite schemalagd tid som ämnet idrott och hälsa har för att de skall kunna 

undervisa i delmomentet livsstil och hälsa på ett för dem tillfredsställande sätt. En av 

lärarna säger  

Jag skulle egentligen bara kunna gå in i ett klassrum 

och undervisa ett helt år- det hade funkat – för så 

mycket är det som dom skall ha med sig och skita i 

att gå ner till idrottshallen – utan bara sitta i ett 

klassrum. 

En annan av lärarna beskriver hur denne pratar mycket med eleverna utanför lektionstid, i 

korridoren, på skolgården och i matsalen och att det är vid sådana tillfällen kan bli prat om 

delar som har med momentet livsstil och hälsa att göra. Eleverna på denna skola har bara 

idrott och hälsa vid ett lektionstillfälle i veckan och läraren anser att det därför inte finns 

tid för alla de delar som skall ingå i livsstil och hälsa. 

Mer schemalagd tid för idrott och hälsa är något som är genomgående i intervjuerna. Att 

det skall vara idrott varje dag är det flera lärare som anser och att det skall finnas utrymme 

för en teorilektion i veckan där man kan fokusera på hälsobitarna. En av lärarna ger 

följande beskrivning: 
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Att man kunde fokusera mer på det här begreppet 

hälsa, mycket djupare än det här ytliga bara, träna 

och rör på dig. 

En annan av lärarna säger på följande sätt: 

Det är svårt att få in de teoretiska bitarna bara, men 

dom är ju ganska viktiga för hälsan också. 

Enligt en av lärarna så har hälsobegreppet blivit mycket större i den nya kursplanen men 

man har inte minskat på den praktiska delen, vilket gör att ämnet blivit alldeles för stort för 

att det skall hinnas med. 

Lärarna vill ta så lite av den ordinarie lektionstiden som möjligt till de teoretiska 

momenten, då det anses viktigt att den schemalagda tiden används till rörelsemomenten 

inom ämnet. Vissa av lärarna hade dock ett antal teoretiska klassrumslektioner varje läsår. 

Läromedel/material 

Lärarna tar upp det faktum att det inte finns några böcker eller andra läromedel för deras 

ämne inom de teoretiska bitarna. En av lärarna har själv utformat en broschyr om framför 

allt kost men uttrycker även ett önskemål om någon form av lärobok. 

En praktisk lärobok, med fakta som är kopplade till 

kunskapskraven, för där saknar jag lite vägledning, 

hur skall jag få in det här med ideal, hur skall jag få 

in doping och droger på ett vettigt sätt. 

En annan lärare som också pratar om detta att det skulle finnas utrymme för en teorilektion 

i veckan säger i samband med det att  

Det kräver ju att det finns böcker, jag vet att det 

finns, men jag vet inte hur väl genomarbetade dom 

är och hur väl dom passar med dom nya 

kunskapskraven och så där då. 

Annat material om tas upp som behov under intervjuerna är bland annat teknisk utrustning 

i idrottshallen, så som dator, projektor, filmduk och liknande för att kunna hålla i teoretiska 

moment i samband med en praktisk lektion. 

Möjligheten att kunna ta in föreläsare är något som kommer upp i intervjuerna 

Ta hit lite mer föreläsare. Det tycker dom om, när 

det kommer lite annat folk och berättar också, så får 

dom – ja – det kanske inte bara är du som kommit 

på detta själv – utan man hör det från någon annan 

också. 
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Prioritering 

Att känna att ämnet idrott och hälsa får en högre prioritering inom skolan är något som 

framkommer tydligt i intervjuerna för att möjligheterna skall öka att göra ett fullgott arbete 

inom delmomentet livsstil och hälsa. Följande uttalande kom från en av lärarna 

Jag tycker dom momenten är viktiga men jag vet 

inte om alla tar dom på så stort allvar faktiskt – och 

dom är ganska viktiga i livet sedan – till skillnad 

från rör dig i takt till samba, det kan du faktiskt 

klara dig utan om du inte klarar det – men 

skadeförebyggande är ju ganska effektivt att ha – 

veta det till exempel – så jag tycker att dom bör 

prioriteras. 

En annan lärare ger följande beskrivning kring hur denne upplever att synen är på ämnet 

idrott och hälsa inom skolan. 

I en bättre väld skulle jag önska att man ger mer 

utrymme för i alla fall just hälsa – att hälsa hade 

blivit, ja men säg att det är ett eget ämne då – eller 

att man ger idrott och hälsa betydligt större 

utrymme än vad det har i skolan idag ---- Det är 

väldigt mycket prat om ”Att, ja det är viktigt med 

idrott och hälsa”, men när det väl kommer till kritan 

så är det vi som får backa. 

Att kunna prioritera möjligheten att ha mindre grupper i ämnet idrott och hälsa framkom i 

intervjuerna. En av lärarna uttrycker sig på följande sätt. 

Som idrottslärare så skulle jag vilja ha – om jag får 

välja – ungefär 15-16 elever i en grupp. Det är en 

säkerhetsrisk att ha så många elever i en idrottshall, 

jag kan inte ha koll på 30 elever. Många elever 

klarar sig jättebra för dom är duktiga på idrott och 

en del elever behöver definitivt väldigt mycket 

individuell träning och det klarar jag inte av i en så 

stor – i så stora grupper. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna uppsats har en kvalitativ ansats används och genom halvstrukturerade intervjuer 

har information inhämtats för att få svar på de frågeställningar som ställts för att uppnå 

syftet med uppsatsen.  

En fördel med att använda denna ansats är att den lämpar sig när intresset är att studera hur 

människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten enligt Backman (2008). Den 

halvstrukturerade intervjun har som mål att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), vilket passade för denna uppsats.  

Nackdelarna med denna metod kan vara att antalet informanter blir begränsat och att 

mycket information som framkommer i intervjuerna inte alltid har någon relevans för 

själva uppsatsens syfte. 

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt görs en diskussion utifrån det redovisade resultatet och tidigare forskning 

som beskrivits i denna uppsats. I diskussionen kommer det salutogena perspektivet på 

hälsa belysas med utgångspunkt ifrån teorin om KASAM. Dispositionen av diskussionen 

utgår ifrån de olika teman som redovisats i resultatdelen, dvs. värdegrund, delaktighet, 

samarbete och resurser. 

Värdegrund 

I resultatet redovisas under temat värdegrund det synsätt som de intervjuade lärarna gett på 

begreppet hälsa och de bestämningsfaktorer för hälsa som de intervjuade lärarna ger 

uttryck för. Utifrån det salutogena synsättet på hälsa och med KASAM-teorin som 

utgångspunkt så leder den värdegrund lärarna har för sitt ämne till den meningsfullhet som 

de själva känner för sitt ämne. Denna meningsfullhet förmedlar de sedan vidare till 

eleverna vilket kommer påverka hur eleverna i slutändan kommer att känna inför ämnet. 

Samtliga lärare beskrev att hälsa för dem är att må bra och de flesta kom även in på att 

hälsa för dem hade både psykiska och sociala aspekter. Detta visar på att de intervjuade 

lärarna ser hälsa som något mer än fysisk aktivitet, vilket är viktigt om man utgår ifrån det 

salutogena perspektivet där hälsa är mer än endast frånvaro av sjukdom. Med tanke på att 

alla elever inte har samma fysiska, psykiska och sociala förutsättningar för fysisk aktivitet 

så är de viktigt att värdegrunden inom ämnet idrott och hälsa grundar sig på ett bredare 

perspektiv på hälsa. 

Thedin Jakobsson (2004) skriver att det råder svårigheter inom skolans värld att definiera 

begreppet hälsa, att konkritisera vad som ska uppnås och vem som är ansvarig för att 

målen nås. Enligt Thedin Jakobsson (2004) är det viktigt att lärare i ämnet idrott och hälsa 

beskriver vilken kunskapsutveckling och vilka lärprocesser som ska råda i ämnet, både vad 

gäller ämnet i allmänhet och hälsodelen i synnerhet. Med tanke på vad Thedin Jakobsson 

skriver så är det viktigt att lärare inom idrott och hälsa tydligt definierar vad begreppet 
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hälsa betyder för dem och hur de bör arbeta inom ämnet för att nå den kunskapsutveckling 

och de lärprocesser som de anser skall råda inom deras ämne. Att arbeta med värdegrunden 

för sitt ämne kan vara ett sätt att uppnå detta. 

Flera av lärarna gav uttryck för att de pratade med eleverna om hälsobegreppet och vad 

hälsa kan innebära för olika människor. Detta visar att lärarna har med de sociala 

aspekterna kring hälsa i sin värdegrund. Olika definitoner av hälsa var det två av lärarna 

som sa att de diskuterade inom ramen för undervisningen, olika definitioner av hälsa är 

något som står med i kursplanen för idrott och hälsa under delmomentet för hälsa och 

livsstil. Att fundera och reflektera kring olika definitioner av hälsa är viktigt för att kunna 

förstå hälsa ur ett bredare perspektiv, det som är hälsa för den ene behöver inte vara hälsa 

för den andre. Ungdomar är ofta påverkade av vad som verkar vara en norm för övriga i 

deras åldersgrupp och det kan därför vara av stor vikt att diskutera frågor där man kan ha 

olika perspektiv och utgångspunkt och där olika faktorer spelar in för vad det aktuella 

ämnet, i detta fall hälsa, kan innebära för olika människor. 

Bestämningsfaktorer för hälsa som lärarna nämnde var främst livsstilsfaktorer, så som 

fysisk aktivitet, rökning och dylikt. Levnadsvillkor nämndes men främst var det då något 

som togs upp inom andra ämnen på skolan. Andra bestämningsfaktorer för hälsa var inget 

som framträdde i intervjuerna, vilket antyder att detta inte är något som tas upp inom 

ramen för undervisningen i idrott och hälsa. En av lärarna tog upp genusperspektivet och 

att detta var något som denne gick igenom med utgångspunkt för vad det innebär när det 

gäller fysisk aktivitet. Enligt Quennerstedt (2006) innebär det salutogena perspektivet att 

frågor om genus, kropp, etnicitet, demokrati eller lärande kan utgöra hälsofrågor, och inte 

enbart hur mycket och hur ofta eleverna tränar. 

Det råder delade meningar om hur man på bästa sätt skall uppnå goda långsiktiga 

hälsoeffekter hos ungdomar. Quennerstedt (2006) skriver att det ofta är den biologiska 

kroppen som är i fokus då hälsofrågorna beskrivs i ämnet idrott och hälsa. Enligt 

Guldbransson och Bremberg (2005) är det vanligt i skolmiljö att ta itu med hälsorelaterade 

beteenden (t.ex. alkohol- och drogmissbruk, rökning och fysisk inaktivitet) med hjälp av 

hälsoutbildning. Långsiktiga effekter uppnås dock sällan enligt Guldbransson och 

Bremberg (2005). Guldbransson och Bremberg (2005) skriver att flera studier har visat att 

om barn utvecklar språkliga och matematiska kompetenser, minskar risken för en 

misslyckad skolgång, vilket i sin tur kan minska risken för psykisk ohälsa. Dåliga 

skolprestationer har enligt Guldbransson och Bremberg (2005) satts i samband med 

negativa hälsorelaterade beteenden, såsom rökning och fysisk inaktivitet. Sollerhed, 

Ejlertsson och Apitzsch (2005) menar att studier visat på sambandet mellan det 

emotionella välbefinnandet och fysisk aktivitet bland ungdomar, sambandet mellan fysisk 

inaktivitet i tonåren har visat sig vara associerat med en mindre hälsosam livsstil, sämre 

utbildningsprogression och dålig upplevd hälsa. Enligt Sollerhed, Ejlertsson och Apitzsch 

(2005) såg man positiva relationer mellan KASAM och attityder till idrott i deras studie. 

Det är viktigt att lärare inom ämnet idrott och hälsa i sin värdegrund för ämnet har 

reflekterat kring hur de bör arbeta för att uppnå långsikta hälsoeffekter hos de elever de 

undervisar. 

Att eleverna skall kunna utvärdera, samtala och använda sig av underbyggda resonemang 

är något som kan ses som en väg för att skapa meningsfullhet åt ämnet idrott och hälsa. Att 

förstå samband och att olika faktorer påverkar varandra hjälper till att skapa en förståelse 
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för meningsfullheten. Det pratades om att det är en mognadsfråga hos eleverna att kunna 

reflektera och se sambanden och det gäller att hitta rätt nivå hur man kan skapa 

meningsfullhet för ämnet beroende på vilken åldersgrupp det gäller. Frisén (2007) menar 

att det är viktigt att förstå de specifika aspekterna för Health Related Quality of Life för 

den målgrupp man arbetar med, man måste ta hänsyn till situationen för personerna i denna 

speciella fas i livet. Ungdomsåren omfattar enligt Frisén (2007) många dramatiska 

förändringar - både fysiska och psykiska. Detta är något som alla lärare som arbetar med 

ungdomar bör ha i beaktande och det bör även finnas med som en bakgrund i den 

värdegrund man vill forma för ämnet idrott och hälsa.  

Sammanfattningsvis kan sägas att temat värdegrund speglar den bild av ämnet idrott och 

hälsa som lärarna inom ämnet förmedlar till eleverna. Värdegrunden är stommen i den 

uppfattning som eleverna kommer ha om ämnet och påverkar därmed den tilltro de 

kommer ha till sin förmåga hur de kan påverka sin egen hälsa och därmed skapas 

meningsfullhet för ämnet. 

Delaktighet 

Temat delaktighet innefattar de delar som gör att eleverna blir delaktiga i sin egen 

kunskapsutveckling och inte bara är deltagare i lektionerna för idrott och hälsa. Genom att 

arbeta med delaktighet så främjas både hanterbarhet och begriplighet som är delar i 

KASAM teorin. Eleverna blir delaktiga i sin egen hälsoutveckling genom att t.ex. arbeta 

med träningsdagboken, där lär de sig hur de kan hantera sin hälsa och de lär sig också 

begripa hälan genom att få utvärdera och reflektera över vad som varit bra eller dåligt och 

vad det är som gjort att ett uppsatt mål har nåtts eller inte. Andra uppgifter eller läxor som 

framkom i intervjuerna var bland annat grupparbeten eller individuella arbeten där 

eleverna kunde arbeta med ämnen som t.ex. droger, ätstörningar eller kroppsideal. Att titta, 

på någon av läraren utvald, film som en form av läxa framkom också i intervjuerna. Det 

var främst livsstilsfaktorer som poängterades i intervjuerna när det gällde de bitar man 

arbetar med inom livsstil och hälsa. 

Att ta eget ansvar genom att få ha egna lektioner är också ett sätt att arbeta med 

delaktighet. Eleverna får själva planera, utforma, genomföra och sedan även reflektera över 

den eller de lektioner de hållit i. Detta innebär att eleverna kan känna både hanterbarhet 

och begriplighet kring ämnet.  

Lärarna nämnde att de pratade med eleverna om delar som kan sägas ligga inom ramen för 

ämnet idrott och hälsa även utanför lektionstid, detta tyder på ett stort engagemang för sitt 

ämne, vilket borde smitta av sig på eleverna så att de kan känna delaktighet. 

Som framgått i resultatdelen är det främst fysisk aktivitet, kost och andra livsstilsfaktorer 

som fokuseras och här skulle en utveckling kunna ske för att även få med andra 

bestämningsfaktorer för hälsa för att stärka begripligheten och hanterbarheten av ämnet 

och därmed få ett stärkt KASAM. Quennerstedt (2006) skriver att en väg till stärkt känsla 

av sammanhang är demokrati eller demokratiska arbetssätt i skolan, vilket leder till möjlig 

hälsoutveckling. Lindqvist, Kostenius och Gard (2012) beskriver i sin studie hur elever gav 

förslag på vilken typ av stöd som skulle göra skillnad för att de skulle kunna anamma mer 

hälsosamma beteenden. Studien gav kunskap om vikten av inkluderande, vilket författarna 

anser kan var till hjälp för dem som jobbar med att främja hälsa bland ungdomar. Att 
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involvera eleverna ännu mer i att utforma ämnet och sin egen kunskapsutveckling kan vara 

ett sätt att stärka KASAM. 

Sammanfattningsvis handlar temat delaktighet om att lärarna skapar förutsättningar för 

eleverna att vara delaktiga i sin egen hälsoutveckling och inte bara vara deltagare i ett 

sammanhang som för den enskilde individen kanske inte vare sig känns hanterbart, 

begripligt eller meningsfullt. 

Samarbete 

Temat samarbete innefattar de delar som handlar om samarbete mellan lärare, över 

ämnesgränser men även om gruppdynamiken som påverkar samarbetet mellan elever. 

Temat handlar även om det samarbete som förekommer mellan elev och lärare. 

I samarbetet lärare emellan ansåg de intervjuade lärarna att det var önskvärt att ha ett 

samarbete över ämnesgränserna kring frågor som handlar om hälsa. Den skola som hade 

profilen idrott och hälsa hade mycket samarbeten över ämnesgränserna redan idag och 

hade ett genomgående tänk i hela skolans arbete för att implementera hälsofrågor på olika 

sätt. Det som var en stor anledning till att samarbeten inte kommer till stånd var att tiden 

inte finns för att planera upp samarbeten. Då det idag finns skolor som arbetar med mycket 

samarbeten kring dessa frågor så borde andra skolor kunna ta hjälp av den planering dessa 

skolor redan gjort för att underlätta sitt eget planeringsarbete och kunna komma igång med 

mer samarbeten. 

Samarbetet mellan elever handlar mycket om att utveckla gruppdynamiken. Lärarna gav 

uttryck för att de arbetade med samarbetsövningar för att få ihop grupper och en av lärarna 

sa att de lektioner när de hade samarbetsövningar, i form av olika stationer där det inte bara 

handlade om den fysiska förmågan utan att de måste tänka lite för att lösa ett problem, är 

de lektioner som är mest uppskattade. Detta pekar på att lektioner där olika färdigheter 

kommer till användning gynnar glädjen till ämnet och kan ge en känsla av hanterbarhet, 

meningsfullhet och begriplighet även för de elever som kanske inte är lika framgångsrika i 

de fysiska momenten. 

Att arbeta med gruppsykologi är ingenting som lärs ut på lärarlinjen enligt en av lärarna, 

men det är något som de arbetar med varje dag enligt samme lärare. Detta kan tyda på att 

det finns delar som behöver utvecklas inom lärarutbildningen för att tillgodose lärarna med 

de verktyg de kan behöva för att utföra sitt arbete på ett för dem tillfredsställande sätt. 

I samarbetet mellan elev och lärare togs i resultatet bland annat upp moment där läraren 

ger eleverna en uppgift och där det sedan ges respons och feedback. Flippat klassrum var 

ett sätt som en lärare arbetade med, där fick eleverna se på en film hemma och sedan 

följdes detta upp på lektionstid. De hälsodagar som en av skolorna genomförde där det 

bland annat anordnades praktiskt/estetiska dagar var ytterligare ett sätt där lärare och elever 

kunde mötas för att arbeta med hälsofrågor. 

Enligt Frisén (2007) är framträdande områden under ungdomsåren fysisk mognad och 

kroppsuppfattning, inbördes relationer, intimitet och sexualitet samt autonomi. Frisén 

(2007) skriver att de fysiska förändringarna under puberteten har flera sociala och 

psykologiska konsekvenser. Att forma ett gott samarbete både elever emellan och emellan 

elev och lärare kan förhoppningsvis främja goda sociala och psykologiska aspekter. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att temat samarbete innebär de olika möjligheter till 

samarbete som finns inom ämnet idrott och hälsa, det kan vara ämnesöverskridande eller 

mellan elev och elev eller mellan lärare och elev. Gemensamt för samarbetet är att det 

skapar förutsättningar för att arbeta med hälsa i ett större sammanhang, att kunna vidga 

perspektivet på hälsa och att kunna skapa en bättre hanterbarhet för att ta itu med de 

kunskapskrav som förväntas uppnås i kursplanen. 

Resurser 

Under temat resurser redovisades de delar som lärarna behöver för att göra ett fullgott 

arbete när det gäller hälsa och livsstil utefter det som det står om i kursplanen. Dessa 

resurser är tid, läromedel och prioritering. 

I resultatet kan man utläsa att alla lärare, förutom läraren på den skola som hade profilen 

idrott och hälsa, gav uttryck för att det är för lite schemalagd tid som ämnet idrott och hälsa 

har för att de skall kunna undervisa i delmomentet hälsa och livsstil på ett tillfredställande 

sätt. Hälsobegreppet har blivit mycket större i den nya kursplanen enligt en av lärarna utan 

att man minskat på den praktiska delen, vilket innebär att ämnet blivit alldeles för stort för 

att det skall hinnas med. För att hinna med det som kursplanen avser så anser lärarna att 

ämnet idrott och hälsa behöver få mer schemalagd tid och att det är önskvärt att det fanns 

möjlighet till en teorilektion per vecka. 

Quennerstedt (2006) beskriver i sin avhandling att ett flertal skolor framställer hälsa som 

ett övergripande perspektiv på ämnet snarare än som ett separat moment i ämnet. Med 

tanke på det resultat som redovisats i denna studie då den schemalagda tiden inte anses 

som tillräcklig för att få med alla moment inom ämnet är det kanske nödvändigt att ha ett 

mer övergripande perspektiv för att få ihop undervisningen. Quennerstedt (2006) skriver 

att aktiviteter som inte ses som rimliga hur ett hälsoperspektiv får litet eller inget utrymme 

inom ämnet idrott och hälsa eftersom de inte är lika effektiva ur ett träningsperspektiv. 

Enligt Quennerstedt (2006) kan det gälla handlingar som att främja positiva relationer, 

naturmöten eller diskussioner om hälsofrågor såsom kroppsbilder i media ur ett 

hälsoperspektiv, dessa blir inte rimliga eftersom de tar tid från den hälsofrämjande fysiska 

aktiviteten. 

Lärarna tar upp att det inte finns några böcker eller andra läromedel för de teoretiska 

bitarna av ämnet idrott och hälsa. Detta är något som skulle behövas för att kunna ge 

vägledning åt lärarna i hur de förväntas arbeta med de teoretiska delarna av ämnet, likaså 

skulle en bra lärobok kunna ge eleverna både bättre begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet när det gäller hälsodelarna. Enligt Thedin Jakobsson (2004) är det viktigt 

att lärare i ämnet idrott och hälsa beskriver vilken kunskapsutveckling och vilka 

lärprocesser som ska råda i ämnet. Både vad det gäller ämnet i allmänhet och hälsodelen i 

synnerhet. Det kräver psykisk mognad och djup ämneskunskap att våga ta ställning, våga 

vilja välja och våga välja bort, samt utforma undervisningen så att eleverna får 

grundläggande kunskaper att bygga vidare på i sitt livslånga lärande. Att ha tillgång till 

läromedel som är anpassat utefter de kunskapskrav som är uppsatta skulle kunna hjälpa 

lärarna att utforma undervisningen så att eleverna får grundläggande kunskaper. 

Annat material som togs upp under resurser var teknisk utrustning till idrottshallen, så som 

dator, projektor, filmduk och liknande, vilket skulle underlätta för lärarna när de skall hålla 

i teoretiska moment som kan behöva föregå ett praktiskt moment. 
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Att prioritera ämnet idrott och hälsa högre var också något som redovisades i resultatet, 

många lärare inom idrott och hälsa känner att deras ämne ofta får stryka på foten när det 

kommer till prioriteringar mellan olika ämnen. Detta ger signaler att ämnet idrott och hälsa 

inte är lika viktigt som andra ämnen och sådana signaler kan ge en attityd bland både lärare 

och elever att detta ämne är inget man behöver prioritera lika mycket som andra ämnen, 

vilket i sin tur kan leda till en generell syn att idrott och hälsa är inte så viktigt att bry sig 

om vare sig i skolan eller i livet i övrigt. 

Sammanfattningsvis handlar temat resurser om att ämnet idrott och hälsa behöver få mer 

schemalagd tid för att på ett tillfredställande sätt kunna ge eleverna den kunskap som de 

förväntas få enligt kursplanen. Läromedel är en annan resurs som behövs inom ämnet, dels 

för att ge vägledning åt lärarna men även för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att 

förstå vad, framför allt hälsodelen inom, ämnet innefattar. Att känna att ämnet idrott och 

hälsa prioriteras och värderas lika högt som andra ämnen inom skolan är också viktigt för 

att skapa en positiv attityd till ämnet. 

Det salutogena perspektivet och KASAM teorin 

Att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv innebär att man tittar på vilka faktorer som leder 

till hälsa. Teorin om KASAM utgår från det salutogena perspektivet och innebär att 

människor behöver en känsla av sammanhang för de situationer de befinner sig i. För att 

uppnå en känsla av sammanhang behövs komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

Quennerstedt (2006) menar att ett salutogent synsätt i förskolan och skolan skulle innebära 

att man diskuterar vad som gynnar en utveckling av känsla av sammanhang och vad vi 

behöver kunna hantera för att lösa problem i vår vardag. Det kan t.ex. vara att få kunskaper 

om kost eller att kritiskt kunna förhålla sig till olika kroppsideal i samhället. 

Att utgå från det salutogena perspektivet och KASAM teorin i undervisningen av ämnet 

idrott och hälsa innebär att man måste identifiera arbetssätt där man kan jobba mot 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I denna uppsats har intervjuer gjorts med 

fem stycken lärare inom ämnet idrott och hälsa för att se hur de i dagsläget arbetar för att 

ge ungdomar kunskaper om hälsa, det salutogena perspektivet har varit i fokus för att 

försöka identifiera faktorer som skulle kunna innebära att man jobbar mot begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. De fyra temana, värdegrund, delaktighet, samarbete och 

resurser, som framträdde i analysen av intervjuerna har visat att det finns goda möjligheter 

att anamma ett salutogent perspektiv inom undervisningen för idrott och hälsa och att det 

finns arbetssätt för att främja begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Även om de flesta av lärarna i intervjuerna gav uttryck för fler faktorer än fysisk aktivitet 

för begreppet hälsa, när de fick frågan vad hälsa var för dem, så framgår det ändå tydligt 

att det är den fysiska aktiviteten som prioriteras inom ämnet även om samtliga lärare anser 

att de andra delarna är viktiga också och någon uttryckte till och med att de var viktigare 

än rörelsemomenten. Quennerstedt (2006) skriver att det finns ett antagande att fysisk 

aktivitet automatiskt leder till hälsa genom en bättre fysisk status. Hälsa blir ett mål som 

kan nås genom metoden fysisk aktivitet. Detta innebär ett patogent eller biomedicinskt 

synsätt på hälsa, dvs. hälsa finns när man har frånvaro av skada eller sjukdom  
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Slutsats 

Denna studie har tittat på hur lärare inom ämnet idrott och hälsa arbetar för att ge 

ungdomar kunskaper om hälsa. Fokus har varit på delområdet ”Hälsa och livsstil” och 

studien har använt ett salutogent synsätt på hälsa där teorin om KASAM har varit 

utgångspunkt. De lärare i idrott och hälsa som har intervjuats har varit av uppfattningen att 

delområdet hälsa och livsstil är viktigt men att det inte hinns med eller är svårt att hinna 

med på grund av tidsbrist och andra resurser. Denna studie har gett svar på frågan att det 

finns förutsättningar att arbeta med hälsofrågor utifrån ett salutogent perspektiv i skolan 

förutsatt att värdegrund, delaktighet, samarbete och resurser prioriteras för ämnet idrott och 

hälsa. Ytterligare studier behövs för att verifiera dessa resultat. Bland annat skulle det vara 

intressant att undersöka om samma information framkommit om lärare inom ämnet idrott 

och hälsa intervjuades i områden med en annan social status. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Intervjuguide   Datum__________________ 

 

Kvinna____   Man____ 

 

Ålder 

20-29____ 30-39____ 40-49____ 50-59____ 60-____ 

 

Examensår, lärarutbildningen________ 

 

Fortsättningskurser/vidareutbildningar 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Beskriv hur du planerar för lektioner i ämnet idrott och hälsa. 

 

Beskriv en lektion i idrott och hälsa som du hållit i och som du varit extra nöjd med. 

 Vad? Var? Hur? När? 

 

Beskriv en lektion i idrott och hälsa som du hållit i och som du inte tyckte kändes så bra. 

 Vad? Var? Hur? När? 

 

Hur ser du på delområdet ”Livsstil och hälsa” och de olika moment som skall ingå där? 

Hur kommer detta sig till uttryck i undervisningen?  

På vilket sätt? 

 

Vad innebär begreppet hälsa för dig? 
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Diskuteras livsstil, levnadsvillkor och andra bestämningsfaktorer för hälsa inom ramen för 

undervisningen? 

På vilket sätt? 

Diskuteras det egna ansvaret för sin egen hälsa? 

På vilket sätt? 

Hur man kan ta eget ansvar? 

 

Samarbetar man mellan olika ämnen inom skolan för att arbeta hälsofrämjande, dvs ger 

andra ämnen undervisning för hälsofrämjande insatser och sker det i sådana fall i ett 

samarbete med varandra? 

 

För att uppnå det lägsta godkända betyget i åk 9. ”Eleven kan även utvärdera aktiviteterna 

genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka 

hälsan och den fysiska förmågan.” (Skolverket, 2013) 

Vad innebär detta för dig?  

Hur skulle du beskriva ”till viss del underbyggda resonemang”? 

Vad skulle du säga är andra faktorer? 

 

Om allt var möjligt, hur skulle du vilja att man i skolan gav eleverna kunskaper inom 

livsstil och hälsa? 

 


