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Sammanfattning  
Forskning visar att ohälsa, speciellt psykisk, är ett utbrett problem bland unga idag. Speciellt 

flickor lider av psykiska besvär och det har inte synts någon bättring på 30 år. Inom skolan får 

pedagogerna i idrott och hälsa ofta ansvaret för att undervisa eleverna kring hälsa, vilket gör att 

hälsa som vanligen, och även i läroplanen, definieras utifrån ett helhetsperspektiv innefattande 

psykisk, fysisk och social hälsa istället får handla om barnens fysiska hälsa och exempelvis 

daglig fysisk aktivitet får stor plats i diskussionen. Samtidigt visar det sig att 

hälsoundervisningen bedrivs i väldigt begränsad skala överhuvudtaget, trots att det är tydligt 

utskrivet i läroplanen. Forskningen visar även att skolan har stor möjlighet att påverka unga och 

det finns studier som pekar på att endast en person kan påverka unga i stor utsträckning. Det 

finns alltså en möjlighet för pedagogerna i idrott och hälsa påverka ungas psykiska hälsa 

positivt.  

Syftet med den här studie är med bakgrund av ovanstående att studera hur ett par verksamma 

lärare i idrott och hälsa på högstadiet ser på begreppet hälsa, hur undervisningen kring hälsa ser 

ut och hur eleverna uppfattat att undervisningen påverkat dem. Frågeställningen besvaras med 

hjälp av mixed methods bestående av intervjuer med två lärare och enkätsvar från cirka 100 

elever.  

Studierna visar att lärarna betraktar hälsa ur ett helhetsperspektiv och nämner både fysisk, 

psykisk och social hälsa i intervjuerna, men det finns ett tydligt fokus på fysisk hälsa. Det får 

även genomslag i undervisningens innehåll då eleverna tydligt framför att fokus ligger på fysisk 

hälsa vanligen. Både lärare och elever är överens om att hälsa har en stor del i undervisningen, 

vilket talar emot tidigare forskning, men att det är just fysisk hälsa som får störst plats. De båda 

lärarna menar att de vill påverka eleverna till att känna sig trygga i idrottssammanhang, men 

det tycks de inte nå ut med till fullo. Sammanfattningsvis kan sägas att det är tydligt att lärarnas 

syn på hälsa påverkar undervisningen och både lärarna och eleverna ger en liknande bild av hur 

undervisningen kring hälsa ser ut. Det som skiljer sig markant är den påverkan lärarna söker 

och den påverkan eleverna anger har skett.  

 

Nyckelord: idrottsundervisning, skola, psykisk hälsa, mixed methods, högstadieskola.  
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1. Inledning  
Psykisk ohälsa sprider sig bland unga och under de senaste 30 åren har ingen ljusning synts 

till.1 Det finns en plats dit alla, eller åtminstone merparten, av alla unga går dagligen – nämligen 

skolan. Skolan möter alla barn och får då möjligheten att påverka de här barnen. Kunskap som 

tillgodoses i skolåldern kan ha effekt för individen i vuxen ålder.2 Skolan bör alltså vara en bra  

arena för att påverka ungas hälsa i en positiv riktning.  

Hälsa är en del av läroplanen och inom ämnet idrott och hälsa ska det finnas ett fokus på hälsa 

ur fler perspektiv, ur ett livslångt perspektiv även specifikt psykiskt välbefinnande.3 Det 

tillsammans med att vi vet att skolan kan få stor positiv påverkan på elevers mående bör ge 

pedagoger tillräcklig motivation för att lägga stor vikt på hälsa i undervisningen, ändå visar 

Skolinspektionen att idrottsundervisningen handlar väldigt lite om hälsa och än mindre om 

psykisk hälsa. Istället fokuseras idrott och rekreation i stor utsträckning. Skolinspektionen pekar 

på att eventuella förklaringar kan vara att kunskap saknad och att hälsa uppfattas som ett svårt 

ämne.4 All hälsoundervisning tycks ligga på bordet hos lärare i idrott och hälsa. Idrott och hälsa 

är ett ämne med en tradition av fysisk aktivitet, fokus på rörelse och träning och det fysiska 

över lag5. Kan det här påverka hur hälsa framställs? Och har det någon betydelse för vilken 

påverkan som undervisningen får på ungas mående?  

Syftet med den här uppsatsen är att belysa, genom en fallstudie, hur några lärare i idrott och 

hälsa ser på begreppet hälsa, hur undervisningen kring hälsa och specifikt psykiskt 

välbefinnande bedrivs på högstadiet samt hur eleverna uppfattar att undervisningen påverkar 

dem. Uppsatsen bygger på utsagor från både elever och lärare kring undervisningens innehåll 

och påverkan.  

  

                                                 
1 Cederblad (2013) Ungas psykiska hälsa förbryllar forskare, s. 1ff. 
2 Engström (2012) Smak för motion, s. 113ff. 
3 Skolverket (2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 49. 
4 Skolinspektionen (2010) Mycket idrott och lite hälsa, s. 8. 
5 Lundvall & Meckbach (2007) Från gymnasiedirektör till lärare i idrott och hälsa, s. 250ff.  



5 
 

2. Bakgrund  
Här presenteras den bakgrundsfakta som anses avgörande för vidare läsningen av studien. De 

områden som kommer beskrivas är ungas psykiska hälsa, idrott och hälsa i läroplanen för 

grundskolan, begreppet hälsa, idrottsundervisningens innehåll och de påverkansmöjligheter 

skolan har.  

Bakgrunden är till för att skapa en bild av forskningsläget i de olika områdena. Självklart berörs 

långt ifrån all den forskning som finns på området, men de studier som valt ut är menade att 

skapa en bild av vad forskningen säger. Bakgrunden består både av svenska och internationella 

studier och texter. Den svenska forskningen ger en tydlig bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige 

medans den internationella forskningen kan skänka fler perspektiv. De internationella studier 

som lyfts in i texten är väl utvalda utifrån att de tydligt fokuserar på hälsoundervisningen i idrott 

och hälsa. Sökord som använts är bland annat physical education, mental health, HPE, teaching 

health, content, learning health och mental well-being.  

2.1 Ungas psykiska hälsa  
Psykisk ohälsa hos unga har inte minskat under de senaste 30 åren. Det visar en 

sammanställning av Statistiska Centralbyråns regelbundna rapporter om ungas psykiska hälsa 

som Marianne Cederblad har gjort. Dock råder delade meningar kring huruvida ungas psykiska 

ohälsa däremot har ökat under den här perioden. Nedstämdhet och oro har ökat bland tonåringar 

och framförallt bland flickorna. Andelen unga som får sjukhusvård för depression har ökat och 

även här kan det urskiljas en större ökning hos flickorna. Detsamma kan även ses i den öppna 

barn- och ungdomspsykiatriska vården, dock är pojkar och flickor ungefär lika representerade 

här. Bland tonåringar är självmordsfrekvensen oförändrad under den här 30-årsperioden medan 

den i andra åldersgrupper har minskat.6 I linje med den sammanställning som gjorts utifrån 

Statistiska Centralbyråns rapporter har finska skolsköterskor adresserat viss oro över vad som 

finns vid elevernas hälsokontroller och 2015 publicerades en sammanställning där 

skolsköterskor från 17 skolor i Finland intervjuats i fokusgrupper där fokus legat på vad som 

oroar dem angående ungas hälsa. Det framkom att den stora oron låg i elevers psykosociala 

utveckling och familjära problematik och inte vid fysiska bekymmer. Att psykiska bekymmer 

bland elever skapar större oro bland sköterskorna menar författarna kan bero på att 

                                                 
6 Cederblad (2013), s. 1ff.  
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diagnostiseringen och behandlingen av fysiska besvär anses mer tydlig och framgångsrik 

medan behandlingen av psykiska besvär anses otydlig.7  

2.2 Idrott och hälsa i LGR11 
Ämnet idrott och hälsa bygger på både praktisk och teoretisk kunskap. Skolverkets Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ger en tydlig bild av ämnet idrott och hälsa 

där bland annat komplexa rörelser, friluftsliv och kunskap om hälsa ska få plats. Läroplanen 

lägger stor vikt vid just hälsa skriver att eleverna ska få möjlighet att förstå ”…hur man kan 

påverka sin hälsa genom livet.”8. Även Skolinspektionen lyfter att ämnet är brett, men tydligt 

framträdande är att undervisning kring hälsa ska ske. Läroplanen ger en helhetssyn på hälsa 

som innefattar vilka faktorer som påverkar hälsan, välbefinnande i social, fysiologiskt och 

psykologiskt perspektiv, livsstil, ideal, ergonomi, arbetsmiljö etcetera.9  

I det centrala innehållet för årskurs 7-9 står att undervisningen ska innehålla bland annat:  

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

beroendeframkallande medel och hälsa.10 

Och samtidigt finns de här citaten att finna i ämnets syfte, vilket gäller samtliga årskurser:  

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur 

fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.11 

… planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt 

på hälsa, rörelse och livsstil.12 

Det finns en konstant koppling till fysisk aktivitet, men det är även tydligt att alla typer av 

välbefinnande ska finnas med i undervisningen. Även olika synsätt på hälsa ska undervisas 

kring. Mikael Quennerstedt beskriver och diskuterar innehållet i läroplanen utifrån hälsa och 

undervisningen kring hälsa. Han menar att lärande och delaktighet får mindre plats än 

aktiviteten i styrdokumenten vilket får konsekvensen att görandet blir viktigare än lärandet. 

Samtidigt belyser Quennerstedt att ämnet idrott och hälsa präglas av att möjliggöra deltagande 

i de utbud av fysisk aktivitet som finns i samhället genom att fokusera kunskaper kring fysisk 

                                                 
7 Poutinainen, Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Laatikainen (2015) School nurses’ description of concerns 
arising during pupils’ health check-ups: a qualitative study, s. 546ff.  
8 Skolverket (2017), s. 49.  
9 Skolinspektionen (2010), s. 8.  
10 Skolverket (2017), s. 52. 
11 Skolverket (2017), s. 49. 
12 Skolverket (2017), s. 49.  
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träning exempelvis. Genom det här blir handlingar som leder till engagemang och deltagande i 

olika idrotter priviligierade. Hälsa kommer då att hanteras utifrån deltagande i idrottsaktiviteter. 

I och med det stora fokus som läggs på fysisk aktivitet kommer även hälsa i slutändan bli något 

fysiologiskt och landar i ett salutogent perspektiv istället för det eftersträvansvärde holistiska 

perspektivet där helheten fokuseras. Quennerstedt menar att synen på hälsa som patogent även 

reflekterar den allmänna synen i samhället där hälsa innebär att inte vara sjuk eller överviktig.13 

Värt att ta i beaktan är att Quennerstedt utgår från den tidigare läroplanen i sin text.  

2.3 Hälsobegreppet 
Det finns idag egentligen ingen allmängiltig definition av hälsa och det gör att det är svårt att 

diskutera ämnet. Thedin Jakobsson beskriver att lärare i idrott och hälsa anser att hälsa som 

begrepp är otydligt och diffust vilket gör att hälsa blir någonting som ska uppnås, men det finns 

ingen tydlig definition för hur. Thedin Jakobsson har även funnit fyra olika sätt lärare i idrott 

och hälsa ser på hälsa i relation till ämnet. En grupp ser på hälsa som något teoretisk och kopplar 

hälsa till klassrumsundervisning. En annan grupp menar att hälsa är en sorts 

förmedlingspedagogik där läraren berättar och förklarar varför och hur eleverna ska träna 

exempelvis. En del betraktar hälsa som någonting som tillhör andra ämnen som naturkunskap 

och hemkunskap medan den sista gruppen menar att idrott och fysisk aktivitet skapar hälsa. 

Tydligt är att det är det fysiologiska och medicinska synen på hälsa som dominerar.14 

För att möjliggöra diskussion kring hälsa krävs att en definition, åtminstone för det här arbetet, 

formuleras. Därför följer en vidare diskussion kring begreppet hälsa.  

Den kanske mest vedertagna definitionen av hälsa är den från World Health Organization, 

WHO. I organisationens konstitution skrevs:  

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

disease or infirmity.15 

Att definiera hälsa i skolans värld kan bli än mer komplext på grund av konflikten mellan 

traditioner och en ny läroplan. Läroplanen lyfter ett holistiskt perspektiv på hälsa och beskriver 

hälsa både utifrån fysiskt och psykiskt välbefinnande, men vanligen får idrottsämnet ta hela 

ansvaret för hälsoarbetet inom skolan, menar Gray, MacIsaac och Jess. De menar att 

läroplanens holistiska perspektiv på hälsa riskerar att försvinna när idrottsämnet får hela 

                                                 
13 Quennerstedt (2006) Att lära sig hälsa, s. 229ff, 253. 
14 Thedin Jakobsson (2007) Att undervisa i hälsa, s. 177ff.  
15 World health organization, WHO, (1948) Constitution of The World Health Organization, s. 1. 
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ansvaret för hälsoundervisningen. Det på grund av de fysiska traditioner ämnet bär på. 

Läroplanen för idrott och hälsa tolkas ur ett fysiologiskt perspektiv. Författarna menar att det 

gör att idrottsämnet fokuserar helt på det fysiska vilket får konsekvenser både för den 

pedagogiska verksamheten som riskerar att förlora kunskapsprägeln på ämnet samt 

hälsoundervisningen där risken tycks stor för att hälsa ska tolkas endast som fysisk hälsa.16 

Skolinspektionen visar även dem att merparten av lärarna tolkar hälsa ur ett fysiologiskt 

perspektiv. De menar att undervisningen formas för att eleverna ska vara aktiva och röra på sig 

eftersom fysisk aktivitet leder till god hälsa. Det perspektiv på hälsa som läroplanen lyfter är 

betydligt bredare och innefattar bland annat olika faktorer som påverkar hälsan, psykologiska 

perspektiv, livsstil, ergonomi med mera.17 

Det finns en konflikt mellan att hälsofrämjande arbete ses som fysisk aktivitet eller något 

betydligt mer komplext. I likhet med Gray, MacIssac & Jess utgår Horell, Sproule och Gray 

ifrån att hälsa införts i läroplanen nyligen. Horrell m.fl. studerar Scotland där ”Health and 

Wellbeing” (hälsa och välmående) nyligen blivit en del av idrottsämnet för att motarbeta den 

stigande graden av ohälsa och övervikt. Det här har skapat en stor nationell debatt kring 

undervisningens möjligheter och syfte. Det har diskuterats att idrottens och skolans främjande 

av daglig fysisk aktivitet resulterar i en förenklad bild av det komplexa begreppet hälsa.18 

Samtidigt har det debatterats kring vilka konsekvenser införandet av hälsa och välmående som 

en del av idrottsämnet kan få för oanade konsekvenser för yrkesverksamma lärare, 

undervisningen samt elevers upplevelse av ämnet. Författarna konstaterar att det finns en stark 

norm i samhället att vara fysiskt aktiv för att bygga upp och bibehålla en god hälsa. En del av 

att öka den fysiska aktiviteten bland befolkningen har blivit att lägga högre tryck på fysisk 

aktivitet i idrottsundervisningen. Samtidigt trycker läroplanen på att välmående ur ett 

helhetstänk ska fokuseras i undervisningen. Det lyfts en konflikt mellan den förenklade bilden 

av hälsa där fysisk aktivitet blir lösningen och en mer komplex bild av hälsa.19 Författarna 

konstaterar tidigt i texten att det får konsekvenser för undervisningen, men diskuterar inte vidare 

vilka de konsekvenserna egentligen skulle bli.   

                                                 
16 Gray, MacIsaac & Jess (2015) 'Teaching ‘Health’ in Physical Education in a ‘Healthy’ Way', s. 165-171.  

17 Skolinspektionen (2010), s. 8. 
18 Horrell, Sproule & Gray (2012) Health and wellbeing: a policy context for physical education in Scotland, 163f.  
19 Horrell, Sproule & Gray (2012), s. 175f.  
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Horrell, Sproule och Grays och Gray, MacIsaak och Jess resonemang kring begreppet hälsa 

som något mer komplext än enbart fysisk träning är mycket intressant. Idrott och hälsa som 

ämne har en praktisk och just idrottslig tradition, vilken skolinspektionen påpekar20, och det 

bör få konsekvenser för tolkningen av begreppet hälsa. Samma konflikt som Horrell, Sproule 

och Gray lyfter från Scotland, nämligen att läroplanen belyser hälsa ur ett helhetsperspektiv 

samtidigt som det finns en fysisk tradition inom idrottsämnet i Sverige.  

Folkhälsomyndigheten undersöker kontinuerligt psykisk hälsa i Sverige och utgår då ifrån 12 

punkter som ska belysa hela spektrumet av psykisk hälsa. Här finns bland annat 

koncentrationsförmåga, sömn, förmåga att ta itu med problem, känslan av lycka, tron på sig 

själv och förmågan att uppskatta vardagen med.21 Folkhälsomyndigheten lyfter alltså både 

känslor och uppfattning samt mer konkreta saker som sömn. Quennerstedt beskriver 

välbefinnande som en känsla i aktiviteten och menar att rörelseglädje skapar både psykiskt och 

fysiskt välbefinnande.22 Det ger en ny dimension till definitionen och skapar en ännu tydligare 

bild av att välbefinnandet sitter i upplevelsen och känslan hos individen. Vidare kommer hälsa 

definieras utifrån WHO:s definition och ett holistiskt perspektiv. Arbetet kommer även 

fortsättningsvis fokusera på psykiskt välbefinnande utifrån Folkhälsomyndigheten och 

Quennerstedts definitioner.  

2.4 Idrottsundervisningens innehåll 
Traditionellt har inte lärare i idrottsämnet haft krav på att undervisa både om idrott, fysisk 

aktivitet och hälsa. Det här kan bli ett problem för undervisningen menar Timothy Lynch. 

Lynch ställer sig frågan hur en lärare ska kunna gå från att vara idrottslärare till att vara lärare 

i både idrott och hälsa. Rollen att undervisa i de två områdena ses som en stor utmaning och det 

ger pedagogiska konsekvenser vad gäller tolkningen av styrdokumenten. Lynch skriver att 

hälsoundervisningen tolkas som ett krav på ökad fysisk aktivitet eller ett teoretiskt inslag, helt 

separat från övrig undervisning.23 Att det är en svår uppgift att undervisa i hälsa har även 

Skolinspektionen lyft. Deras flygande inspektion riktad mot undervisningen i idrott och hälsa 

på högstadieskolan visade att undervisningen i idrott och hälsa nästan helt fylls av idrott och 

hälsoundervisningen får minimalt utrymme och fokus. De lyfter att hälsoundervisningen 

uppfattas som svår av de verksamma lärarna och menar att det kan vara en orsak till att 

                                                 
20 Skolinspektionen (2010), s. 8  
21 Folkhälsomyndigheten (2016) Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten, s. 29ff.  
22 Quennerstedt (2006) s. 223 f.  
23 Lynch (2015) How does a physical education teacher become a health and physical education teacher?, s. 
355ff. 
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hälsoundervisningen inte prioriteras. Här är det även intressant att diskutera vad 

hälsoundervisning egentligen är. Skolinspektionen lyfter att hälsa tolkas utifrån ett fysiologiskt 

perspektiv och att undervisningen formas utifrån att eleverna ska vara fysiskt aktiva och därmed 

förbättra sin hälsa, men samtidigt lyfter läroplanen en betydligt bredare bild av 

hälsoundervisning.24  

Utifrån läroplanen, intervjuer med yrkesverksamma lärare och observation har Ekberg 

formulerat en sammanställning av vilken kunskap som tycks anses viktigast inom ämnet idrott 

och hälsa i årskurs 9. 25 Centralt var fokus på rekreation, fysisk träning och utövandet av 

traditionella sporter. Det lades även stor vikt vid att eleverna skulle uppfatta aktiviteterna som 

roliga och givande. Komplexiteten var låg och hälsa fick ett mycket begränsat utrymme i 

undervisningen. Ekberg kom även fram till att undervisningen i praktiken stämde väl överens 

med vad lärarna sa sig undervisa kring.26 Lundvall, Meckbach och Wahlberg studerar lärandet 

i idrott och hälsa och vad som anses vara eftersträvansvärt lärande inom ämnet. I studien får 

lärare tydliggöra vilka mål de anser viktiga inom idrott och hälsa och då framhålls att ge 

eleverna kunskap kring hur de kan sköta sin hälsa, skapa rörelseglädje, ge eleverna fysisk 

träning, skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, skapa social kompetens och ge eleverna 

självkänsla som viktiga mål med ämnet idrott och hälsa i högstadieskolan. Lundvall, Meckbach 

och Wahlberg menar att det finns en vilja att eleverna ska vilja prestera, göra sitt bästa och ta 

hand om sin hälsa istället för att bara göra de på grund av yttre påtryckningar. Även eleverna 

fick uttala sig om vad de lär sig i ämnet och till viss del stämde deras svar överens med lärarnas, 

men det fanns fortfarande en glipa där exempelvis cirka 60% av eleverna angivit att de får lära 

sig ta hand om sin hälsa. Kopplat till det menar eleverna att de får lära sig träna och äta bra för 

livslång hälsa.27 

Quennerstedt har studerat innehållet i idrott och hälsa kopplat till hälsa och belyser då två 

diskurser inom vilka hälsoundervisningen sker; fysiologidiskurs, risk- och hygiendiskurs. Hälsa 

blir här en fråga om fysiska faktorer och undervisningen söker ge goda vanor avseende fysiska 

aktivitet, kost och hygien i anslutning till fysisk aktivitet. Även fysisk träning och kunskap kring 

                                                 
24 Skolinspektionen (2010), s. 8. 
25 Ekberg (2014) What knowledge appears as valid in the subject of physical education and health? A study of the 
subject on three levels in year 9 in Sweden, s. 251 ff.  
26 Ekberg (2014), s. 262ff.  
27 Lundvall, Meckbach & Wahlberg (2008) Lärandets form och innehåll – lärares och elevers uppfattning om 
lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 och SIH 2007, s. 18ff.  
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det här fokuseras i undervisningen.28 Quennerstedt menar att det eleverna tar med sig från 

undervisningen angående hälsa är att hälsa innebär en hälsosam livsstil, att hälsorisker kan 

undvikas genom motion och god kosthållning samt att hälsa är en fysiologisk fråga som berör 

den biologiska kroppen.29 

Thedin Jakobsson har studerat idrottsämnets mål och innehåll utifrån utsagor av en grupp lärare. 

De här lärarna menar då att idrott ska vara roligt samt vara nyttigt nu och för framtiden. Thedin 

Jakobsson ser att det roliga i idrott och hälsa kan användas som en pedagogisk metod för att 

eleverna ska få ett intresse för ämnet, skapa en glädje och vilja till rörelse och fysisk aktivitet 

samt ge eleverna en ökad lust att fortsätta med fysisk aktivitet på egen hand. Det kan även 

fungera för att överkomma andra hinder kopplade till det faktum att idrott och hälsa är ett ämne 

där elever ofta känner sig mer utsatta genom dusch och att arbeta med kroppen. Om då 

idrottsundervisningen uppfattas som roligt kan det vara enklare att ta sig igenom den svåra 

duschen, menar Thedin Jakobsson. Lärarna har även belyst att kroppen står i fokus i innehållet 

i idrott och hälsa. Undervisningen ska lära eleverna att hantera sin kropp i olika situationer samt 

vara ansträngande för kroppen. Kopplat till ansträngning talar även lärarna om att idrott och 

hälsa ska vara nyttigt nu och för framtiden och syftar då på att ämnet ska ge de positiva 

effekterna av fysisk aktivitet samt ge kunskap om och intresse för fortsatt fysisk aktivitet. 

Slutligen belyses även att fokus läggs på att eleverna ska funka i grupp och kunna behärska sig 

själva. Det blir en form av social träning för eleverna när de exempelvis ska kunna spela olika 

spel och delta i lekar med sina klasskamrater.30  

En annan väg att nå vad som ses som viktig kunskap inom idrott och hälsa är att studera vad 

lärarutbildare anser vara viktig kunskap för blivande lärare. Lundvall och Meckbach tar hjälp 

av et studie från Lärarhögskolan i Stockholm och belyser några av de punkter som lärarutbildare 

menar är viktiga för blivande lärare. Dels nämns kunskaper som att skapa goda lärmiljöer, 

planera undervisningen och ha förmåga att analysera rörelsemönster, men det lyfts även att en 

blivande lärare i idrott och hälsa behöver lära sig att utforma undervisningen ur ett hälso- och 

livsstilsperspektiv. Ha kunskap att motivera fysisk aktivitet är även viktigt enligt 

lärarutbildarna. Ingenting nämns om psykisk hälsa eller välbefinnande i de här punkterna. 

Fokus är tydligt på genomförande och fysisk aktivitet.31 

                                                 
28 Quennerstedt (2006), s. 239 ff.  
29 Quennerstedt (2006), s. 253. 
30 Thedin Jakobsson (2005) Hälsa- var är det i ämnet idrott och hälsa?, s. 32-45.  
31 Lundvall & Meckbach (2007), s. 261f.  
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2.5 Skolans påverkansmöjligheter 
Engström menar att den vanliga förförståelsen hos de flesta är att det man tidigare socialiserats 

till blir vanor i ens liv och därmed kommer påverka ens livsstil långt upp i åldern. Det här vill 

dock Engström problematisera. Engström har studerat huruvida ungdomar som deltar i 

idrottsaktiviteter är fysisk aktiva i större utsträckning än dem som inte deltagit i 

idrottsaktiviteter när de var unga. Han konstaterar då att det inte finns ett tydligt samband mellan 

deltagande i idrott som unga och fysisk aktivitet som vuxen. Det han ser är dock att betygen i 

idrott och hälsa, men även andra ämnen, har en betydelse för graden av fysiska aktivitet längre 

fram i livet. Det här förklarar Engström med att både kroppövningskultur och det fokus 

aktiviteten har hos unga förändras kraftigt tills de är vuxna. Exempelvis fokuseras vanligen lek 

och rekreation samt färdighetsträning hos unga medan fysisk träning ligger i fokus när 

aktiviteter för vuxna utformas. Idrottsundervisningen i skolan ger en betydligt bredare grund än 

idrottsföreningar då elever får möta olika typer av fysisk aktivitet samtidigt som de även kan 

presenteras för olika fokus inom den fysiska aktiviteten. Engström menar att för att påverka en 

elev mot att fortsätta röra sig längre fram i livet krävs det att eleven får möta samma 

fokusområden som hen kommer möta senare i livet.32 

Det finns alltså en chans att påverka de vanor individer har redan i tidig ålder, men det kräver 

en viss eftertänksamhet och en stor medvetenhet hos läraren. Vidare kommer 

påverkansmöjligheter fokuseras utifrån att påverka elevers hälsa.  

Det tycks råda konsensus kring att samarbete är avgörande för hälsoundervisningen i skolan. 

Genom ett hälsofrämjande arbete i hela skolan kan elevers hälsa förbättras avsevärt, dock har 

det saknats en modell för hur man ska kunna ta hänsyn till elevers psykiska och fysiska hälsa 

samt deras utbildningssituation och därmed möjlighet att utvecklas och lära. ”Whole school, 

whole community, whole child” (vidare WSCC) ämnas vara en modell som kan användas för 

att säkerställa att elever mår bra och samtidigt har goda förutsättningar att lära. Modellen är 

framtagen av experter inom utbildning samt hälsa och syftet är att hälsan och studieresultaten 

ska gå i linje med varandra. Slutsatsen blir att man genom att fokusera på centrala utbildnings 

och hälsorelaterade indikationer samt organisera gemensamma insatser och initiativ för att 

stödja ungdomarna, samtidigt som samhällets resurser nyttjas, kan främja betygsuppfyllelse 

                                                 
32 Engström (2012), s. 113ff.  



13 
 

samt god hälsa mycket effektivt.33 Även Poutinainen, Holopainen, Hakulinen-Viitanen & 

Laatikainen lyfter samarbete som nyckeln i det hälsofrämjande arbetet. De ser dock på 

samarbetet mellan lärare, skolsköterskor och familj.34  

Även Lynch lyfter samarbete och kommunikation vid arbetet med elevers hälsa som en 

grundpelare. Han lägger större vikt vid ledningen och menar att det första arbetet måste ske där. 

Lynch resonemang utgår ifrån Australien där läroplanen relativt nyligen börjat innefatta krav 

på en arena där eleverna lär sig om hälsa.35 Slutsatsen blev att en plats för lärande kring hälsa 

är enkelt uppnåbart. Ledarskap med fysisk aktivitet och hälsa i fokus samt tydlig 

kommunikation var två av nycklarna som studien visar på. Författaren menar att svårigheter 

undgås genom professionell utveckling och stöd till lärarna. Skolledningen fick alltså en 

avgörande roll i arbetet.36 Lynch tycks fokusera på hälsa ur ett mer fysiologiskt perspektiv och 

för ingen diskussion om vad hälsa egentligen är, men samtidigt är det intressant att han lyfter 

en diskussion om hur en arena för hälsofrämjande undervisning kan byggas upp. 

Medan Lynch menar att det är skolledningen som behöver göra ett stort arbete menar Van Hoye 

m.fl. att den enskilda ledaren kan göra stor skillnad genom hälsofrämjande arbete. Van Hoye 

m.fl. har studerat fotbollstränares hälsofrämjande arbete. Spelarna fick besvara en enkät som 

fokuserade på deras uppfattning av tränarens hälsofrämjande arbete i förhållande till deras 

trivsel, självförtroende, självrapporterade hälsa i vardagen samt deras intentioner att eventuellt 

sluta med idrotten. Det konstaterades att hälsofrämjande arbete hade en positiv korrelation med 

spelarnas trivsel, uppskattade hälsa, självförtroende samt ett minskat bortfall av spelare. Tränare 

som uppfattades främja fair and play¸ det vill säga respekt för andra och sig själv, hade spelare 

med högre självförtroende, trivsel och uppskattad hälsa. Det var även färre av de spelarna som 

hade intentionen att sluta med idrotten. De spelare som uppfattade att deras tränare 

uppmuntrade till en hälsosam livsstil njöt mer av aktiviteten. Att enbart tränaren arbetade 

hälsofrämjande visade sig ha positiva effekter på spelarna.37 Det finns någon form av koncensus 

bland stora delar av forskningen som visar att det krävs större samarbeten för att göra skillnad 

                                                 
33 Lewallen, Hunt, Potts-Datema, Zaza & Giles (2015) The Whole School, Whole Community, Whole Child 
model: a new approach for improving educational attainment and healthy development for students, s. 729-
737. 
34 Poutinainen, Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Laatikainen (2015), s. 546ff.  

35 Lynch (2015), s. 355ff.  
36 Lynch (2015), s. 372f.  
37 Van Hoye, Heuzé, Van den Broucke & Sarrazin (2016) Are coaches health promotion activities beneficial for 
sport participants?, s. 1028ff.  
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för elevernas hälsa, men Van Hoye m.fl. sticker ut något här och menar att även den enskilda 

ledaren kan göra stor skillnad för barnens hälsa genom att arbeta hälsofrämjande.  

Izenedin Mehmeti har studerat hälsofrämjande arbete i skolans kontext och det tycks skilja sig 

lite från de resultat som framkommit från Van Hoye med fleras studie på fotbollstränare. 

Mehmeti visar nämligen på något större hinder för att nå ett hälsofrämjande arbete vid 

idrottsundervisningen. Mehmeti menar att skolan har en särställning i arbetet med hälsa hos 

barn och unga på grund av skolan möter alla barn och unga. Svårigheter och möjligheter för 

idrottsundervisningens påverkan på ungdomarna identifierades och det visade sig att ämnets 

låga prioritet och att yrkesverksamma idrottslärare tycks sakna tillräcklig kunskap för att 

undervisa om hälsa och välmående var de största problemen. Dock är författarna noga med att 

påpeka att det inte är oöverkomliga hinder.38 Det blir här tydligt att både skola och föreningsliv 

kan ha en stor påverkan på barns hälsa och de val de gör längre fram i livet, men det tycks 

finnas ett extra hinder inom skolan genom att det tycks saknas prioritering av just det arbetet. 

Konsensus mellan forskarna är att hälsoundervisningen och speciellt att lyckas påverka 

elevernas hälsa och hälsovanor kräver kompetent personal. Skolinspektionen visar att 

hälsoundervisningen uppfattas svår för de yrkesverksamma lärarna.39 Det finns en tydlig bild 

av att skolan som helhet och även enskilda lärare kan ha stor påverkan på elevers hälsa. Idag 

får idrottsämnet det stora ansvaret för undervisningen kring hälsa och det tycks leda till en 

fysiologisk syn på hälsa vilket gör att den psykiska delen av ungas hälsa hamnar i skymundan.  

Quennerstedt menar att skolan, och även samhället, präglas av ett patogent perspektiv där fokus 

ligger på att man ska ha en tränad och hälsosam kropp enligt samhälleliga ideal. Det finns en 

tanke inom ämnet idrott och hälsa att fysisk aktivitet leder direkt till hälsa på grund av de 

positiva effekterna på elevens fysiska status40, vilket även Thedin Jaboksson lyfter41. 

Quennerstedt menar att det finns en möjlighet att bidra till en mer komplex bild av hälsa genom 

att anta ett salutogent perspektiv. Inom det salutogena perspektivet blir hälsa något som 

innefattar hela människan och hennes omgivning istället för att enbart fokusera på den fysiska 

kroppen. Hälsa blir även dynamiskt och hälsofrämjande arbete sker genom att skapa resurser 

för hälsoutveckling. Rörelse kan då ses både som ett instrument för ökad fysisk hälsa och som 

                                                 
38 Mehmeti (2015) Is there a promotion of healthy lifestyles practices in high school physical education?, 127-
132.  
39 Skolinspektionen (2010), s. 8.  
40 Quennerstedt (2007) Hälsa eller inte hälsa- är det frågan?, s. 44ff.  
41 Thedin Jakobsson (2007), s. 177ff.  
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en aktivitet som skapar välbefinnande under utövandet. Meningsfullhet i en aktivitet bidrar till 

ökade resurser för hälsoutveckling.42 

Genom att anta det salutogena perspektivet på hälsa inom idrott och hälsa skulle då, enligt 

Quennerstedt, undervisningen kunna bidra till att berika elevers liv istället för att endast 

bekräfta den bild av hälsa som media ger där en normalviktig kropp som följer idealen och inte 

är sjuk innebär hälsa. Det gör även att fysisk aktivitet inte alltid ses som hälsofrämjande 

eftersom olika aktiviteter kan ge elever negativa erfarenheter kring kropp och rörelse eller sänka 

elevernas självförtroende.43 

Gray, MacIsaac och Jess presenterar ett tillvägagångssätt för att nå ett mer salutogent perspektiv 

inom idrottsundervisningen. De menar att perspektivet lätt breddas genom att placera eleven 

och dennes behov som hjärtat i undervisningen. Self-Determination Theory, SDT, presenteras 

som en väg mot att placera eleven i centrum samt nå ett holistiskt perspektiv på hälsa. 

Författarna föreslår att forskare och yrkesverksamma lärare bör arbete tillsammans med att 

studera undervisningen och skapa en djupare förståelse för hur undervisningen påverkar 

elevernas upplevelser. Den här forskningen, menar författarna, är nödvändig om skolan ska 

uppnå den mer holistiska synen på hälsa som presenteras i läroplanen.44  

2.6 Sammanfattning 
Ohälsa är ett stort problem bland unga och det finns en stor oro bland personal i olika 

professioner som möter unga med stora psykiska problem. Inom ämnet idrott och hälsa ska 

undervisningen innehålla bland annat olika definitioner av hälsa samt beröra fysisk aktivitet 

och livsstil kopplat till både fysisk och psykisk hälsa. Samtidigt visar forskningen att 

hälsobegreppet kan uppfattas svårt bland lärare och det finns inte någon given och allmängiltig 

definition. I det här arbetet har jag därför valt att nyttja WHO’s definition, vilken är vanligt 

förekommande. Därefter diskuteras vilka konsekvenser den fysiska traditionen som ämnet 

idrott och hälsa bär på kan få för begreppet hälsa då det vanligen är idrottsundervisningen som 

får ansvaret för hälsoundervisningen, i linje med läroplanen. Det konstateras att hälsa blir något 

fysiskt och den fysiologiska och patogena tanken om hälsa blir framträdande. Alltså hamnar 

psykisk hälsa i skymundan trots att det står framskrivet i läroplanen.  

                                                 
42 Quennerstedt (2007), s. 48ff.  
43 Quennerstedt (2007), s. 49f.  
44 Gray, MacIsaac & Jess (2015), s. 165-171.  
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Vidare berörs undervisningens innehåll och det framgår tydligt att hälsa inte får någon stor plats 

i undervisningen och när hälsa väl finns med som innehåll är det nästan uteslutande i form av 

fysisk hälsa. Psykisk hälsa berörs varken av lärarutbildare eller lärare som ett viktigt mål inom 

ämnet idrott och hälsa. Värt att nämna är även att lärare i idrott inte haft kravet att undervisa 

om hälsa under lång period.  

Avslutningsvis belyses skolans möjligheter att påverka eleverna. Det råder något delade 

meningar kring hur skolan kan påverka eleverna, men att ge eleverna kunskap lyfts flera gånger 

som avgörande. Något annat som belyses ofta är samarbete mellan olika aktörer som lärare och 

skolsköterska exempelvis. Dock finns forskning som visar att även en enskild individ kan 

påverka elevers uppskattade hälsa och självförtroende. Sist diskuteras patogent och salutogent 

perspektiv där det salutogena perspektivet lyfts fram som eftersträvansvärt då det kan berika 

elevernas syn på hälsa genom att bryta den patogena bild media förmedlar. Även en modell för 

hur ett salutogent arbetssätt kan nås presenteras.   
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3. Syfte och frågeställning 
Med utgångspunkt i den tidigare forskningen kan konstateras att hälsa ses som något 

fysiologiskt och får väldigt liten plats i undervisningen. Dock är de flesta av studierna antingen 

av åldern att de ser till den gamla läroplanen eller internationella. Därför ser jag ett 

kunskapsglapp i att lärares syn på hälsa och hur undervisningen ser ut idag, även om viss 

forskning finns på detta område. Det är även tydligt att elevernas uppfattning om 

undervisningen och vilken effekt den kan få på dem inte speglas så tydligt i svensk forskning 

som vanligen fokuserar på läraren eller på observation av den faktiska undervisningen.  

Syftet med den här uppsatsen är att belysa, genom en fallstudie, hur ett par lärare i idrott och 

hälsa ser på begreppet hälsa, hur undervisningen kring hälsa och specifikt psykiskt 

välbefinnande bedrivs på högstadiet samt hur eleverna uppfattar att undervisningen påverka 

dem. Uppsatsen bygger på utsagor från både elever och lärare kring undervisningens innehåll 

och påverkan.  

- Hur ser lärare i idrott och hälsa på begreppet hälsa? 

- Hur behandlas hälsa i undervisningen i idrott och hälsa på högstadienivå?  

- Hur uppfattar eleverna att hälsoundervisningen påverkar dem?  
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4. Metod  
Följande avsnitt behandlar den metod som använts för datainsamling och analys. Urval och 

etiska ställningstaganden i relation till framförallt datainsamling behandlas även.  

4.1 Design och metod 
Det här är en tvärsnittsstudie med syftet att studera hälsoundervisningen från elevers och lärares 

perspektiv. För att täcka båda de här perspektiven används mixed methods där eleverna besvarat 

en enkät där kvantitativa data samlats in och lärarna intervjuats, enligt kvalitativt 

tillvägagångssätt. Enkäter möjliggör en insamling av ett större antal svar medan intervjuer 

skapar en djupare förståelse.  

Eftersom mixed methods används delas metodavsnittet in i tre delar; mixed methods, 

kvantitativ metod och kvalitativ metod.  

4.1.1 Mixed methods  
Grunden i mixed methods är att nyttja både kvantitativa och kvalitativa data för att besvara 

frågeställningen. Kvantitativ forskning karaktäriseras traditionellt av mätningar, kvantifiering 

med hjälp av matematiska metoder och statistik45 medan kvalitativ forskning kännetecknas av 

ett tolkande synsätt och fokus på ordens betydelse.46 Det är dock inte ovanligt att forskare 

använder sig av både kvalitativt och kvantitativt angreppssätt. Exempelvis kan kvantifiering av 

resultaten från kvalitativa studier hjälpa forskaren att visa hur allmängiltiga resultaten kan anses 

vara.47  

Vid lyckad användning av mixed methods kan de både metodernas styrkor kombineras och 

komplettera varandra.48 Möjligheten till triangulering är den huvudsakliga anledningen till att 

mixed methods använts i den här studien. Det innebär att samma frågeställning angrips ur olika 

vinklar och ger flera perspektiv på frågan. Trianguleringen minskar även risken för förhastade 

slutsatser genom att belysa olika perspektiv.49 I det här fallet kommer både elever och lärares 

perspektiv fram. Kombinationen av olika metoder och perspektiv kan leda till oväntade resultat 

och leda forskningen framåt ytterligare. Även integriteten i resultaten förbättras av mixed 

                                                 
45 Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser, s. 33. 
46 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 40. 
47 Bryman (2008), s. 548. 
48 Bryman (2008), s. 560ff.  
49 Hastie, Peter & Hay, Peter (2012) Qualitaive approches, s. 87. 
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methods, menar Bryman.50 Det tycks mer förekommande att studier inom området bygger på 

antingen kvalitativa eller kvantitativa data vilket ökar chanser för nya resultat när mixed 

methods används. Den kritik som finns mot mixed methods bygger på en uppfattning om en 

fast koppling mellan metod och kunskapsteori.51 I det här fallet har mixed methods använts för 

att just lyfta olika perspektiv på en frågeställning. Det gör att resultatet inte enbart speglar 

lärarens eller elevens perspektiv, utan ger en uppfattning om kopplingen mellan lärarens och 

elevens uppfattning kring samma ämne.  

4.1.2 Kvantitativ metod – enkät 

Kvantitativ metod innebär all data som kan mätas eller kodas till siffror. Det här gör att stora 

mängder data kan hanteras och ge en bred bild av det specifika problemområdet. 52 För den här 

studien har det betytt att samtliga elever de deltagande lärarna undervisar kunnat delta i studien.  

Eleverna har besvarat en enkät kring deras uppfattning om hälsoundervisningen i ämnet idrott 

och hälsa. Här är enkäter lämpliga dels på grund av att de är lättadministrerade samt att eleverna 

besvarat enkäterna utan inblandning av andra. Det existerar alltid en risk att forskaren påverkar 

respondenten i en intervjusituation53, men eftersom eleverna besvarat enkäterna enskilt och helt 

anonymt är risken liten att jag har påverkat deras svar. Helt värderingsfri forskning är i 

praktiken omöjlig att skapa, men genom att eleverna besvarar enkäterna enskilt samt är helt 

anonyma inför mig som forskare minskar min inblandning så långt som möjligt.54 

Anonymiteten lär även ha erbjudit eleverna trygghet att fritt uttrycka sina åsikter i enkäten, 

vilket kan leda till att svaren blir mer sanningsenliga då frågeställaren inte påverkar 

respondenten i någon större utsträckning.  

Enkät som datainsamlingsmetod innebär dock viss problematik. I det här fallet har de stora 

hindren legat i att det inte finns någon möjlighet att förklara frågor eller begrepp för 

respondenterna. Det föreligger en risk att respondenten skulle missförstå eller inte alls förstå 

frågorna.55 För att minimera den risken har en pilotstudie genomförts. Pilotstudien har 

genomförts med två klasser i årskurs 6. Jag valde att förlägga min pilotstudie i en lägre årskurs 

då jag anser att det här ytterligare säkerställer att frågorna är tillräckligt välformulerade för att 

                                                 
50 Bryman (2008), s. 562ff.  
51 Bryman (2008), s. 555ff.  
52 Hale, Beverly & Graham, Dudley (2012) Quantitative approaches, s. 96.  
53 Gratton, Chris & Jones, Ian (2010) Research methods for sport studies, s. 126ff. 
54 Gratton & Jones (2010), s. 128.  
55 Gratton & Jones (2010), s. 129. 



20 
 

eleverna i de högre årskurserna sedan skulle förstå dem. Det visade sig att ett par frågor behövde 

omformuleras, men i övrigt var resultaten i linje med förhoppningarna.  

Enkäten består av påståenden som respondenten ska ta ställning till. Varje påstående har fem 

svarsalternativ, enligt likertskala. Ett exempel från enkäter:  

Jag har fått lära mig hur jag kan påverka min psykiska hälsa.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite        Stämmer inte alls  

Inledningsvis fyller respondenten i kön och vilken årskurs eleven går. Vidare följer 17 

påståenden med ovanstående utformning. De påstående som bedömts något mer komplicerade 

har placerats längre ner i enkäten för att minimera risken att respondenten tappar intresset. För 

att garantera att samtliga enkäter besvaras och återlämnas kommer de besvaras under 

lektionstid. Respondenterna lämnar tillbaka enkäten direkt efter den blivit besvarad.  

4.1.3 Kvalitativ metod – intervju 
När en mindre population ämnas studeras och en djupare förståelse önskas är kvalitativa 

metoder lämpliga menar Gratton och Jones. Även risken för varierande svar gör kvalitativ 

metod lämplig. 56 Det här gör att jag anser att kvalitativ metod varit det mest lämpliga 

angreppssättet för att fånga lärarnas uppfattning om hälsoundervisningen. Det är en liten 

population som studeras och risken för varierande svar är påtaglig. Jag önskar även en djupare 

förståelse för lärarnas tankar kring ämnet, vilket är svårt att nå genom kvantitativa angreppssätt.  

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun 

består av ett antal förbestämda frågor samt ger utrymme för intervjuaren att följa upp oväntad 

information genom följdfrågor. Intervju som datainsamlingsmetod gör att respondenten får 

svara med sina egna ord, vilket möjliggör tolkning av respondentens ståndpunkter och 

perspektiv. 57 Jag anser att en semistrukturerad intervju var mycket lämplig i det här fallet då 

det ger mig möjligheten att verkligen fånga upp respondenternas ståndpunkt i frågorna. 

Eftersom det är just ståndpunkten och perspektiv som efterfrågas i forskningsfrågan var även 

intervju den mest lämpade datainsamlingsmetoden. Det trots att intervjuer är mycket 

tidskrävande. 58  

 

                                                 
56 Gratton & Jones (2008), s. 155.  
57 Gratton & Jones (2008), s. 156f.  
58 Gratton & Jones (2008), s. 157. 
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Den kanske vanligaste kritiken som vänds mot intervjuer, förutom det faktum att de är resurs- 

och tidskrävande, är den påfallande risken att intervjuaren påverkar respondenten i 

intervjusituationen.59 Intervjuareffekten är någonting jag som intervjuare är medveten om under 

hela processen. Något som kan påverka respondenten är utformningen av frågorna. Ledande 

frågor har helt undvikits och samtliga frågor är öppna och ger möjlighet till reflektion. För att 

säkerställa det har en pilotstudie genomförts även här. Pilotstudien genomfördes med en lärare 

i idrott och hälsa på mellanstadiet, men utbildning för att undervisa upp till gymnasienivå. Tre 

frågor fick förklaras ytterligare, men det var ingenting som störde flytet i intervjun och på grund 

av det gjordes ingen förändring i intervjuguiden. Vid de faktiska intervjuerna lades ett par frågor 

till i varje intervju, i övrigt följdes guiden.  

4.2 Analys  
Det material som har samlats in har delats in i följande kategorierna hälsobegreppet, 

undervisningens innehåll och elevers uppfattning om hur undervisningen påverkar dem. 

Hälsobegreppet diskuteras inte i enkäterna och här kommer därför endast resultat från 

intervjuerna med lärarna att presenteras. I övrigt kommer resultat både från enkäter och 

intervjuer presenteras.  

För att analysera resultaten från de enkäter eleverna har besvarat har IBM SPSS Statistics 

använts. Svaren ”Stämmer helt” och ”Stämmer delvis” har tolkats som positiva och ”Varken 

eller”, ”Stämmer lite” och ”Stämmer inte alls” har tolkats som mer negativt betingade. Utifrån 

den här tolkningen har svaren dikotomiserats som positiva eller negativa. För att redogöra för 

resultaten har deskriptiv statistik använts och presenterats med hjälp av tabeller och diagram. 

För hypotesprövning har chitvåtest använts. Chitvåtestet prövar sannolikheten att nollhypotesen 

skulle vara sann, det vill säga att det inte skulle finnas skillnader mellan de olika grupperna i 

testet.60 Den signifikansnivå som används i den här texten är n≤ 0.05. Vid resultat presenterade 

utifrån angivet kön har jag valt att bortse från de enkäter där respondenten angivit ”annat” som 

könstillhörighet. Det på grund av att gruppen är liten i sammanhanget. Det är dock en grupp 

som är viktigt att ta hänsyn till vid ett större material då det visat sig att det är en grupp som i 

stor utsträckning lider av psykisk ohälsa.  

 

                                                 
59 Gratton & Jones (2008), s. 157. 
60 Ejlertsson, Göran (2003) Statistik för hälsovetenskaperna, s. 208f.  
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Tabell 1: Kategorisering av frågor från den enkät som eleverna besvarat.  

Undervisningens upplägg Undervisningens påverkan 

1, Läraren pratar ofta om hälsa 2, Fysisk aktivitets påverkan på hälsan 

5, Fokus har varit fysisk hälsa 3, Lärt mig påverka min psykiska hälsa 

8, Undervisningen har berört ämnet sömn  4, Läraren arbetar för att jag ska må bra 

10, Berört psykiskt välbefinnande  6, Vet hur jag minskar stress 

11, Fått information om oro och ångest  7, Undervisningen positiv för självförtroende 

12, Pratat om stress och stresshantering 9, Undervisningen positiv för självkänsla 

13, Fokus har varit psykisk hälsa 14, Berört påverkan på hälsa genom livet 

15, Berört olika definitioner av hälsa 16, Fått mig att tänka på psykisk hälsa  

 17, Ökad förståelse - psykiskt välbefinnande 

 

Analys av kvalitativa data kan delas in i tre steg; datareduktion, datasammanställning och 

slutsatser. Datareduktionen går ut på att den mängd data som samlats in ska reduceras till en 

hanterlig mängd samt sorteras på ett lämpligt sätt, här är kodning eller tematisering mycket 

vanligt. Sedan ska det kategoriserade datamaterialet sammanställas och presenteras på ett 

lämpligt sätt för att det slutligen ska vara möjligt att dra slutsatser utifrån materialet.61 Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström beskriver hur kodning eller, vilket de skriver, kategorisering. 

Kategorier kan skapas utifrån teorier som används i arbetet, utifrån forskningsfrågan eller 

utifrån det material som samlats in.62 Jag valde att studera och kategorisera materialet utifrån 

två saker; de forskningsfrågor jag har samt Folkhälsomyndighetens ord de använder vid 

undersökningar kring folkhälsan63.  

Efter transkribering av det kvalitativa materialet från de intervjuer som gjordes med två lärare 

så gick jag igenom materialet flertalet gånger och markerade de olika kategorierna 

hälsobegreppet, undervisningens innehåll och den uppfattade påverkan som undervisningen 

haft. Därefter söktes ord som sömn, trygghet och liknande utifrån Folkhälsomyndighetens 

definition.  Efter det här sammanställdes den information som tillhörde kategorierna var för sig 

för att skapa överblick. Därefter kunde slutsatser dras och mer avgörande eller talande citat 

valdes ut för att agera som exempel för lärarnas uttalanden och styrka de slutsatser som drogs. 

Kvalitativ data har presenterats med just citat och beskrivningar från intervjuerna. Presentation 

                                                 
61 Gratton & Jones (2010), s. 239f.  
62 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap, s. 163.  
63 Folkhälsomyndigheten (2016), s. 29ff.  
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och analys har även gjort i samklang med kvantitativ data för att nå en form av triangulering 

där både lärarnas och elevernas perspektiv får spelutrymme. Slutsatser har sedan dragits utifrån 

det totala resultatet, både kvalitativt och kvantitativt resultat.  

4.3 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet används för att förbättra trovärdigheten för en studie. Reliabilitet 

handlar om studiens pålitlighet och följdriktighet och validitet fokuserar på att mätmetoden 

verkligen mäter det som efterfrågas.  

För att en studie ska kunna anses ha god reliabilitet bör följande studeras: troligheten att flera 

forskare skulle få samma resultat i studien, sannolikheten att samma resultat skulle nås vid en 

annan tidpunkt samt att frågeställningen verkligen fokuserar problemområdet och svarar för 

syftet.64 För att uppnå en god reliabilitet är det mycket viktigt att metoden är tydligt beskriven 

eftersom det gör att andra forskare har möjligheten att göra om studien. Det ökar chansen att 

samma resultat skulle nås dels av andra forskare samt vid annan tidpunkt markant. Dock är 

studien gjord på en relativt liten population och det anser jag ökar risken för variationer mellan 

olika tidpunkter. För att resultaten ska tolkas lika krävs även en tydlighet kring begrepp och 

olika tolkningar. För att kontrollera att frågorna i studien verkligen svarar för syftet kommer 

jag utgå från Folkhälsomyndighetens faktorer de använder i sina studier kring ungas psykiska 

hälsa.  

Att rätt mätmetod används för att besvara frågeställningen är det validiteten fokuserar på. När 

rätt mätmetod används kan slutsatserna anses giltiga. Metoden som används ska anses lämplig 

direkt vid första anblicken och resultaten ska även diskuteras i relation till tidigare forskning. 

Oavsett om resultaten korrelerar med tidigare forskning eller inte bör det här diskuteras.65 Då 

den här studien inte tidigare genomförts i skolan kan den i sin helhet inte jämföras med annan 

studie. Dock finns det delar av studien som bör korrelera med annan forskning. Det är väldigt 

viktigt att ha i åtanke att den här studien gjorts på en lite population vilket kan göra att resultaten 

inte korrelerar med tidigare forskning i lika stor utsträckning som om populationen varit större.  

 

                                                 
64 Gratton & Jones (2010), s. 92.  
65 Gratton & Jones (2010), s. 92.  
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4.4 Etiska ställningstaganden  
Information kring studiens syfte, genomförande och dylikt har nått samtliga deltagare i studien 

både muntligen då jag mött elever och lärare samt skriftligen via mail till de deltagande lärarna 

samt en medgivandeblankett till eleverna. Att jag har valt att träffa de deltagande eleverna beror 

först och främst på att det ger eleverna möjlighet att ställa frågor samt mig möjlighet att styra 

den information eleverna får innan de besvarar enkäten. Det fanns även en förhoppning om att 

bortfallet skulle minska om eleverna fick träffa mig och få förståelse för studien.  

Samtliga elever har fått ett informationsbrev att ta med till sina vårdnadshavare, då flertalet 

elever är under 15 år gamla, samt en blankett att fylla i vid eventuellt nekande till samtycke för 

deltagande i studien. Jag har använt passivt samtycke, vilken innebär att deltagarna aktivt måste 

tacka nej till deltagande, eftersom den information som framkommer av enkäterna inte berör 

privatlivet eller något område som bör uppfattas som känsligt utan fokuserar helt på elevernas 

uppfattning om undervisningen kring hälsa.  

Utöver fullständig information är det även ett krav att informera deltagare i forskning om att 

deltagandet är helt frivilligt, att de är helt anonyma och kan avbryta sitt deltagande när som 

helst.66 Den informationen nådde eleverna både vid möte med mig samt via informationsbrevet 

som delades ut till samtliga. Informationen var även mycket tydlig till lärarna vid det första 

mötet samt direkt innan intervjuerna startades. Enligt Vetenskapsrådet är det även viktigt att 

information kring deltagarna ska förvaras så att enskild individ inte kan identifieras av 

utomstående.67 Vad gäller eleverna framgår endast kön, årskurs och skola på enkäterna och det 

är därför mycket svårt att identifiera enskilda individer, även för mig som samlar in data. 

Intervjuerna med lärare kommer spelas in, vilket de var väl informerade om i förväg samt 

godkände på plats. Inga namn används vid inspelningarna för att minska möjligheten att 

identifiera individerna. Skolorna benämns skola A och skola B för att minska möjligheten för 

identifikation av enskilda individer eller grupper.  

4.5 Urval  
Studien är förlagd till högstadieskolan. Det här valet baserades på de resultat som 

Skolinspektionen presenterar. De konstaterar att hälsoundervisningen får betydligt mindre plats 

                                                 
66 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 7.  
67 Vetenskapsrådet (2002), s. 12.  
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i undervisningen än vad läroplanen kräver.68 De grupper som studerats är legitimerade lärare i 

idrott och hälsa på högstadieskola samt eleverna de undervisar.  

Ursprungstanken var att finna fyra lärare och cirka 50 elever per lärare, totalt 200 elever, som 

kunde delta i studien. Det visade sig problematiskt då endast två lärare, av närmare 40 

tillfrågade, tackade ja till deltagande. De två lärare som tackade ja undervisar två respektive tre 

klasser, vilket resulterat i cirka 100 deltagande elever. De är fördelade jämt mellan könen, men 

utgörs i något större utsträckning av elever som går årskurs 8. De deltagande lärarna är en man 

och en kvinna som varit lärare i idrott och hälsa så gott som oavbrutet sedan år 2002. Studien 

innefattar, baserat på lärarnas arbetsplats, två olika skolor i Mellansverige med omkring 200 

elever i varje skola. Upptagningsområdena för de båda skolorna är även mångkulturellt och av 

blandad socioekonomisk status.  

4.5.1 Respondenter 
Totalt deltog 103 elever och två lärare i studien. Av dem kom 38 elever och en lärare från skola 

A och 65 elever och en lärare från skola B. Sammanlagt blir det 64 elever från årskurs 8 och 39 

elever från årskurs 9. Skillnaden är beroende av att läraren i skola B undervisar i två klasser i 

årskurs 8, men endast en klass i årskurs 9.  

Tabell 2.1: fördelningen av elever utifrån kön och årskurs i skola A. 

SKOLA A Kvinna Man Annat Totalt Antal 

Årskurs 8 26.3% 52.6% 21.1% 19 

Årskurs 9 47.4% 52.6% 0 19 

Totalt  36.8% 52.6% 10.5% 38 
 

Tabell 2.2: fördelningen av elever utifrån kön och årskurs i skola B. 

SKOLA B Kvinna Man Annat Totalt Antal  

Årskurs 8 53.3% 42.2% 4.4% 45 

Årskurs 9 35.0% 50.0% 15.0% 20 

Totalt 47.7% 44.6% 7.7% 65 
 

 

 

                                                 
68 Skolinspektionen (2010), s.8.  
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Tabell 2.3: fördelningen av den totala populationen elever utifrån kön och årskurs. 

TOTALT  Kvinna Man Annat Totalt Antal 

Årskurs 8 45.3% 45.3% 9.4% 64 

Årskurs 9 41.0% 51.3% 7.7% 39 

Totalt  43.7% 47.6% 8.7% 103 

 

De båda deltagande lärarna har undervisat i idrott och hälsa på högstadienivå sedan 2001, det 

vill säga 16 år. Lärare A undervisar även i hemkunskap medan lärare B undervisar i idrott och 

hälsa som enda ämne. Gemensamt för de båda lärarna är även att de båda har en bakgrund inom 

lagidrott, men idag är fysiskt aktiva genom individuell träning likt gymträning eller liknande. 

Lärarna är av olika kön. De båda lärarna gick sin utbildning samtidigt och har även varit 

kollegor under en längre period, det här var inte känt under perioden av datainsamling.  

5. Resultat och analys  
Följande uppsatsdel innehåller den data som inkommit via intervjuer med lärare och enkäter till 

elever. Resultatet delas in i tre olika delar, utifrån uppsatsens frågeställningar. Först berörs 

hälsobegreppet utifrån lärarnas tankar. Efter det studeras undervisningens innehåll och slutligen 

studeras hur undervisningen påverkat eleverna. I två sista delarna finns data från både elever 

och lärare. Intervjuerna med lärare A och B, en intervju med varje, skedde under dagen 23 

november 2017.  

5.1 Idrottslärarnas syn på hälsobegreppet  
Lärare A talar om hälsa ur ett helhetstänk och säger:  

Så hälsa behöver ju inte vara att man är frisk på det sättet, men hälsa för mig är ju att må så bra du 

kan med dom förutsättningen du har. Har du diabetes då måste man anpassa aktiviteter, kosten efter 

det. Har du som mig så får jag inte träna för mycket. Jag måste tänka på viss kost och så där då.69 

Så att hälsa för mig är jättestort, men det är framförallt med huvudet. Få med och liksom allt det här 

med huvudet, utbrändhet och dom sätter fys på recept och så... jag tror stenhårt på att aktivitet gör 

att du mår bättre faktiskt.70  

 

                                                 
69 Lärare A.  
70 Lärare A.  
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Lärare A talar om både den psykiska och fysiska hälsan, men det kan tolkas som att den fysiska 

hälsan ändå står i fokus då fysisk aktivitet ses som ett sätt att må bra både fysiskt och psykiskt. 

Lärare A är även väldigt tydlig med att hälsa för hen handlar om ett balanstänk. Även lärare B 

fokuserar mycket på fysisk aktivitet: 

Du måste ha en frisk kropp, och hur får man en frisk kropp? Ja då måste man ju ta hand om sig 

genom att motionera, det tycker jag och vi ser ju elever som är stressade som kanske mycket på 

gymnasiet vet vi ju att det är så att man då lägger av med det, med den fysiska biten och det är ju 

tvärt emot vad forskningen visar.71 

Lärare B talar vidare om hälsa och menar på att även sömn, stress, vila och relationer har stor 

betydelse för hälsan. Det finns en stor del av fokus på fysisk hälsa och fysisk aktivitet, men 

även inslag av det som kan anses tillhöra den psykiska delen av hälsan, bland annat relationer 

och social hälsa. De båda lärarna beskriver hälsa som mer än frånvaro av hälsa och lärare A är 

mycket tydlig med att hälsa handlar om att må så bra som möjligt utifrån de egna 

förutsättningarna. Lärare B talar även om att ett helhetstänk kan hjälpa individer att bli just fria 

från sjukdom, ”jag tror att man har större chans att bli fri från sjukdom om man sköter om dom 

här bitarna”72. Den aktiva livsstilen som en hälsomarkör lyfter även lärare A.  

Slutligen lyfter de båda lärarna trygghet som en stor del av elevernas psykiska hälsa och 

någonting de både arbetar mycket med. Lärare A menar att ämnet idrott och hälsa lätt kan skapa 

oro och ångest om eleverna inte känner sig trygga på lektionerna. Lärare B talar om att trygghet 

är grunden till att eleverna ska våga prestera på lektionerna. Det blir alltså essentiellt för 

idrottslektionerna enligt båda lärarna. Kopplat till trygghet och psykisk hälsa är även 

omklädningsrumssituationen, vilket lärare B belyser. Hen menar att det är ett stort problem på 

skolan att eleverna inte känner sig trygga med omklädningssituationen och väljer att inte duscha 

efter idrotten. Hen belyser då att många elever känner sig ofräscha, vilket påverkar deras 

psykiska hälsa negativt.  

5.2 Undervisningens innehåll och upplägg  
Hälsa har fått en större del i läroplanen, vilket båda lärarna belyser tydligt i intervjuerna. De 

båda är även tydligt positiva till förändringen. Lärare A menar att ”det är ju så många som mår 

dåligt idag och vi måste ju, det är ju här vi bygger grunden för hur tänket blir framöver sen.”73 

                                                 
71 Lärare B. 
72 Lärare B.  
73 Lärare A. 



28 
 

Lärare B återkommer till tryggheten när hen ska beskriva vad hälsofokuset i läroplanen 

egentligen betyder; ”För att liksom lyckas med hälsomålet om man säger så då, då måste man 

ju ha en grupp som fungerar.”74 Även lärare A belyser att tryggheten i gruppen och med 

idrottslektionerna är en del av den psykiska hälsan.  

Fig. 1.1: Redovisad i procent. Sammanställning av elevers uppfattning om innehållet i undervisningen kopplad till 

hälsa i idrott och hälsa.  

De båda lärarna beskriver hälsoundervisningen som något som finns med i all undervisning de 

bedriver, men att de fokuserar mer på hälsan vid vissa tillfällen i undervisningen. Lärare B 

beskriver att de arbetar mycket med progression när det kommer till undervisning kring hälsa. 

I årskurs sju arbetar eleverna med en uppgift kring frukost och här berörs huvudsakligen kost, 

men även vila och sömn till viss del. I årskurs åtta får eleverna en uppgift kring hälsa som 

helhet, här säger lärare B att ”relationer och kost, vila, sömn, motion”75 berörs. Slutligen får 

eleverna i årskurs nio arbeta med det som lärare B valt att kalla för hälsodagbok med 

motivationen;  

Vi kallade den träningsdagbok förut men då vart det för mycket fokus på det fysiska så nu har vi 

ändrat rubrik och kör så att vi får med en bredare bild av hälsa, kan vara.76 

Vidare säger lärare B att de inom arbetet med hälsodagboken fokuserar på tränings- och 

näringslära samt mental träning, exempelvis visualisering. Även lärare A tycks lägga en del 

fokus på mental träning. Lärare A lägger upp sin undervisning efter block och har då ett block 

                                                 
74 Lärare B. 
75 Lärare B. 
76 Lärare B.  
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som hen benämner i intervjun som ”kondition, styrka, mental träning och stress-blocket”77. Det 

är inom det block som hen menar att den mesta undervisningen kring hälsa placeras, men är 

tydlig med att hälsa är någonting som alltid finns med i undervisningen mer eller mindre, vilket 

även lärare B belyser.  

 
Fig. 1.2: Redovisad i procent. Elevsvar på fråga 1: Min idrottslärare pratar ofta om hälsa.  

Det finns inga signifikanta skillnader i uppfattningen hos eleverna angående att läraren ofta 

talar om hälsa under lektionerna. Det är även tydligt att merparten av de som besvarat frågan 

anser att läraren ofta undervisar kring hälsa. Det finns alltså ett samförstånd mellan lärare och 

elever att hälsa belyses ofta och får del i undervisningen.  

 
Fig. 1.3: Redovisas i procent. Fråga 5: I samband med undervisningen i hälsa inom idrott och hälsa har fokus varit 

fysisk hälsa. Inga signifikanta resultat.  
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Det är tydligt att elevernas uppfattning är att fokus har legat på fysisk hälsa vid 

hälsoundervisningen. Det här går i samklang med lärarnas uttalanden om hälsobegreppet där 

fokus tydligt ligger på fysisk hälsa och det fysiska tycks ses som grundpelaren till hälsa. De 

båda lärarna berörde även psykisk hälsa genom trygghet bland annat, vilket även det stämmer 

väl överens med elevernas uppfattning. Frågan ställdes även utifrån att fokus skulle vara 

psykisk hälsa. Här var det ett betydligt mer negativt svar där 59,2% svarade ”håller inte med”. 

Här ska ändå tas i beaktan att både en del elever och lärarna belyser att psykiskt välbefinnande 

finns med i undervisningen, även om det psykiska berörs i mindre utsträckning än det fysiska. 

Tanken på fysisk hälsa som grunden för psykisk hälsa återkommer till viss del när lärarna får 

beskriva hur skolan arbetar för att främja psykiska hälsa hos eleverna. Här talar lärare A om att 

hen saknar att kunna erbjuda daglig fysisk aktivitet i skolan, men att cafeterian serverar hyfsat 

bra saker till eleverna. Hen kopplar psykiskt välmående tydligt till fysisk aktivitet samt kost, 

genom blodsockernivå i det här fallet. Hen lyfter fler gånger under intervjun att hemkunskapen 

och idrott och hälsa går bra ihop just på grund av hälsoaspekten i de båda ämnena. Skola A 

arbetar aktivt för att stoppa och minimera kränkningar online, vilket lärare A lyfter som positivt 

för den psykiska hälsan. Arbetet med elevernas psykiska hälsa i skola B tycks vara tydligt 

framarbetat genom ett elevhälsoteam som arbetar nära klasserna, studie- och yrkesvägledare 

som talar om framtid och planer med eleverna samt en skolnärvarocoach som fångar upp de 

elever med hög frånvaro, vilket lärare B belyser ofta är kopplat till psykiska ohälsa. 

 
Fig. 1.4: Redovisad i procent. Elevernas uppfattning kring fråga 11: Genom skolan har jag fått information om oro 

och ångest och hur jag kan hantera detta.  

Högre andel av männen menar att det fått information om oro och ångest via skolan (p=0,005). 

Skillnaden mellan könen var störst på skola B där 13,8% av kvinnorna och 48,3% av männen 

angav att de fått information om oro och ångest. I skola A angav 7,1% av kvinnorna och 21,2% 
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av männen att de fått information om oro och ångest. Det är tydligt att kvinnor i mindre 

utsträckning uppfattar att de får information om oro och ångest. Det syns ingen skillnad mellan 

skolorna. Trots att lärare B påvisar ett arbete i skolan för att minska psykisk ohälsa genom ett 

aktivt elevhälsoteam så är det endast en liten del av eleverna som anser att de fått information 

kring oro och ångest samt hur de kan påverka det från skolan.  

 
Fig. 1.5: Redovisad i procent. Elevernas uppfattning om fråga 12: Vi har pratat om stress och stresshantering på 

lektionerna i idrott och hälsa.  

Eleverna anger i relativt liten utsträckning av undervisningen i idrott och hälsa berör stress och 

stresshantering. Det ses även en signifikant skillnad mellan skola A och B, p= 0,006, där 

eleverna på skola B i högre utsträckning anger att undervisningen berört stress och 

stresshantering. Sammanlagt är det dock endast 24% som anger att undervisningen berört 

ämnet. Lärare A kallar ett av sina block för ”kondition, styrka och stress-blocket”, trots det 

anger endast cirka 8% av eleverna i skola A att stress och stresshantering ingår i undervisningen.  

Under intervjuerna får de båda lärarna frågan om de ser några hinder i undervisningen kring 

hälsa i stort och psykiskt välbefinnande specifikt. På den frågan svarar lärare B att hen anser att 

eleverna ser mental träning som något endast tävlingsidrottare har nytta av och att det är en 

utmaning att hitta ner till elevernas vardag med mental träning. Lärare A menar istället att 

utmaningen ligger i att få eleverna att ta hälsoundervisningen på allvar. Hen menar att det ofta 

tramsas bort samt att eleverna inte tycks ta till sig det som diskuteras, ”dom lever lite här och 

nu” förklarar lärare A. Hen menar även att det blir något lättare att nå eleverna desto äldre de 

blir. Det här skulle kunna kopplas till att endast cirka hälften av eleverna anger att 

undervisningen berört psykiskt välbefinnande under det senaste året.  
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5.3 Undervisningens uppfattade påverkan på eleverna  
Lärarna blir tillfrågade vad de anser är viktigt att eleverna tar med sig från lektionerna i idrott 

och hälsa. Här talar lärarna om förmågan att kunna ta ansvar för den egna hälsan och framförallt 

den egna träningen, efter skoltiden. De belyser även vikten av att idrott blir något positivt samt 

att undervisningen i idrott och hälsa blir en plats där man vågar ta plats och kan må bra. Frågan 

ställs även utifrån vad lärarna tror att eleverna får med sig. Lärare A belyser då ett balanstänk 

som hon söker överföra till eleverna. 

Det är variation på allting och just att dom får tänket balans, att jag ska må så bra jag kan, jag gör så 

gott jag kan, jag har hittat någonting som... just det där, det tycker jag är det viktigaste och jag hoppas 

att dom får med sig så78 

Dock verkar det vara balans mellan aktiviteter som fokuseras här då lärare A exemplifierar 

balans genom att tala om intensitet i aktiviteter. Även lärare B fokuserar mycket på fysisk hälsa 

vid den frågan och lyfter att hen hoppas att eleverna får med sig verktyg för att ta ansvar för 

den egna träningen.  

Fig. 2.1: Redovisad i procent. Sammanställning av elevernas uppfattning om hur undervisningens påverkat dem.  

Lärarna blir tillfrågade hur de arbetar för att öka eleverna psykiska välbefinnande på lektionerna 

idrott och hälsa. Lärare A belyser att respekt är en sak hen arbetar mycket med och det ses som 

avgörande för elevernas hälsa.  
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Alltså det jobbar jag jättemycket med på idrotten, jag vägrar gå in och gapa och skrika, det ska vara 

tyst, lugnt, vi ska kunna liksom konversera och inte skratta åt nån och man gör fel och så där. Så att 

jag jobbar jättemycket med att man ska vara schysst, fair play och den biten.79 

Lärare A kopplar respekten till att idrotten inte ska bli en stressfaktor eller skapa oro och ångest 

hos eleverna. Även lärare B belyser det genom att framhålla vikten av att agera direkt om elever 

exempelvis gör narr av varandra eller liknande under idrottsundervisningen då det kan få 

negativa konsekvenser på elevernas mående. Återigen uppkommer tryggheten som en viktig 

faktor för elevernas psykiska hälsa. För att nå trygghet och gemensamma respekt belyser båda 

lärarna att det är viktigt att vara tydlig och prata med eleverna direkt när det uppstår något. 

Lärare A belyser även att just prata med eleverna stärker dem mycket och kan hjälpa dem 

genom ångestattacker och liknande. Även lärare B belyser att samtal med eleverna kan vara 

effektivt för att övervinna ansträngande situationer hos eleverna. För att skapa trygghet i 

gruppen erbjuder lärare B även osäkra elever att utföra vissa moment i mindre hall som ett steg 

mot att finna tryggheten i att prestera i hallen med hela klassen.  

Vi har elever i nian som jobbar med en annan pedagog i en annan sal för att få dom i rörelse. Men 

att dom inte vill, det är både anti mot idrott och att dom inte känner trygghet i sin egen kunskap 

liksom. Man har kanske avstått många gånger och inte känner att dom klarar lika mycket.80 

Lärare B berättar även hur eleverna inte riktigt vågar ta plats och prestera i undervisningen, 

vilket är någonting hen jobbar hårt med. Hen talar om att lära eleverna våga ta plats genom 

exempelvis träningsplaneringar där eleverna själva tar ansvar för den fysiska aktiviteten, i 

samråd med lärare. 

 
Fig. 2.2: Redovisad i procent. Elevernas uppfattning om fråga 7: Undervisningen i idrott och hälsa har bidragit till 

att mitt självförtroende förbättrats, utifrån skolor samt angivet kön (sammanställt från båda skolorna).  
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Mellan skolorna syns en viss skillnad där skola A i lägre utsträckning anger att undervisningen 

påverkat deras självförtroende positivt. Skillnaden är dock inte signifikant. När respondenterna 

studeras utifrån angivet kön blir skillnaden dock signifikant, p=0,009. Kvinnorna anger i lägre 

utsträckning att undervisningen påverkat deras självförtroende positivt. Det finns en mindre 

skillnad mellan kvinnorna på de olika skolorna där 14,3% av kvinnorna på skola A och 26,7% 

av kvinnorna på skola B angivit att undervisningen varit positiv för deras självförtroende. Fråga 

9 är nära besläktad med ovanstående fråga, men berör elevers självkänsla istället för 

självförtroende. Även här kan utläsas att relativt få elever anger att undervisningen varit positiv 

för självkänslan. Totalt har 31,7% angivit att undervisningen påverkat deras självkänsla 

positivt. Mellan skolorna är skillnaden försvinnande liten, men mellan könen syns samma 

tendens som fråga 7 påvisade. Kvinnorna svarar i lägre utsträckning att undervisningen har 

positiv inverkan på deras självkänsla, 28,9% av kvinnorna och 39,6% av männen anger positiv 

påverkan. Ingen signifikant skillnad. Trots att båda lärarna pratar om trygga grupper, stärka 

eleverna och få idrotten att vara något positivt så tycks de inte lyckats få eleverna att uppfatta 

undervisningen som positiv för deras självförtroende eller självkänsla i någon större 

utsträckning.  

Under intervjuerna fick de båda lärarna beskriva vad de anser är viktigast att eleverna får med 

sig från undervisningen i idrott och hälsa. Lärare B talade här om att eleverna behöver få verktyg 

för att kunna ta ansvar för den egna träningen efter skoltiden. Lärare A talar om att hen önskar 

att eleverna finner någon aktivitet de kan fortsätta med under livet samt en hälsosam livsstil. 

Hen refererar till en aktiv livsstil som hälsosam. Vidare säger lärare A ”men hälsotänket, 

hälsoaspekten bara för att må bra, bara för att känna trygghet i sig själv och mår jag bra i kroppen 

mår jag bra i knoppen liksom”81. Här kopplas hälsa direkt till kroppen och den fysiska hälsan 

tycks vara receptet till även psykisk hälsa.  

                                                 
81 Lärare A.  
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Fig. 2.3: Redovisad i procent. Elevers uppfattning kring fråga 14: I ämnet idrott och hälsa har undervisningen 

berört hur jag kan påverka min hälsa genom livet. Uppdelat per skola.  

Kunskap kring hur man påverkar sin hälsa genom livet står tydligt utskrivet i läroplanen och 

det är även något lärarna belyser som viktigt. Omkring 60% av eleverna anger att de fått lära 

sig påverka sin hälsa genom livet. Svaren är väldigt liktydiga i de båda skolorna och de varierar 

heller inte nämnvärt utifrån kön eller årskurs. Kopplat till det här kan även nedanstående 

diagram studeras. Relativt hög andel elever anger att de lärt sig hur de kan påverka sin psykiska 

hälsa, vilket kan kopplas till förmågan att påverka hälsan genom livet. 

 
Fig. 2.4: Redovisad i procent och utifrån sammanställda resultatet från skola A och skola B. Elevernas uppfattning 

kring fråga 3: Jag har fått lära mig hur jag kan påverka min psykiska hälsa.  

Det är tydligt att eleverna i årskurs 9 i lägre utsträckning anger att de fått lära sig hur de kan 

påverka den egna psykiska hälsan. Den här trenden är jämförbar i de båda skolorna, i skola A 

har 82,4% av eleverna i årskurs 8 och 52,6% av eleverna i årskurs 9 angivit att de fått lära sig 
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påverka sin psykiska hälsa. I skola B är motsvarande siffror 80% av eleverna i årskurs 8 och 

60% av eleverna i årskurs 9. För de olika skolorna syns inte något signifikant resultat, men 

sammanlagt är skillnaden mellan årskurserna signifikant, p= 0,009.  

Även förståelse för psykiskt välbefinnande kan ses som en grund för att kunna påverka sin 

hälsa, psykiska hälsa specifikt, genom livet. En relativt stor andel av eleverna anger att de fått 

en ökad förståelse för psykisk hälsa genom undervisningen i idrott och hälsa. Det kan även vara 

intressant att se utifrån det upplägg lärare B presenterar där hen fokuserar på progression samt 

det resonemang lärare A för kring att eleverna inte är riktigt redo för undervisningen kring 

psykisk hälsa förrän i årskurs 9. Ändå visar enkätsvaren från eleverna att förståelsen för 

psykiskt välbefinnande påverkats positivt i högre grad hos eleverna i årskurs 8 än eleverna i 

årskurs 9.  

 
Fig. 2.5: Andel elever per årskurs från de båda skolorna som angivit att de fått ökad förståelse för psykiskt 

välbefinnande som resultat av undervisningen i idrott och hälsa (fråga 17). Redovisad i procent.  

I skola A finns en signifikant skillnad, p= 0,021, mellan eleverna i årskurs 8 och årskurs 9 där 

eleverna i årskurs 9 i lägre utsträckning anger att undervisningen ökat deras förståelse för 

psykiskt välbefinnande. I skola B är svaren däremot väldigt likvärdiga från de olika årskurserna. 

Den skillnaden som syns i det sammanlagda resultatet är inte signifikant, p=0.134. Studeras de 

båda skolorna är resultatet jämnt. 51.6% i skola B och 44,4% i skola A har angivit att 

undervisningen ökat deras förståelse för psykiskt välbefinnande.  
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Fig. 2.6: Eleverna ombads ange vart de lärt sig mest om psykisk hälsa.  

Som ”annat” har förkommer internet, bok och spel mest frekvent. Eleverna anger i störst 

utsträckning att de lärt sig mest om psykisk hälsa genom idrott och hälsa eller via familj eller 

annan närstående.  

6. Diskussion  
Följande avsnitt innehåller olika typer av diskussion. Inledningsvis sker en resultatdiskussion 

där resultatet diskuteras utifrån olikheter och likheter mellan elev och lärarsvar samt i relation 

till tidigare forskning som presenterats. Diskussionen delas in i tre delar utifrån det upplägg 

som arbetet följt i sin helhet. Först diskuteras lärarna syn på hälsobegreppet, efter det diskuteras 

undervisningens innehåll och upplägg och avslutningsvis diskuteras hur eleverna uppfattat att 

undervisningen påverkat dem. 

Efter resultatdiskussionen berörs metoden och diskuteras styrkor och svagheter i metoden. 

Avslutningsvis berörs möjlighet till fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Först kommer resultatet diskuteras utifrån den information jag funnit i relation till den 

information som presenterats i avsnittet ”bakgrund”. Det görs för att sätta in det resultat den här 

studien givit i sammanhanget av tidigare kunskap. 

29%

12%

5%14%

22%

6%

10% 2%

Jag har lärt mig mest om psykisk hälsa genom

Idrott och hälsa

Andra lektioner

Andra aktiviteter i skolan

idrottsförening eller annan
fritidsaktivitet

Familj eller annan närstående

Skolhälsan

Annat

Har inte lärt mig något om
psykisk hälsa



38 
 

6.1.1 Hälsobegreppet  
De båda lärarna diskuterar hälsobegreppet utifrån ett helhetsperspektiv. Lärare A talar om att 

man bör sträva efter att må så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och är väldigt 

tydlig med att en människa kan ha god hälsa även om hen bär på någon sjukdom. Lärare B 

fokuserar mycket tydligt på den fysiska biten av hälsa, men berör även sömn, stress och 

relationer som faktorer för välmående. Det är tydligt att hälsa relateras till fysiologisk hälsa. 

Lärare A talar om fysiska aktivitet på recept som något väldigt positivt. Det kan tydligt kopplas 

till Horell, Sproule och Gray samt Gray, MacIsaac och Jess som skriver mycket tydligt att en 

konsekvens av att hälsoarbetet hamnar inom undervisningen av idrott och hälsa är att hälsa 

tolkas ur det fysiologiska perspektiv som präglar idrotten.82 De deltagande lärarna i den här 

studien svarar direkt på frågan kring hälsobegreppet och tycks ha en ganska klar bild över hur 

de ser på hälsa i sin profession. Thedin Jakobsson har funnit att begreppet hälsa uppfattas som 

otydligt och diffust bland lärare83 vilket inte tycks stämma på de berörda lärarna i den här 

studien. Det här kan bero på att Thedin Jakobsson släppt sin studie 2007 och i och med den nya 

läroplanen 2011 krävs mer hälsa än tidigare vilket jag anser kan ha tvingat lärare att tänka över 

och diskutera begreppet hälsa, vilket kan göra att begreppet känns mer tydligt och lätthanterligt.  

Vidare belyser de båda lärarna trygghet som en viktig faktor både för undervisningen och 

elevernas välmående. De menar att trygghet i gruppen gör att eleverna vågar prestera samtidigt 

som idrotten kan bli något positivt för dem. Quennerstedt beskriver välbefinnande just utifrån 

känslan i aktiviteten84 och här kan lyftas en tydlig koppling. Välbefinnande och trygghet tycks 

gå hand i hand, men fortfarande finns ett fokus på hälsa ur ett fysiologiskt perspektiv, vilket 

Quennerstedt även lyfter då han skriver att hälsoundervisningen präglas av ett fysiologiskt 

perspektiv.85 Resultatet går alltså i linje med tidigare forskning som pekar på att 

idrottsundervisningen och skolan till viss del präglas av ett fysiologiskt perspektiv på hälsa. 

Min undersökning visar att det är just det här perspektivet som präglar de här två idrottslärarnas 

utgångspunkt vilket även bör få konsekvenser för undervisningen.  

 

 

                                                 
82 Horell, Sproule & Gray (2012), s. 163-176. Gray, MacIsaac & Jess (2015), s. 165-171. 
83 Thedin Jakobsson (2007), s. 177ff.  
84 Quennerstedt (2006), s. 223-253. 
85 Quennerstedt (2006), s. 223-253. 
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6.1.2 Innehåll och upplägg  
Resultatet från elevenkäterna visar bland annat att merparten av eleverna anser att deras lärare 

i idrott och hälsa pratar ofta om hälsa samt att fokus vanligen är på fysisk hälsa. Ungefär 40% 

anger att undervisningen har berört psykiskt välbefinnande. Det stämmer väl överens med 

informationen från lärarna som menar att hälsa är en del av all undervisning, även om det 

fokuseras lite extra under vissa perioder. Samtidigt talar de båda lärarna om hälsa med en bas i 

det fysiologiska vilket går i linje med att fokus varit på fysisk hälsa. Det är även värt att nämna 

att de båda lärarna lägger stor vikt vid, och återkommer flertalet gånger till, tryggheten för 

eleverna i undervisningssammanhang. Det kan vara ett inslag som eleverna uppfattar som 

undervisning kring psykiskt välbefinnande. Det faktum att lärare och elever tycks vara relativt 

väl överens om vad undervisningen innehåller reflekteras inte i den liknande studie Lundvall, 

Meckbach och Wahlberg gjort. De belyser snarare att elevers och lärarens uppfattning om 

innehållet i undervisningen stämmer överens endast till viss del.86 Ekberg uttrycker dock efter 

en observationsstudie att det lärarna sa sig undervisa om stämde väl överens med 

verkligheten.87 Den här skillnaden kan bero på att Lundvall, Meckback och Wahlgren samlade 

in utsagor från elever istället för att observera undervisningen. Det kan alltså vara så att elever 

inte alltid tar åt sig eller uppfattar allt i undervisningen. Jag anser även att det skulle kunna bero 

på didaktiska val hos olika lärare huruvida eleverna och lärarna har samma uppfattning om 

undervisningen. Dock skulle det krävas vidare forskning för att säkerställa det eller ge en 

fullständig förklaring.  

Lynch beskriver att lärare i idrott och hälsa vanligen tolkar hälsa som krav på ökad fysisk 

aktivitet eller som ett helt separat teoretiskt inslag.88 Det stämmer dock inte överens med den 

bild som lärarna skapar av tolkningen av hälsa i läroplanen. De beskriver det som en del av all 

undervisning, inte en separat del. I frågan om hur de arbetar med hälsa har de båda lärarna svårt 

att egentligen definiera vad de gör. De pratar båda flytande om att hälsa alltid ingår i 

undervisningen och liknande. I relation till Thedin Jakobssons analys av hur hälsa betraktas89 

kan konstateras att lärarna inte tycks tillhöra gruppen som ser hälsa som ett teoretiskt avsnitt 

eller som en förmedlingspedagogik då de talar om hälsa utifrån att eleverna ska finna något de 

vill göra och dylikt.  De tycks heller inte anse att hälsa skulle tillhör något annat ämne även om 

lärare A berör fördelen att undervisa i både idrott och hälsa samt hem och konsumentkunskap 

                                                 
86 Lundvall, Meckbach & Wahlberg (2008), s. 177ff.  
87 Ekberg (2014), s. 262ff.  
88 Lynch (2015), s. 355ff.  
89 Thedin Jakobsson (2007), s. 177ff.  
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just utifrån att hen kan undervisa i hälsa i båda ämnena. Dock menar jag att lärarna tycks tillhöra 

den grupp som anser att hälsa nås till stor del genom fysisk aktivitet.  

Lärare B belyser att de tagit ett medvetet beslut att döpa om ett inslag i undervisningen från 

”träningsdagbok” till ”hälsodagbok” för att bredda perspektivet på hälsa och få med alla delar. 

Samtidigt beskriver hen att de fokuserar på tränings- och näringslära samt mental träning under 

det här momentet. Hen återkommer även till mental träning i diskussioner kring psykisk hälsa 

eller välbefinnande och det tycks som att hen har skapat en definition där psykisk hälsa i mångt 

och mycket innebär mental träning. Mental träning är ingenting som nämns av 

Folkhälsomyndigheten90, Quennerstedt91 eller WHO92 när det kommer till definitionen av 

psykisk hälsa eller välbefinnande. Dessutom står mental träning för sig i läroplanen och är inte 

direkt sammankopplat med psykisk hälsa.93 

Som tidigare nämnt anger 72% av eleverna att undervisningen fokuserar på fysisk hälsa. Både 

lärare och elever anger även att psykisk hälsa finns med, men i betydligt mindre utsträckning. 

Det anser jag kan kopplas till den definition av hälsa de båda lärarna anger. Det ses troligt, och 

stöds även av Lynch94, Horell, Sproule och Gray95 samt Gray, MacIsaac och Jess96 att tidigare 

traditioner och lärares utgångspunkt påverkar undervisningens innehåll och perspektiv. Det 

faktum att de båda lärarna talar om hälsa som en helhet, men med ett tydligt fokus på fysisk 

hälsa anser jag då kunna anges som förklaring till att även undervisningen har ett upplägg där 

eleverna uppfattar den fysiska hälsan som central. Det går även i linje med Quennerstedts bild 

av hälsoundervisningen där han menar att eleverna får med sig att hälsa är en fysiologisk fråga, 

handlar om en hälsosam livsstil samt att hälsorisker undviks med god kosthållning och 

motion.97 Lundvall, Meckbach och Wahlberg belyser att lärare anser att kunskap kring bland 

annat fysisk träning, kunskap kring hur man sköter kost och träning för god hälsa och att finna 

ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet är eftersträvansvärt.98 Det här stämmer väl 

överens med att den hälsoundervisning som bedrivits ofta fokuserar på den fysiska hälsan.  

                                                 
90 Folkhälsomyndigheten (2016) 
91 Quennerstedt (2006), s. 223-253. 
92 WHO (1948), s. 1. 
93 Skolverket (2017), s. 49.  
94 Lynch (2015), s. 355ff.  
95 Horell, Sproule & Gray (2012), s. 163-176. 
96 Gray, MacIsaac & Jess (2015), s. 165-171. 
97 Quennerstedt (2006), s. 223-253. 
98 Lundvall, Meckbach & Wahlberg (2008), s. 18ff.  



41 
 

Det är heller inte förvånande att fokus ligger på den fysiska hälsan om Lundvall och Meckbachs 

sammanställning av vad lärarutbildare anser är viktigt kunskap för blivande lärare i idrott och 

hälsa där fokus tydligt ligger på den fysiska kroppen och förmågan att analysera rörelsemönster 

och motivera betydelsen av fysisk aktivitet.99 Lundvall och Meckbachs sammanställning kom 

ut i bok 2007, alltså ungefär 6 år efter att de deltagande lärarna gått lärarutbildningen. Jag anser 

därför att det är mycket troligt att den bild av vad som anses viktigt hos en blivande lärare 

stämmer väl överens med vad de lärarutbildare ansåg som lärare A och B mötte i sin utbildning. 

Det torde även ha påverkat vilken kunskap utbildarna förmedlar och därmed vad lärarna tar 

med sig ut i sitt yrke och därmed undervisning.  

Flertalet studier pekar på att samarbete är positivt för hälsoarbetet inom skolan, bland annat 

Poutinainen m.fl100 och Lewallen m.fl.101 som menar att det är en förutsättning med samarbete 

för att hälsofrämjande arbete ska fungera. Lärare B beskriver ett väl genomarbetat och tydligt 

samarbete mellan pedagoger och elevhälsoteam på skolan och menar att de fångar upp elever 

snabbt och arbetar effektivt för att förbättra hälsan hos eleverna. Trots det här visar 

enkätresultaten att endast 23% av eleverna anser att de fått information om oro och ångest via 

skolan. Dessutom syns en betydande skillnad mellan pojkar och flickor där cirka 40% av 

pojkarna anger att de fått information medan endast cirka 10% av flickorna anger detsamma. 

Samtidigt visar Cederblads sammanställning att fler flickor lider av just oro och ångest.102 Det 

syns ingen markant skillnad mellan de olika skolorna i frågan trots att skola A inte tycks ha 

något tydligt uttalat samarbete mellan de olika instanserna på skolan. Vad det kan bero på finner 

jag inget svar på, men tydligt är att samarbete och en i teorin tydlig bild av arbetet kring hälsa 

skulle kunna leda till en direkt förbättring. Jag får intrycket av att arbetet i skola B inriktar sig 

på de elever som redan visar upp ohälsa, det skulle kunna vara en anledning till att få elever 

anger att de fått informationen. Dock förklarar det inte skillnaden mellan könen. Eleverna 

ombads även ange vart de fått den huvudsakliga informationen om psykiska hälsa ifrån. 29% 

av eleverna anger då idrottsundervisningen, 22% anger familj eller annan närstående och 14% 

anger att de fått informationen från annan del av skolan. Även det här tyder på att skola B 

eventuellt inte når ut med det här samarbetet till de elever som inte redan lider av ohälsa. 

Intressant är även resultaten kring stress och stresshantering där 30% av eleverna på skola B 

anger att de berört stress och stresshantering i undervisningen medan endast cirka 8% av 

                                                 
99 Lundvall & Meckbach (2007), s. 261ff.  
100 Poutinainen m.fl. (2015), s. 546ff.  
101 Lewallen m.fl. (2015), s. 729–737.  
102 Cederblad (2013), s. 1ff.   
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eleverna anger detsamma i skolan A. De båda lärarna anger att de undervisar kring stress, men 

lärare A är än mer tydlig med det när hen lyfter den blockmodell hen arbetar utifrån där ett av 

blocken benämns ”kondition, styrka, mental träning och stress”. Det tycks alltså vara den lärare 

som i intervjun belyser undervisning kring stress mest som sedan inte nått ut med det till sina 

elever. Det är dock viktigt att ta hänsyn till i diskussionen att lärare A undervisat på skolan en 

kortare tid och därför finns det en rimlig möjlighet att hen inte hunnit undervisa inom det här 

blocket ännu.  

Skolinspektionen menar att hälsoundervisning kan uppfattas svår och att det kan vara en 

förklaring till varför den inte genomförs.103 När lärarna i studien blir frågade om vilka hinder 

de ser i hälsoundervisningen berör dock ingen av dem att det skulle vara svårt eller att de saknar 

kompetens, vilket även Mehmeti menar gör att hälsoundervisningen blir lidande104. Lärare A 

menar att det största hindret är att eleverna inte tar hälsoundervisningen på allvar medan lärare 

B återigen kommer in på mental träning och lyfter att eleverna anser att mental träning hör till 

elitidrotten och inte till deras liv. Båda lärarna är inne på att det är svårt att nå eleverna eftersom 

de av olika anledningar inte ser att undervisningen berör dem, men det skulle kunna vara något 

problematiskt att lärare B tycks koppla hälsoundervisningen så tydligt till mental träning. 

6.1.3 Uppfattad påverkan 
Quennerstedt beskriver att elever lär sig att hälsa handlar om en hälsosam livsstil och är en 

fysiologisk fråga på grund av den kontext som undervisningen kring hälsa sker inom.105 När de 

deltagande lärarna får frågan vad de önskar att eleverna ska ta med sig från undervisningen 

svarar de båda i linje med Quennerstedts resultat. De båda anger att de vill se att eleverna får 

förmågan att ta ansvar för den egna hälsan och då specifikt träningen. Lärare A lyfter även en 

tanke om balans, men här tycks det handla om balans mellan olika aktiviteter. Quennerstedt 

skriver också att priviligierade handlingar inom ämnet är de som leder fram till engagemang 

och deltagande i den fysiska aktivitet samhället erbjuder106 och det uttrycker även lärare A som 

belyser att hen vill att eleverna ska finna en aktivitet de tycker om och kan fortsätta med. 

Resultatet från elevenkäterna visar att cirka 60% av eleverna upplever att undervisningen har 

berört hur de kan påverka sin hälsa genom livet. Hela 70% anger att de vet hur de kan påverka 

sin psykiska hälsa, huruvida de fått den kunskapen via idrottsundervisningen framkommer inte. 

Det kan tyckas troligt att de även fått kunskap om det här genom andra kanaler med tanke på 

                                                 
103 Skolinspektionen (2010), s.8.  
104 Mehmeti (2015), s. 127-132. 
105 Quennerstedt (2006), s.253.  
106 Quennerstedt (2006), s. 223-253. 
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att eleverna även angett att fokus i hälsoundervisningen ligger på fysisk hälsa. Kopplat till det  

är även att så mycket som 90% av eleverna anger att de fått lära sig hur fysisk aktivitet påverkar 

den psykiska hälsan. Det kan lätt kopplas till de båda lärarnas definitioner av hälsa där de båda 

lyfter upp kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa samt trycker på det här som ett mycket 

betydande samband.  

Att det båda lärarna lyfter att de vill att eleverna ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa och 

träning längre fram i livet stämmer väl överens med den bild Thedin Jakobsson ger då hon 

beskriver att lärare i idrott och hälsa ska vara både roligt och nyttigt både nu och i framtiden. 

Det faktum att undervisningen ska vara roligt kopplar Thedin Jakobsson till att eleverna ska 

vilja fortsätta med fysisk aktivitet och nyttan fokuseras till fysisk träning och liknande.107 

Kopplingen mellan Thedin Jakobssons porträtt av vad lärare anser vara viktigt är lätt att koppla 

till lärarna i studien eftersom de båda belyser att idrottsundervisningen ska vara en plats där 

eleverna trivs samt att de vill att eleverna tar med sig kunskaper som ger dem möjlighet att vara 

fysiskt aktiva genom livet. Även social träning och att undervisningen ska vara ansträngande 

ibland belyser både Thedin Jakobsson108 och lärarna. Framförallt lärare A är tydlig med att hen 

eftersträvar en balans i den fysisk aktiviteten där vissa lektioner är tuffare fysiskt än andra.  

Jag tolkar lärarnas vilja att ge eleverna kunskap för att vara fysiska aktiva genom livet som att 

de hoppas att eleverna ska skapa och hålla kvar vanor av fysisk aktivitet genom livet. Det kan 

relateras till Engströms bok där han beskriver att sambandet mellan bra betyg i idrott har ett 

samband med fortsatt fysisk aktivitet, men att deltagande i idrottsverksamhet på fritiden inte 

speglar det här sambandet.109 Utifrån Engströms diskussion tycks kunskap om fysisk aktivitet 

utifrån en bredd aktiviteter vara positivt och därmed verkar lärarna i den här studien vara på rätt 

spår när de belyser bredden i idrott och hälsa samt vill att eleverna hittar något som passar dem 

som individer. Att eleverna framhåller till stor del att de lärt sig påverka sin hälsa genom livet 

ger även det här indikationer på att lärarna här lyckats relativt bra med första steget i sina 

ambitioner. Även Lundvall, Meckbach och Wahlbergs tanke om att rörelseglädje eftersträvas 

för att skapa en vilja hos eleverna att fortsätta vara fysiskt aktiva110 stämmer väl överens med 

det här resonemanget.  

                                                 
107 Thedin Jakobsson (2005), s. 32-45.  
108 Thedin Jakobsson (2005), s. 32-45.  
109 Engström (2012), s. 113ff.  
110 Lundvall, Meckbach & Wahlberg (2008), s. 18ff.  
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Båda lärarna är mycket tydliga med att de eftersträvar att idrotten ska vara en plats där eleverna 

kan må bra, våga prestera och känna sig trygga. För att uppnå det lyfter de kommunikation och 

att agera direkt vid olika incidenter. Lärare A belyser väldigt tydligt behovet av respekt och 

fairplay på idrottslektioner. Van Hoye m.fl. menar att just fairplay och hälsofrämjande arbete 

kan leda till stor påverkan på barnens självförtroende, upplevelse samt trivsel.111 Det finns alltså 

en stor chans att påverka elevernas psykiska tillstånd positivt och ge dem bättre självförtroende. 

Elevsvaren visar dock att den här positiva effekten varit relativt liten i de undersökta skolorna. 

Endast 35% av eleverna anger att undervisningen varit positiv för deras självförtroende. 

Intressant är även att studera frågan utifrån kön då cirka 50% av pojkarna och cirka 20% av 

flickorna anger att undervisningen varit positiv för självförtroendet, mönstret är detsamma på 

båda skolorna. Det finns alltså faktorer som gör att pojkarna i större utsträckning än flickorna 

upplever idrottsundervisningen som positiv för deras självförtroende. En faktor jag funderade 

över var lärarens kön, dock är lärarna i undersökningen av olika kön och det verkar inte ha haft 

någon inverkan på elevernas upplevelse. Tydligt är att lärarna inte lyckas nå ett 

undervisningsklimat där eleverna får de positiva effekter som Van Hoye m.fl. visar att det finns 

möjlighet till. Mehmeti menar att hälsoundervisningen inom idrott och hälsa inte når sin fulla 

potential på grund av för liten kunskap hos pedagogerna112 och utifrån det här resultatet skulle 

det kunna vara en påverkande faktor, speciellt med tanke på att de båda lärarna utbildat sig 

under samma period.  

Även Quennerstedts diskussion kring det salutogena perspektivets möjligheter inom idrott och 

hälsa kan relateras till elevernas uppfattning om idrottsundervisningens påverkan på dem. 

Eleverna anger att undervisningen inte haft någon större påverkan på deras självförtroende eller 

självkänsla, vilket jag tolkar som att undervisningen möjligen fokuserat på det patogena 

perspektivet. Det här även i linje med att eleverna anger att fokus varit på fysisk hälsa. 

Quennerstedt menar att det salutogena perspektivet har större möjlighet att påverka eleverna 

genom att ge dem resurser för hälsopåverkan och även på grund av perspektivet kan berika 

elevernas liv då det går emot medias vanligen patogena perspektiv på hälsa.113 Med 

Quennerstedts diskussion som grund menar jag då att lärarna förmodligen skulle kunna påverka 

elevernas mående och syn på hälsa genom att använda anta en mer salutogen utgångspunkt. De 

båda lärarna betraktar hälsa som en helhet, vilket kan relateras till det salutogena perspektivet, 

                                                 
111 Van Hoye m.fl. (2016), s. 1028ff. 
112 Mehmeti (2015), s. 127-132.  
113 Quennerstedt (2007), s. 44ff.  
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men samtidigt får den fysiska biten av hälsa en dominerande plats. Därför menar jag att 

undervisningen idag är mer lik den patogena utgångspunkten för hälsa.  

Lärare B är mycket tydlig med att hen arbetar utifrån progression när det kommer till hälsa och 

den psykiska hälsan får en allt större roll i undervisningen ju äldre eleverna blir. Det på grund 

av att hen upplever det komplicerat att undervisa för unga elever kring psykisk hälsa. Även 

lärare A upplever att det är lättare att nå eleverna med undervisning kring psykisk hälsa när de 

är lite äldre. Det återspeglas dock inte i resultatet från elevenkäterna. Cirka 80% av eleverna i 

årskurs 8 anger att de lärt sig hur de kan påverka sin psykiska hälsa, men motsvarande siffra är 

cirka 55% i årskurs 9. Elevsvaren visar då på att fler elever i årskurs 8 än årskurs 9 tycks ha 

tagit till sig undervisningen kring psykisk hälsa. En eventuell faktor för resultatet skulle kunna 

vara vilket upplägg som används i de olika årskurserna, men tillräckligt material för att besvara 

den frågan saknas.  

6.2 Metoddiskussion  
Jag valde mixed methods framförallt för att kunna nyttja triangulering och därmed se 

problematiken ur två olika perspektiv, lärarperspektiv och elevperspektiv. Det anser jag att jag 

lyckats med i mitt arbete och eleverna och lärarna får i det närmaste lika stort talutrymme i 

resultat och resultatdiskussion. Slutsatser har även dragits utifrån jämförelse av elev- och 

lärarperspektiv samt i relation till tidigare genomförd forskning inom området. Den främsta 

kritiken som finns mot mixed methods bygger på en uppfattning om att det finns en fast 

koppling mellan metod och kunskapsteori och därför är det inte möjligt att nyttja två metoder i 

samma arbete114 Det är dock ingenting jag instämmer med samtidigt som det inte finns någon 

tillförlitlig forskning som visar att det finns en fast koppling mellan kunskapsteori och metod.  

Gratton och Jones visar att enkäter ger respondenter möjlighet att svara anonymt samtidigt som 

frågeställarens påverkan på respondenten minimeras. Dock finns ingen möjlighet att förklara 

begrepp eller dylikt och risken för missförstånd eller att respondenten inte alls förstår kan inte 

frånses.115 För att undvika missförstånd eller otydliga frågor så långt som möjligt genomfördes 

en pilotstudie med gott resultat. Det gav mig en god föraning om att eleverna skulle förstå och 

kunna besvara frågorna på ett bra sätt. Det finns givetvis alltid en risk att någon elev missförstår 

eller inte förstår frågan alls, men eleverna fick tydliga instruktioner att hoppas över frågor de 

inte förstod. Samtidigt har jag sökt se till svar som kraftigt avvikit från gruppen, men de har 

                                                 
114 Bryman (2008), s. 555ff.  
115 Gratton & Jones (2010), s. 126-129. 
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varit försvinnande få. Hade motsvarande frågor ställts i en intervju med eleverna anser jag att 

risken varit stor att jag som intervjuare kan ha påverkat eleverna svar. Jag anser dock inte att 

risken för påverkan är lika stor vid intervjuer med lärare då de är vuxna individer som rimligtvis 

inte påverkas lika lätt.  

Det finns ett visst bortfall i studien och eftersom respondentantalet redan från start var mycket 

litet kom det att ytterligare drabba studiens reliabilitet. Vid läsning av resultat och diskussion 

ombeds läsaren ha i åtanke att det här är en tvärsnittsstudie med en liten grupp deltagare. Det 

kan göra att resultaten inte skulle bli riktigt detsamma om studien genomfördes igen med en 

annan grupp eller vid en annan tidpunkt. Det gör även att resultatet inte är generaliserbart. Dock 

kan studien bidra med viss kunskap till forskningsområdet, om inte annat som bekräftelse på 

tidigare resultat eller inledning för vidare forskning.  

Validiteten bör anses vara god då de metoder som använts tidigare brukats i liknande studier. 

Den egentliga skillnaden är att jag valt att använda både intervjuer och enkäter medan tidigare 

forskning använt antingen enkäter eller intervjuer och framförallt fokuserat på lärares 

uppfattning. 

Det som ger det här arbetet viss styrka är antalet elever i respondentgruppen, men det är däremot 

en svaghet att endast två lärare deltagit. Det här har dock inte varit möjligt att ändra på då inga 

fler lärare varit villiga att delta. Vad det här beror på vet jag inte mer än att många lärare angett 

att de inte har möjlighet på grund av begränsad tid och mycket att göra. Jag har dock aldrig sökt 

göra det här arbetet generaliserbart just på grund av det låga antalet lärare utan menar att arbetet 

bidrar till den samlade kunskapen med ett bidrag för hur det skulle kunna se ut samt en grund 

till vidare forskning. En betydande styrka i arbetet är även att en pilotstudie gjorts vilket 

säkerställde att eleverna skulle förstå frågorna i enkäten samt att intervjufrågorna skulle 

generera uttömmande svar och att respondenten skulle förstå vad frågan innebar. Jag anser även 

att det är en styrka i studien att både elev- och lärarperspektiv belyses. Det här ger en 

triangulering då fler perspektiv på frågorna kan belysas.  

6.3 Vidare forskning  
Möjlig vidare forskning baserat på det resultat som uppkommit i den här studien anser jag 

framförallt vara att genomföra en liknande studie, men med ett större underlag. Det skulle ge 

en bättre grund för att kunna göra vissa generaliseringar och även vidare studera faktorer och 

liknande. Det finns även en möjlighet att studera hur undervisningen faktiskt ser ut i relation 

till elever och lärares utsagor. För det skulle dock någon form av observation krävas, vilket inte 
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funnits tid till under det här arbetet. Det vore även intressant att genomföra en liknande studie 

med undervisande lärare och elever på gymnasieskolan eller grundskolans lägre åldrar. 

Det finns även en del lösa trådar i studien där det saknas material för att svara på varför vissa 

resultat ser ut som de gör. Exempelvis varför tycks pojkar ta till sig undervisning om oro och 

ångest i större utsträckning än flickor? Och varför påverkar undervisning i idrott och hälsa 

pojkars självförtroende och självkänsla positivt i större utsträckning är flickors självförtroende 

och självkänsla? Det finns fortfarande stora kunskapsluckor kring det här området, men den här 

studien kan ha bidragit med en lite pusselbit.  

7. Slutsats 
Hälsa tycks ses ur ett helhetsperspektiv, men det är även tydligt att den fysiska hälsan ses som 

en grund för hälsa överhuvudtaget. De båda lärarna talar mycket om hälsa ur ett fysiologiskt 

perspektiv och eleverna anger även att fokus varit på fysisk hälsa under lektionerna. Lärare och 

elever är enade om att hälsa är en stor del av undervisningen och berörs ofta och det 

framkommer tydligt att det är just den fysiska hälsan som står i fokus samt att psykisk hälsa 

kopplas till den fysiska hälsan. Det kan ses i ljuset av att lärarens syn på hälsobegreppet ger stor 

genomslagskraft på undervisningens innehåll. Både lärare A och B talar mycket om trygghet 

och en vilja att göra idrotten till något positivt där eleverna kan trivas och utvecklas. Det tycks 

dock inte ge någon större genomslagskraft hos eleverna då de endast i liten skala anger att 

undervisningen påverkat deras självförtroende och självkänsla i positiv riktning. Något fler 

pojkar än flickor anger dock att undervisningen varit positiv för deras självförtroende eller 

självkänsla. I linje med tidigare forskning kan konstateras att hälsa tycks betraktas ur ett något 

fysiologiskt perspektiv samt att det tycks vara priviligierat att handla utifrån möjligheten att 

delta i fysisk aktivitet i samhället, då lärarna anser att det är viktig kunskap för eleverna att ta 

med sig från undervisningen. Slutligen kan sägas att lärarna tycks genomföra det dem vill och 

säger sig göra, men de verkar inte till fullo nå fram med sina intentioner att påverka eleverna.   
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Bilagor  

Bilaga 1 – enkät  
Hej!  

Tack för att just du tar dig tid att besvara den här enkäten. Dina svar är mycket viktiga och kommer 
vara till stor hjälp i mitt kommande arbete. När du besvarar frågorna önskar jag att du markerar det 
svar du anser stämmer bäst för just dig. Det finns inget rätt eller fel utan du ska endast utgå från dig 
själv. Jag önskar även att det utgår från undervisningen i idrott och hälsa på din högstadieskola. Dina 
svar är helt anonyma och kommer endast användas i forskningens syfte, nämligen att ge en bild av hur 
högstadieelever uppfattar undervisningen kring hälsa i ämnet idrott och hälsa.  

Återigen, tack för ditt deltagande!  

Årskurs:  7 8 9  

Kön:  man  kvinna annan könstillhörighet vill inte svara  

 

1. Min idrottslärare pratar ofta om hälsa.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

2. Jag har fått lära mig hur fysisk aktivitet kan påverka min hälsa, både fysiskt och psykiskt.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

3. Jag har fått lära mig hur jag kan påverka min psykiska hälsa.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

4. Jag anser att min lärare i idrott och hälsa arbetar för att jag ska må bra.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

5. I samband med undervisning i hälsa inom idrott och hälsa har fokus varit fysisk hälsa. 

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

6. Jag vet vad jag kan göra för att minska stress.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

7. Undervisningen i idrott och hälsa har bidragit till att mitt självförtroende förbättrats. 

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

8. Undervisningen i idrott och hälsa har under det senaste året berört ämnet sömn. 

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

9. Undervisningen i idrott och hälsa har bidragit till att min självkänsla har förbättrats.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  
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10. Undervisningen i idrott och hälsa har under det senaste året berört psykiskt välbefinnande.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

 

11. Genom skolan har jag fått information om oro och ångest och hur jag kan hantera detta.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

12. Vi har pratat om stress och stresshantering på lektionerna i idrott och hälsa.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

13. I samband med undervisning i hälsa inom idrott och hälsa har fokus varit psykisk hälsa. 

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

14. I ämnet idrott och hälsa har undervisningen berört hur jag kan påverka min hälsa genom 
hela livet. 

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

15. Vi har berört olika definitioner av hälsa på lektionerna i idrott och hälsa.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

16. Undervisningen i idrott och hälsa har bidragit till att jag tänker på min psykiska hälsa och 
hur den påverkas av exempelvis sömn, fysisk aktivitet och liknande.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

17. Undervisningen i idrott och hälsa har bidragit till att min förståelse för psykiskt 
välbefinnande.  

Stämmer helt  Stämmer delvis Varken eller  Stämmer lite Stämmer inte alls  

18. Jag har lärt mig mest om psykiska hälsa:  

 På lektionerna i idrott och hälsa  

 På andra lektioner i skolan  

 På andra aktiviteter i skolan, exempelvis temadagar 

 Via en idrottsförening eller annan fritidsaktivitet 

  Via min familj eller annan närstående  

 Via skolhälsan 

 Annat: …………………………………………….. 

 Jag har inte lärt mig något om psykisk hälsa 
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Bilaga 2 – intervjuguide  

Intervju  
1. Tack för ditt deltagande  

2. Hur länge har du undervisat i idrott och hälsa på högstadienivå?  

3. Undervisar du i något annan ämnet just nu? 

4. Är du utbildad för att undervisa i något annat ämne?  

5. Är du eller har varit aktiv i föreningsidrott?  

6. Vad tycker du är viktigast att eleverna lär sig och tar med sig från undervisningen i 

idrott och hälsa?  

7. Varför?  

8. Vad är hälsa för dig? Kan du definiera?  

9. Hur tolkar du hälsa i läroplanen?  

”elever ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om… hur man kan påverka sin hälsa 

genom livet” 

10. Hur tänker du kring undervisning av hälsa?  

Vad berör du i undervisningen kring hälsa?  

Vad tror du når eleverna bäst?  

Hur lägger du upp undervisningen kring hälsa? Varför?  

11. Vilka svårigheter eller hinder har du stött på när det kommer till undervisning om 

hälsa?  

Ointresse?  

Svårt begrepp? Definition?  

12. Hur arbetar den här skolan för att främja elevers hälsa?  

13. Hur arbetar skolan för att främja psykiskt välbefinnande hos eleverna?  

14. Samarbetar du med någon annan för att främja psykiskt välbefinnande hos eleverna?  

Är det någonting som ofta diskuteras bland personal på skolan? 

15. Du som idrottslärare, samarbetar du med någon annan när det kommer till 

undervisningen om hälsa?  

Hur påverkar det undervisningen?  
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