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Förord 

 

Efter snart tio veckors intensivt skrivande, börjar vi nu se slutet på uppsatsen. I vissa stunder 

har det varit tungt, och det har känts som att skrivandet inte har gått framåt. Men så här i 

efterhand känner vi oss nöjda med uppsatsen och överlag har skrivandet och samarbetet 

fungerat mycket bra.   

 

Vi vill passa på att tacka de lärare som ställt upp på intervjuer, utan er hade vår studie inte 

varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår seminariegrupp för tips, råd och konstruktiv 

kritik i samband med grupphandledningstillfällen. 

 

Jacob Sundström & Lisa Berggren



Sammanfattning 

  

Hälsa är ett brett begrepp som det finns många olika teorier och synsätt på. Det 

mångfacetterade begreppet hälsa kompliceras ytterligare när det sätts samman med idrott, i 

ämnet Idrott och hälsa. Då vi som blivande lärare i Idrott och hälsa ansåg det vara intressant 

att få reda på hur några verksamma lärare i ämnet ser på begreppet hälsa, samt hur de anser 

sig bedriva hälsoundervisning, valde vi att skriva vårt examensarbete inom detta område. Vi 

valde att genomföra en kvalitativ intervjustudie med sex verksamma lärare i skolår 7-9 i 

ämnet Idrott och hälsa, för att få svar på frågeställningarna: Hur ser de sex intervjuade 

idrottslärarna på begreppet hälsa? Hur ser de sex intervjuade lärarna på sitt uppdrag att 

förmedla kunskaper om hälsa? 

 

För att kunna tolka de intervjuade lärarnas svar har vi utgått ifrån det salutogena och patogena 

synsättet på hälsa. Det patogena synsättet inriktar sig på biologiska faktorer och fokuserar det 

sjuka, medan det salutogena inriktar sig på hela människan och tar sin utgångspunkt i 

begreppet hälsa.  

 

Av intervjuerna framkom det att lärarna anser att begreppet hälsa är svårt att definiera. De 

intervjuade lärarna är dock överens om att hälsa är personligt och att det handlar om att hitta 

sitt eget sätt att må bra på. Något som framgick av studien är att de flesta lärarna framhåller 

den fysiska hälsan framför den psykiska och sociala. När det gäller undervisningen om hälsa i 

ämnet Idrott och hälsa, visar det sig att den hälsofrämjande undervisningen främst består av 

teorilektioner eller att genom fysisk aktivitet och rörelseglädje förmedla en god hälsa. Den 

psykiska och sociala hälsan blir, enligt lärarna, ofta bortprioriterad på grund av tidsbristen. 
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1. Inledning 
 

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är det centralt att kunna lära om och anpassa sig 

och begreppet livslångt lärande har blivit allmänt vedertaget. Det senaste århundradets 

samhälleliga förändringar har även medfört förändringar i synen och förutsättningarna för 

motion, idrott och fysisk aktivitet (Jan-Eric Ekberg 2009). Hälsoaspekten har fått allt större 

fokus, då hälsa får mycket plats i både tv, tidningar och reklam. Hälsofrämjade arbete, 

hälsoupplysning och friskvård är uttryck för den ökade fokuseringen som finns i samhället 

gällande till exempel mat, fysiskt aktivitet och stress (Ulf Olsson 1997). Fysisk aktivitet för 

motionens skull och idrottande för prestationens skull har blivit en naturlig del av många 

människors liv. Det hälsofrämjande arbetet i Sverige handlade tidigt om att skapa ett friskt 

folk som fungerade som god arbetskraft och bra soldatmaterial. Detta tänkande kom även att 

genomsyra skolgymnastiken som hade en framträdande roll i folkhälsoarbetet (Clas 

Annerstedt 2001a).  

 

Idag är folkhälsosträvandet riktat mot att förändra individers levnadssätt och livsstil samt att 

skapa ett ökat hälsomedvetande. Anledningen till detta är en uppfattning om att en allt större 

del av människors sjukdomar är så kallade livsstilssjukdomar, som uppstår på grund av 

bristande motion, felaktig kost, stress etc. (Ekberg 2009). För skolundervisningen har detta 

inneburit allt större krav på elevers personliga ställningstagande i hälsofrågor. 

Hälsoförmedlande undervisningen har därmed blivit en viktig del i skolans uppdrag, vilket 

syns tydligt i läroplanen för obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och kursplanen för Idrott och 

hälsa (Skolverket 2000). Den ökade betoningen på hälsa i skolundervisningen kom att bli 

tydlig i och med Lpo 94, då namnet på ämnet ändrades från Idrott, till Idrott och hälsa. I och 

med detta namnbyte skulle begreppet hälsa få en större del i undervisningen. Frågan är hur 

idrottslärarna idag arbetar med hälsa i ämnet Idrott och hälsa? Hälsa är något som skall 

genomsyra hela skolans verksamhet, men vi kommer i vår uppsats att fokusera på ämnet 

Idrott och hälsas del i det hälsofrämjande arbetet. 

1.1 Disposition 
 
Uppsatsen börjar med en bakgrundsdel där vi presenterar ett historiskt perspektiv på skolans 

hälsofostrande arbete, med fokus på de senaste 150 åren. Då hälsa är ett mångfacetterat och 

svårdefinierat begrepp kommer vi även att beskriva några olika perspektiv på begreppet hälsa. 
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Därefter kommer en redogörelse för vår teoretiska utgångspunkt, det patogena och det 

salutogena synsättet på hälsa. Sedan följer tidigare forskning, där läsaren får en inblick i vad 

som tidigare skrivits inom området. Därefter redogörs för studien syfte med 

frågeställningarna. Läsaren får sedan en redogörelse för studiens tillvägagångssätt, vilket 

presenteras i form av metod och genomförande. Resultatet framställs sedan genom att vi 

utifrån frågeställningarna presenterar hur de sex intervjuade lärarna ser på begreppet hälsa och 

hur de bedriver hälsoundervisning. Därefter följer en resultatanalys där vi lyfter fram de sex 

intervjuade lärarnas dominerande synsätt på begreppet hälsa och hälsoundervisning. 

Avslutningsvis sammanflätas studien genom en diskussion, där vi sammankopplar resultat 

med tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten som presenterats tidigare i arbetet. 

Vi kommer även att diskutera vårat val av metod samt ge förslag på tidigare forskning. 
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2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur det hälsofrämjande ämnets innehåll och 

fokus har förändrats och utvecklats över tid. Detta för att läsaren ska få en inblick i hur det har 

sett ut de senaste 150 åren. Vi kommer även att redogöra för några olika definitioner och 

perspektiv på begreppet hälsa. Sist i detta avsnitt redogörs för vår teoretiska utgångspunkt, 

som är det salutogena och patogena synsättet på hälsa. 

 

2.1.1 Hälsofostran ur ett historiskt perspektiv 
 
Under de senaste 150 åren har det hälsofostrande ämnet hunnit med ett antal namnbyten. 

Namnändringarna under denna period pekar på att ämnets innehåll och fokus har förändrats. 

Skolans gymnastik/idrottsundervisning har genom tiderna på ett eller annat sätt haft 

målsättningen att bidra till att stärka elevernas hälsa, även om begreppet hälsa har haft olika 

innebörd och olika mycket utrymme (Björn Sandahl 2005). 

 

Från början av 1850-talet till mitten av 1900-talet dominerade Linggymnastiken i den svenska 

skolan (Sandahl 2005). Per Henrik Ling grundade Linggymnastiken, men det var hans son, 

Hjalmar Ling som på 1860-talet färdigutvecklade det som kom att kallas ”det lingska 

gymnastiksystemet”, även känt som ”svensk gymnastik” (Annerstedt 2001a). 

Linggymnastiken fick stor genomslagskraft och hade stor betydelse långt in på 1900-talet. 

Ling betonade att gymnastiken skulle grunda sig på god kännedom om människokroppen, 

rörelserna skulle vara noggrant utförda och varje rörelse skulle ha en bestämd effekt på en 

bestämd kroppsdel (Jan-Erik Ekberg & Bodil Erberth 2000). Vidare syftade Linggymnastiken 

till att förmedla ett harmoniskt och liksidigt kroppsideal, där övningarna skulle utföras i grupp 

och på kommando. Då man inte kunde tävla i Linggymnastiken sågs det som en friskvårdande 

verksamhet (Annerstedt 2001a). En god hållning samt en förbättring av moraliska och 

estetiska aspekter fokuserades även i Lings gymnastik, där en god hållning ansågs vara 

synonymt med god hälsa (Mikael Quennerstedt 2006). Lek eller idrottsliga övningar var 

således inte något som förespråkades av varken Per Henrik Ling eller Hjalmar Ling 

(Annerstedt 2001a). Den anatomiska tyngdpunkten och främjandet av den kroppsliga 

harmonin anses vara en av anledningarna till att hans insatser fick stor betydelse inom den 

svenska gymnastiken (Ekberg & Erberth 2000). Lings gymnastik fick även stor 
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genomslagskraft internationellt, då hans gymnastik praktiserades i bland annat England, 

Frankrike, Japan och Argentina (Annerstedt 2001a). 

 

År 1919 byter ämnet namn från Gymnastik till Gymnastik med lek och idrott. Ämnet 

domineras fortfarande av gymnastik, men med lek och idrott som komplement (Ekberg & 

Erberth 2000). Ämnet hade tidigare dominerats av ett militäriskt inriktat innehåll, vilket i och 

med namnbytet kom att få ett slut (Quennerstedt 2006). Ur ett hälsoperspektiv så betonades 

här hygien- och hälsofrågor i form av att eleven skulle ha förståelse för till exempel föda, 

klädsel, skyddsåtgärder mot smitta samt vikten av vila och sömn (Quennerstedt 2006). Här 

nämns för första gången att ergonomiska kunskaper bör ingå i undervisningen (Annerstedt 

2001a). Ämnet är influerat av en friluftstradition där hälsa ses som en stor del av motivet till 

utomhusaktiviteter, då man såg det som en naturlig väg till hälsa (Marie Sundberg & Johan 

Öhman 2008). 

 

År 1962 återgår ämnet till att heta enbart Gymnastik, där ämnet kännetecknas av att det 

domineras av en fysiologisk inriktning (Quennerstedt 2006). Den fysiologiska vetenskapen 

skulle förmedlas i form av teoretisk undervisning, och det hälsorelaterade innehållet hade en 

tydlig koppling till kroppen (Sandahl 2005). Fysiologitraditionen låg även till grund för 

ämnets hälsoperspektiv där målet var att förbättra elevernas fysiska status för att förhindra en 

hälsokatastrof (Quennerstedt 2006). Hälsoundervisningen skulle fokusera på hygien, 

kroppsvård, klädsel, kost och klimat. Genom att uppmuntra eleverna till en aktiv och 

hälsosam livsstil var målsättningen att förbereda eleverna för det kommande arbetslivet 

(Sandahl 2005). Trots att ämnet breddats avsevärt var målsättningen fortfarande att väcka ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet, samt att vara ett medel till rekreation och god hälsa 

(Claes Annerstedt 1991). Kunskap om risker vid träning, de fysiska prestationernas 

prestigevärde samt teori om kroppens uppbyggnad skulle bidra till elevernas hälsofostran 

(Quennerstedt 2006). När läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) presenterades var 

tankesättet ungefär detsamma, då huvudmomenten bestod i oförändrad form (Sandahl 2005). 

Begreppet hälsa var under 1960-talet starkt kopplat till kroppen och dess prestationsförmåga. 

 

I och med 1980 års läroplan (Lgr 80) fick ämnet ett helt nytt namn, nämligen Idrott. 

Fokuseringen på hälsofrågor ökade, och en tydlig förändring var att ämnet fick ett nytt 

huvudmoment, som benämndes hälsa, hygien och ergonomi. Detta moment skulle inrikta sig 

på olika typer av förebyggande hälsovård och vara helt teoretiskt. Att detta lyftes fram pekar 
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på att hälsovård i idrottsundervisningen blev allt viktigare, även om innehållet behöll den 

inriktning som funnits under 1960-talet (Sandahl 2005). Även de psykosociala förhållandena 

började lyftas fram mer när man talade om begreppet hälsa. Hälsoundervisningen kunde 

innehålla bland annat psykosociala faktorer, friskvård, samlevnad samt välbefinnande. 

Diskussioner och värderingsövningar kring hälsofrågor blev allt vanligare (Quennerstedt 

2006).  

 

År 1994 då det kom en ny läroplan (Lpo 94) bytte ämnet på nytt namn, till det nuvarande 

namnet Idrott och hälsa. Här har betoningen på idrottsliga färdigheter minskat och Claes 

Annerstedt (2001b) menar att namnbytet kan ses som en markering att ämnet är något 

kvalitativt annorlunda än den idrott som bedrivs inom föreningsidrotten. I Lpo 94 förekommer 

perspektiv med såväl fysisk, intellektuell, miljöbaserad och psykologisk koppling. Det som 

förknippas med och betraktas som hälsa har vid denna tidpunkt alltså breddats avsevärt 

(Sandahl 2005). Ett upplevelsebaserat synsätt har börjat växa fram och att det är aktivitetens 

betydelse samt sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och livsstil som står i centrum 

(Annerstedt 2001b) 

 

2.1.2 Hälsa i den nuvarande kursplanen för idrott och hälsa 
 
År 2000 reviderades kursplanerna och en förskjutning mot en ökad hälsoundervisning blev 

allt tydligare. Dagens styrdokument visar att ämnet Idrott och hälsa ska utveckla kunskaper 

om hälsa och hälsofrämjande hos eleverna. Detta ska ske utifrån ett brett hälsoperspektiv som 

innefattar en fysisk, psykisk och social förmåga samt utvecklandet av en positiv självbild 

(Quennerstedt, 2006). Under ämnets syfte och roll i utbildningen står det att ”ämnet idrott och 

hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge 

kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan” (Skolverket 2000). 

 

Under mål att sträva mot står det att skolan i sin undervisning skall sträva efter att eleven: 

 

- utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv     
självbild, 

 
- utvecklar kunskaper om vad som främjar hälsa, 

 
- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, 

välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett 
bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och ta ett ansvar för sin hälsa, 
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- utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 

samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 
personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor, (Skolverket 2000). 

 

Under ämnets karaktär och uppbyggnad lyfts hälsoaspekten i följande meningar: 

 
Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som 
socialt välbefinnande. 
 
Ämnet förmedlar kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan 
främjas. 
 
Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl hälsofrågor 
som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. (Skolverket 2000). 

 
 

2.1.3 Begreppet hälsa 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1948 begreppet hälsa på följande sätt 

 
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity (WHO 1948, s 1). 

 
WHO har genom åren reviderat och utvecklat definitionen av hälsa och hälsofrämjande 

arbete. I det senaste manifestet har hälsa även kopplats till mänskliga rättigheter, global 

utveckling, solidaritet och likvärdiga möjligheter för hälsa och välbefinnande. Begreppets 

innebörd har genom tiderna påverkats av religion, filosofi, moral, politik och vetenskap Hälsa 

är alltså inte något som är givet, utan något som är kulturellt betingat, och som måste relateras 

till det sammanhang där begreppet används (Quennerstedt 2006). Utifrån WHO:s definiering 

ses hälsa idag som en väsentlig förutsättning för en människas liv och som en resurs för att 

kunna uppnå mål i livet så som utbildning, socialt nätverk och inkomst. Hälsa ses som en 

resurs man erövrar genom att kontrollera sin livssituation (Jennie Medin & Kristina 

Alexandersson 2000). Det finns flera olika teorier om hälsa, vilka konstrueras utifrån ett stort 

antal vetenskapliga discipliner, alltifrån medicin till hälsopedagogik (Mikael Quennerstedt & 

Johan Öhman, 2000). För att läsaren ska få en insikt i hur komplext begreppet hälsa är har vi 

valt att beskriva ytterligare några teorier och perspektiv på hälsa, för att sedan avsluta med de 

perspektiv vi kommer att använda som teoretisk utgångspunkt.  

 

Medin & Alexanderson (2000) belyser en biomedicinsk respektive humanistisk inriktning. 

Inom den biomedicinska inriktningen ses hälsa som frånvaro av sjukdom. Man fokuserar på 
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kroppen och inkluderar inte människans natur, till exempel om hon är god, ond, fri eller 

begränsad. Det karaktäristiska för denna inriktning är att det är sjukdom som står i fokus, 

istället för hälsa. Den humanistiska inriktningen ser hälsa som något mer än enbart frånvaro 

av sjukdom. I motsatts till den biomedicinska inriktningen är det hälsa och inte sjukdom som 

fokuseras. Man ser människan som aktiv och skapande, samt som en del i ett samspel mellan 

individen och det sammanhang hon verkar i.  

 

Ingmar Pörn (1995) utgår från ett annat synsätt, där han använder sig av tre olika 

konceptioner för att förstå begreppet hälsa. Den första är den handlingsteoretiska, som ser på 

hälsa ur ett vidare perspektiv än enbart frånvaro av sjukdom, denna konception kan i och med 

detta relateras till den humanistiska inriktningen. Även den andra konceptionen, den 

obegränsade idealrelativismen, kan relateras till den humanistiska inriktningen, där hälsa och 

sjukdom ses som relativa begrepp. I den obegränsade idealrelativistiska konceptionen drar 

man det till sin spets och menar att praktiskt taget vilka ideal och egenskaper som helst kan bli 

förutsättningar för god hälsa. Den tredje konceptionen kallar Pörn för den biostatistiska 

konceptionen, denna har tydliga kopplingar till det biomedicinska synsättet, då den betecknar 

perfekt hälsa som frånvaro av sjukdom. Man utesluter även möjligheten att ha god hälsa om 

man är bärare av en sjukdom. 

 

Ytterligare ett synsätt på hälsa är det patogena respektive det salutogena perspektivet 

(Quennerstedt 2006), och det är dessa synsätt som vi valt att ha som teoretisk utgångspunkt i 

vår uppsats. Detta för att vi sedan tidigare är bekanta med det patogena och salutogena 

perspektivet och för att vi anser att dessa perspektiv passar bra in i vår studie.  

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
 

Nedan följer en redogörelse för den teoretiska utgångspunkt som vi har valt att använda oss 

utav för att kunna tolka resultaten som framkommer i vår studie.  

2.2.1 Det patogena synsättet 
  
Det patogena synsättet (patos=sjukdom) innebär att man ser på hälsa som frånvaro av 

sjukdom, där utgångspunkten är det sjuka och inte det friska.  Det är alltså sjukdom och inte 

hälsa som fokuseras. Människan ses som enbart en biologisk varelse och avvikelser från 
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normala tillstånd och beteenden ses som sjukdom. Den mänskliga kroppen inordnas i 

dikotomier som sjuk/frisk eller normal/onormal. Det sjuka är det som är intressant att studera, 

och hälsa och sjukdom ses alltså som varandras motsatser (Quennerstedt 2006, Quennerstedt 

& Öhman 2000). I första hand är kroppen en biologisk företeelse som föregår det sociala, där 

människors identitet och handlingar är förutbestämda av den biologiska kroppen 

(Quennerstedt 2006). Detta synsätt benämns ofta synonymt med den biomedicinska 

inriktningens syn på hälsa. Medin & Alexanderson (2000) menar att grundtanken är att man 

ser på kroppen som ett mekaniskt system som ska förstås som ett maskineri i arbete. Sjukdom 

är ett tillstånd när maskinen (kroppen) inte fungerar medan hälsa är tillståndet när den 

fungerar (Quennerstedt 2006). Detta är vad Katarina Swartling Widerström (2005) kallar en 

dualistisk människosyn, vilket innebär att man ser på kropp och själ som oberoende av 

varandra och man utelämnar psykiska och sociala faktorer. Även faktorer som levnadsvanor, 

boendemiljö och luftföroreningar utelämnas. Enligt Quennerstedt (2006) kan man 

sammanfatta det patogena synsättet i följande punkter: 

 
• Det är det sjuka eller avvikande som fokuseras. 
• Hälsa ses som ett tillstånd i frånvaro av sjukdom eller skada. 
• Som sjukdom betraktas avvikelser från normala tillstånd. 
• Det är den biologiska aspekten av människan som kroppslig varelse som 

fokuseras. 
• Hälsa ses som ett mål, ett statiskt tillstånd som man kan uppnå genom att undvika 

sjukdom. (Quennerstedt 2006, s 49) 

 
Det patogena synsättet dominerar främst inom medicinvetenskapen och sjukvården, men har 

traditionellt sett även haft en dominerande ställning i skolans hälsoarbete, där frågor om 

hygien och förhindrande av benskörhet ofta diskuteras (Quennerstedt 2006, Quennerstedt & 

Öhman 2000). Då det patogena synsättet kritiserats har ett annat synsätt vuxit fram, vilket 

kallas det salutogena (salus= hälsa) (Quennerstedt 2006). 

2.2.2 Det salutogena synsättet 
 
Till skillnad från det patogena synsättet är det salutogena mer djupgående och av holistisk 

karaktär. Det salutogena synsättet ger en vidare betydelse av begreppet hälsa då det inbegriper 

hela människan. Man ser till samspelet mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer, där 

hälsa ses som närvaro av något positivt. Det salutogena synsättet utgår från faktorer som leder 

till hälsa, istället för att leta orsaker till sjukdom (Medin & Alexanderson 2000). Vidare menar 

Quennerstedt & Öhman (2000) att hälsa inte ses som något man har eller inte har, utan att det 

handlar om olika grader av hälsa på en skala. Hälsa ses alltså inte som ett statiskt tillstånd, 
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utan snarar som något som kan förändras över tid (Quennerstedt 2006). Roger Qvarsell & 

Ulrika Torell (2001) menar att det som enligt det patogena synsättet ses som ohälsa, inte 

behöver vara det inom det salutogena. Det är istället faktorer som hur man uppfattar, hanterar 

och lever med sin ohälsa som är det avgörande. Vidare menar de att det är inaktiviteten som 

är det avgörande för sjukdom som tillstånd. Det är alltså på vilket sätt sjukdomen utgör en 

förändring i människors liv som fastställer om man har hälsa eller inte. Som Quennerstedt 

(2006) skriver kan man alltså vara sjuk men ändå ha hälsa. Även Nordenfelt beskriver i 

Medin & Alexandersson (2000) att hälsa karaktäriseras av individens handlingsförmåga 

kontra oförmåga till handling. Quennerstedt (2006) sammanfattar det salutogena synsättet i 

följande punkter: 

 
• Det som skapar och utvecklar hälsa fokuseras. 
• Hälsa ses som en dynamisk process. 
• Hälsa är något mer, eller något annat än frånvara av sjukdom. 
• Man kan vara sjuk men ändå ha hälsa. 
• Hälsa skapas av fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel. 
• Människan betraktas som aktiv och handlande, och alltid i relation till sin 

omgivning. 
• Hälsa ses som ett medel eller en förutsättning för att uppnå andra saker i livet. (Quennerstedt 2006, 

s 51) 

 

Precis som i det patogena synsättet är kroppen central även i ett salutogent perspektiv, men 

inte med den innebörden att den biologiska kroppen måste fungera optimalt. Det är istället 

hela människan som betraktas ur perspektivet vad som utvecklar hälsa, välbefinnande, eller 

livskvalitet (Quennerstedt 2006). Nyckelbegreppet inom det salutogena synsättet är KASAM 

(Känsla av sammanhang) (Medin & Alexanderson 2000), som vi beskriver i kommande 

avsnitt. 

2.2.3 KASAM 
 
Den som har utvecklat KASAM-teorin är Aron Antonovsky, som var professor i medicinsk 

sociologi. Antonovsky ansåg att människan alltid, mer eller mindre är utsatt för tillstånd som 

påfrestningar, stress och kaos (Medin & Alexanderson 2000). Det intressanta är hur 

människan, trots dessa påfrestningar, kan bibehålla eller uppnå hälsa (Medin & 

Alexandersson 2000). KASAM-begreppet innefattar tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa kan enligt Aron Antonovsky (2005) sammanfattas 

och definieras enligt följande: 
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Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de 
stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta 
de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky 2005, s 46). 

 
Begriplighet syftar på om människan upplever inre och yttre stimuli som information som är 

strukturerad och tydlig eller om hon ser den som oordnad och kaotisk. En människa med hög 

känsla av begriplighet kan förutse, ordna och förklara de stimuli hon utsätts för, vilket gör 

dem begripbara. Hanterbarhet handlar om hur man kan hantera de stimuli som man utsätts 

för. En hög känsla av hanterbarhet innebär att man kan hantera olyckliga omständigheter och 

händelser utan att känna att livet är orättvist. Den tredje komponenten meningsfullhet, avser 

om individen känner att livet trots dess problem och krav, har en känslomässig innebörd. Man 

ser problem och krav som utmaningar man inte drar sig för att konfrontera (Antonovsky 

2005). Det är viktigt att en människa förstår sin tillvara och att blir förstådd, hon måste också 

känna att hon kan hantera sin situation, men främst måste hon vara motiverad för en 

fortsättning genom att se en mening med sin existens. Man skulle kunna säga att KASAM 

utgör en människas sjätte sinne för att kunna överleva och mobilisera hälsofrämjande 

egenskaper (Elisabet Näsman, 1998).   
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3. Tidigare forskning om hälsoundervisning 
 

Som tidigare nämnts finns det ett flertal teorier som på olika sätt försöker beskriva innebörden 

av begreppet hälsa. När begreppet hälsa dessutom sätts samman med det mångfacetterade 

begreppet idrott kompliceras det ytterligare. Då kursplanen i ämnet Idrott och hälsa inte ger en 

tydlig bild av vad hälsa är och ska innefatta, ger det ett stort utrymme för läraren att själv 

definiera begreppet, vilket kan medföra en osäkerhet om hälsoundervisningens innehåll 

(Britta Thedin Jacobsson 2005). Idrottsämnet har setts som ett ensidigt praktiskt ämne 

uppbyggt på olika fysiska aktiviteter, där synsättet har varit att fysisk aktivitet ger hälsa (Kjell 

Gustavsson 1996). Thedin Jacobsson (2005) har gjort en undersökning som baserats på tio 

intervjuer med idrottslärare som har olika lång erfarenhet. Syftet med studien var att belysa 

hur lärare som undervisar i Idrott och hälsa uttrycker sig om ämnet, och då i synnerhet om 

begreppet hälsa. Det visar sig att lärarna anser att begreppet hälsa är mycket diffust och 

svårgestaltat i undervisningen. Hälsa uttrycks som något man ska uppnå, men på vilket sätt 

konkretiseras inte. Quennerstedt (2006) menar att hälsa är en tolkningsfråga för den enskilda 

skolan, det enskilda ämnet eller den enskilde läraren. Vidare menar han att Idrott och hälsa i 

nuvarande kursplan ska utveckla hälsa i termer av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Utgångspunkten bör vara rörelseaktiviteter som analyseras, reflekteras och värderas ur ett 

hälsoperspektiv. Detta är inte lika tydligt i Thedin Jacobssons (2005) studie, där lärarnas syn 

på hälsobegreppets roll i undervisningen faller in under tre kategorier: 

 
• Hälsa är något teoretiskt som man förknippar med traditionell 

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

• Hälsa har man i andra ämnen, så som hemkunskap när man undervisar om kost eller 
naturkunskap när man har moment som främst handlar om människokroppen. Dessa 
ämnen kan integreras med idrott och hälsa men det förekommer inte särskilt ofta. 
 

• Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysiskt 
aktiv främjar man hälsan på kort och lång sikt. Hälsa är något man genomför enligt 
förmedlingspedagogiken. Man informerar om varför man ska träna och på vilket sätt 
olika övningar är nyttiga (Thedin & Jakobsson, s 59). 

 

Charli Eriksson m.fl. (2003) har genomfört en analys av lokala arbetsplaner och lokala 

betygskriterier på 22 skolor. Det framkommer ur dessa lokala dokument att hälsa innebär att 

eleven utifrån fysiologiska förklaringar ska få en förståelse för sambandet mellan kost, 

motion, vila och kroppens välbefinnande. Det framkommer även att hälsofrågor beskrivs som 

ett teoretiskt moment och inte som något som utvecklas i ämnets praktiska delar. Exempel på 
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sådana teoretiska moment kan vara föreläsningar eller skriftliga uppgifter. Även den sociala 

aspekten lyfts fram som viktigt i ämnet. Detta innebär att elevernas sociala förmågor så som 

samarbetsförmåga, konflikthantering och hänsyn ska utvecklas. Detta är dock inte kopplat till 

hälsa utan främst till de fysiska aktiviteterna. En intressant notering är att idrott och hälsa ses 

som två olika moment, där hälsa ses som ett separat moment i ämnet, och inte som fokus i 

verksamheten. Det verkar alltså som att lärarna i ämnet ska undervisa i Idrott och hälsa, med 

andra ord ska hälsa inte integreras med idrott. Även Håkan Larsson (2004) har granskat lokala 

kursplaner och noterat att begreppet hälsa ses som ett separat moment och inte som något som 

ska genomsyra hela undervisningen. Han tillägger att i de lokala kursplanerna han granskat 

nämns begreppet hälsa ytterst sällan.  

 

Vidare visar en undersökning av Jane Meckbach (2004) att kursplanens intentioner om att 

eleverna ska stimuleras till ett hälsotänkande inte är något som lärarna framhäver. Studien 

syftade till att genom intervjuer ta reda på idrottslärares syn på mål- och innehållsfrågor, samt 

elevers lärande i ämnet. Ur undersökningen framkommer det att det var få lärare som framhöll 

att undervisningen ska ge kunskaper om kropp och hälsa, medan majoriteten ansåg att det 

viktigaste var att eleverna rörde på sig och hade roligt på lektionerna. Att lärarna verkar ha 

svårt att fastställa hur själva lärprocessen ser ut för eleverna är också något som framkommer 

Den nationella utvärderingen av skolan 2003 pekar på att ämnets fokus på hög aktivitet gör att 

utrymmet för reflektion och dialog hamnar i skymundan. De menar att detta kan tolkas som 

att diskussion och reflektion är överflödigt, då ämnets innehåll och tänkta lärande är 

självklart, eller att synen på själva lärprocessen utgår ifrån att ”man lär sig bara man är ombytt 

och deltar” (Charlie Eriksson, Mikael Quennerstedt och Marie Öhman 2005). Wright (1983) i 

Annerstedt (2007) poängterar att man som lärare i Idrott och hälsa inte kan ta för givet att 

ämnet bidrar till att förbättra elevernas hälsa på ett betydelsefullt plan, bara för att det 

troligtvis ger en viss positiv effekt på hälsan. Wright menar att det är först om betydande 

kunskaper, förståelse för principer och positiva attityder utvecklas, tillsammans med ökade 

färdigheter och förändrat beteende, som man kan påstå att undervisningen bidrar till att 

förbättra elevernas hälsa på ett betydelsefullt sätt.  

 

En studie av Eriksson m.fl. (2003) visar att undervisningen i idrott och hälsa har en uppenbar 

hälsoinriktning med aktivitetsfokus. Lärarna i studien framhåller vikten av att eleverna ska bli 

”trötta och svettiga” och ”hålla igång”, vilket visar på att det är den kroppsligt fysiska 

ansträngningen som framhålls. Eriksson m.fl. menar att ett hälsoinriktat aktivitetsfokus inte är 
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problematiskt i sig, utan att problemet uppstår när detta synsätt används som den enda 

förklaringsmodellen på kropp och rörelse. Vidare framkommer det att kunskapsutveckling 

genom reflektion, samtal och diskussion är något som i stor utsträckning saknas i 

undervisningen. 

 

Thedin Jacobsson (2005) menar att för att möjliggöra lärande och kunskapsutveckling i ämnet 

behövs en samstämmighet angående vad begreppet hälsa innebär och hur man ska undervisa 

om hälsa. Inger Karlefors (2002) problematiserar också att det inte finns en gemensam 

definition av ämnets primära syften och mål. Hon menar att eftersom läro- och kursplaner inte 

anger tydliga mål utan är tolkningsbara, innebär det att det inte finns en gemensam definition 

av innehåll och struktur. Karlefors menar att detta har lett till att idrottsämnet har ett 

identitetsproblem, som i sin tur skapat ett innehållsproblem. Att befrämja elevernas kunskaper 

och möjligheter att sköta sin egen hälsa blir svårt om idrottsläraren inte är klar över vad 

undervisningen ska innehålla, och vad som ska uppnås. Ekberg (2009) menar att begreppet 

hälsa, i ämnesnamnet Idrott och hälsa leder till en otydlighet, då hälsa även ses som ett 

gemensamt mål för hela skolan. I Lpo 94 står det att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola: 

 
har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. (Lpo 94, s 10) 

 
Då läroplanen är något som berör hela skolan är detta ett tydligt bevis på att god hälsa ska 

eftersträvas och genomsyra hela skolans undervisning. Även Thedin Jakobsson (2005) 

uppmärksammar det faktum att hälsa är benämnt i både Lpo 94 och kursplanen för Idrott och 

hälsa. Hon menar att detta kan ses som ett tydligt tecken på att man bör sträva efter att 

integrera Idrott och hälsa med resten av skolans verksamhet. Enligt Karlefors (2002) studie 

om samverkan mellan ämnet Idrott och hälsa och andra ämnen, visar det sig att många 

idrottslärare inte ser särskilt positivt på ämnessamverkan. Lärarna menar att det inte finns 

tillräckligt med tid för samverkansplanering, då de menar att de till och med har svårt att få tid 

till arbetslagssamverkan. Idrottslärarna i studien menar att de inte anser att de har något att 

vinna på att samverka med andra ämnen. Önskan om samverkan verkar alltså vara något som 

är svårt att realisera då lärarna verkar se fler negativa än positiva effekter av samverkan. 
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4. Utgångspunkt för studien 

 
Utifrån tidigare forskning kan vi se att hälsa enligt lärare är ett diffust begrepp och att det är 

svårt att gestalta i undervisningen i Idrott och hälsa. Forskning visar även på att idrott och 

hälsa ses som två olika moment, där hälsa inte integreras med idrott. Att lärare anser att det 

viktigaste är att eleverna rör på sig och har roligt på lektionerna, medan kunskaper om kropp 

och hälsa ses som mindre viktigt är även något som framkommer av tidigare forskning. 

 
Med detta i beaktning kommer vi att undersöka hur verksamma lärare inom Idrott och hälsa 

ser på begreppet hälsa och hälsoundervisningen utifrån det salutogena och det patogena 

synsättet, för att se om lärarnas syn på hälsa avspeglas i undervisningen. 
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5. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån det salutogena och det patogena synsättet ge en bild av hur 

sex verksamma idrottslärare ser på begreppet hälsa, samt hur de ser på sitt uppdrag att 

förmedla kunskaper om hälsa till sina elever. Detta ledde oss fram till följande 

frågeställningar: 

 

• Hur ser de intervjuade lärarna på begreppet hälsa? 

 

• Hur ser de intervjuade lärarna på sitt uppdrag att förmedla kunskaper om hälsa? 
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6. Metodologi 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera och motivera vårt val av metod, som kom att bli 

kvalitativa intervjuer. Vi kommer kortfattat att beskriva på vilket sätt en kvalitativ metod är 

att föredra framför en kvantitativ i vår studie, och vad man ska tänka på vid genomförandet av 

en kvalitativ intervju. 

6.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Det är lämpligt att använda sig av kvantitativa metoder när man vill kunna sätta siffror på 

undersökningsmaterial och när man vill kunna generalisera utifrån en mindre grupp (Annika 

Eliasson 2006).  Kvantitativ forskning betonar kvantifiering när det gäller insamling och 

analys av data (Alan Bryman 2002). Kvantitativ metod betonar ett deduktivt synsätt, där 

viktiga drag som mätning, generalisering och replikation lyfts fram. Det kan vara ett problem 

att de flesta människor har en hög grad av tilltro till kvantitativ forskning. Bara för att man 

omvandlar något till siffror innebär inte det att det är en objektiv sanning (Idar Magne Holme 

& Bernt Krohn Solvang 1997).  Holme och Krohn Solvang menar att människor i allmänhet 

bör få en mer realistisk uppfattning om vad man kan komma fram till med kvantitativa 

metoder, det är nämligen lätt att missbruka och feltolka den information som den kvantitativa 

forskningen ger. Den kvantitativa forskningen kritiseras även för att den förtingligar och ger 

en statisk bild av den mångfacetterade sociala verkligheten (Bryman 2002).  

 

Kvalitativa metoder passar sig bättre när man vill tränga mer på djupet och komma åt 

sammanhang som kräver förståelse (Eliasson 2006). Kvalitativ forskning lägger vanligtvis 

vikten vid ord och inte vid kvantifiering. Kvalitativ metod har inom samhällsvetenskaplig 

forskning blivit ett populärt angreppssätt, där strategin är induktiv och tolkande, det vill säga 

man vill förstå hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Syftet med kvalitativa 

metoder är att genom närhet till forskningsobjektet kunna förstå den situation som individer, 

grupper eller organisationer befinner sig i (Bryman 2002). De kvalitativa metoderna innebär 

ett försök till att överskrida det subjukt-objekt-förhållande som utmärker naturvetenskapen, 

något som den kvantitativa metoden har sin grund i. Genom att studera fenomenet inifrån 

försöker forskaren skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om den företeelse man 

studerar (Holme & Krohn Solvang 1997). Kvalitativa metoder brukar av kvantitativa forskare 

kritiseras för att vara för subjektiv. Med detta menar de att kvalitativa resultat i allt för stor 
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utsträckning bygger på forskarnas egna uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt. Kritiken gäller även svårigheten att upprepa en kvalitativ undersökning 

(Bryman.2002).  

 

Då vi inte är intresserade av att beskriva något i termer av siffror eller att generalisera, utan 

vill förstå hur de sex idrottslärarna tänker kring begreppet hälsa och hälsoundervisning i 

termer av ord, har vi valt en kvalitativ forskningsansats med intervjuer som metod. 

 

6.1.2 Den kvalitativa intervjun  
 
Vid kvalitativa intervjuer försöker man förstå världen utifrån undersökningspersonernas 

synvinkel. Det vill säga att man försöker förstå hur den intervjuade tänker, känner samt vilka 

erfarenheter den har (Jan Trost 2005, Steinar Kvale & Svend Brinkmann 2009). Då vi i vår 

undersökning vill ta reda på hur lärare tänker kring hälsoaspekten i ämnet Idrott och hälsa 

finner vi det lämpligt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Att använda sig av intervjuer 

som forskningsmetod innebär att man har en struktur och ett syfte med samtalet. Det är viktigt 

att intervjuaren inte är passiv under samtalet utan att denne aktivt följer upp de svar och 

uttalande den intervjuade ger. Detta för att kunna klargöra och utvidga svaren, men även för 

att kunna ställa kritiska frågor då det erfordras (Kvale & Brinkman 2009). Det är även viktigt 

att intervjuaren har tålamod och vågar vänta så att den intervjuade får möjlighet att ta pauser 

och fundera utan att bli avbruten (Trost 2005). Då de flesta har en skräck för tystnad, i 

synnerhet när man som intervjuare ska leda ett samtal, är det viktigt att man är medveten om 

att tystnaden inte är något negativt, utan snarare tvärtom. Man bör även akta sig för att 

komma med nya frågor eller andrafrågor för snabbt, då detta av den intervjuade kan uppfattas 

som ett tecken på ointresse (Trost 2005). För att kunna ställa de så kallade andrafrågorna är 

det viktigt att man som intervjuare aktivt lyssnar på vad och hur intervjupersonen svarar. Att 

kunna ställa andrafrågor ställer alltså höga krav på intervjuarens färdighet, personliga 

omdöme och ämneskunskaper (Kvale & Brinkmann 2009). 
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6.2 Genomförande 
 

I denna del kommer vi att redogöra för vårt urval av intervjupersoner, genomförd pilotstudie, 

hur intervjuerna gick till, samt hur vi bearbetat och analyserat det material som erhölls vid 

intervjutillfällena. Vidare kommer en redogörelse för de etiska övervägande som vi tagit 

hänsyn till när vi genomfört vår studie.  

 

6.2.1 Urval 
 
Vi har valt att intervjua sex idrottslärare som jobbar inom skolår 7-9 i en medelstor stad i 

Mellansverige. Anledningen till att vi valt att avgränsa oss till lärare som jobbar inom skolår 

7-9 är att det enligt vår uppfattning är först då som eleverna är tillräckligt mogna för att kunna 

reflektera, och kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Enligt oss blir det därmed ännu viktigare 

för läraren att reflektera över sitt val av innehåll och arbetssätt gällande hälsoundervisning. 

Det är även först i slutet av det nionde skolåret som det i kursplanen tydligt står uttryckt att 

hälsa är något som eleven skall ha kunskap om, då det under mål att uppnå står att ”eleven 

skall förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa [...]”  (Skolverket 2000).  Detta, 

tillsammans med det faktum att vi båda kommer att ta ut vår examen mot grundskolans senare 

år kom att bli avgörande för vårt val av avgränsning. För att få tag på lärare som ville ställa 

upp i studien så började vi med att söka på Internet efter skolor som passade vårt urval, det 

vill säga grundskolor årskurs 7-9. Vi formulerade sedan ett mail1, där vi kortfattat beskrev vår 

studie, som skickades till dessa skolor. Vi fick därefter svar från sex idrottslärare som kunde 

tänka sig att ställa upp. Dessa sex blev sedan de som intervjuades i vår studie. Att välja 

undersökningspersoner på detta sätt kallas för att göra ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att man väljer personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga (Bryman 2002). Då det inte 

var helt lätt att få tag på lärare som ville låta sig intervjuas fick vi välja de som svarade på vårt 

mail. 

 
6.2.2 Pilotstudie 
 
Innan man sätter igång med den riktiga undersökningen bör man genomföra en pilotstudie 

(Bryman 2002). En pilotstudie i form av provintervjuer är främst till för att förbättra 

                                                 
1 Se bilaga 1. 
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intervjumanualen (Pål Repstad 2007). Under en pilotstudie kan man få reda på om frågorna i 

intervjumanualen är dåligt formulerade och verkar svåra att förstå, vilket man då kan förbättra 

(Bryman 2002). Detta var delvis syftet med vår pilotstudie, men vi såg den även som en 

möjlighet att öva oss själva i rollen som intervjuare. I vår pilotstudie valde vi att intervjua två 

idrottslärarstudenter, vilket resulterade i omformuleringar samt tillägg av några frågor i 

intervjuguiden. Under pilotstudien fick vi även chansen att prova den tekniska utrustningen, 

för att undvika missöden med ljudupptagningen under de verkliga intervjuerna. En lärorik 

detalj som vi uppmärksammade under pilotstudien var att ljudutrustningen blinkade rött. Då 

man skall akta sig för detaljer som gör att den intervjuade blir påmind om att den är inspelad 

(Trost 2005), medförde upptäckten att detta kunde undvikas genom att placera 

ljudutrustningen annorlunda. Ljudupptagningen gjorde även att vi kunde lyssna på hur den 

som intervjuade formulerade sina frågor och använde sin röst. 

6.2.3 Intervjuer 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi utgick ifrån övergripande 

frågor, där den intervjuade läraren hade stor frihet att kunna utforma svaren på sitt eget sätt. 

Intervjuaren hade även stor frihet att kunna utveckla andrafrågor utifrån de svar 

intervjupersonen gav. En intervjuguide bör vara relativt kort och utgöras av stora delområden 

(Trost 2005). Vi har förutom bakgrundsfrågorna, formulerat åtta övergripande 

undersökningsfrågor med utgångspunkt i vårt syfte, vilka kan ses som delområden.  Vi utgick 

ifrån Brymans (2002) grundläggande råd då vi utformade vår intervjuguide2 och förberedde 

oss inför intervjun. Detta innebar bland annat att vi försökte undvika att ställa så kallade 

ledande frågor, samt att vi använde oss av ett för intervjupersonerna begripligt språk. Även 

Brymans praktiska råd togs i beaktning innan intervjun, detta innebar till exempel att vi såg 

till att ha en bra utrustning för ljudupptagning, och att intervjuerna genomfördes i en lugn och 

ostörd miljö som valdes ut av den intervjuade. Ljudinspelning av intervjun och transkribering 

av materialet, är ett viktigt tillvägagångssätt för att man ska kunna göra den detaljerade analys 

som kvalitativa undersökningar kräver (Bryman 2002). Med detta i beaktning kändes det som 

en självklarhet att använda sig av ljudupptagning. 

 

Vid kvalitativa intervjuer kan man tala om reliabilitet i form av huruvida den intervjuade 

förändrar sina svar under en intervju, samt ifall de intervjuade kommer att ge olika svar 

                                                 
2 Se bilaga 2. 
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beroende på vem som intervjuar ( Kvale 1997). För att höja reliabiliteten ska man ställa 

samma frågor till alla intervjuade och man ska även se till att de ställs på samma sätt oavsett 

vem som intervjuar (Trost 2005). För att minimera risken för att frågorna ställs på olika sätt 

har vi därför valt att använda oss av samma intervjuare i alla sex intervjuer. Vi kommer dock 

att vara två personer närvarande vid intervjun. Fördelen med detta är att vi efteråt kan 

diskutera och tolka intervjusvaren tillsammans (Repstad 2007). En aspekt som kan minska 

validiteten under intervjun är att forskarens förväntningar på den intervjuade gör att den kan 

anpassa sina svar efter detta (Holme & Krohn Solvang 1997). Vi var därför innan intervjuerna 

noga med att klargöra att syftet med studien inte var att kontrollera att kursplanens intentioner 

följs, utan att endast få en bild av hur de anser att de arbetar med hälsoförmedlande 

undervisning. En annan aspekt av validiteten är att den är beroende av den 

hantverksskicklighet som forskaren innehar (Kvale & Brinkmann 2009). Då vi som oerfarna 

forskare besitter en relativt låg sådan är vi medvetna om att även det kan komma att sänka 

validiteten i studien. Att vi använde oss av ljudupptagning gjorde att vi kunde gå tillbaks och 

lyssna, vilket kan minska risken för feltolkningar 

 

Inledningsvis definierade vi situationen för intervjupersonen, det vill säga att vi kortfattat 

berättade om syftet med intervjun och att vi använde oss av ljudupptagning. Vi frågade även 

intervjupersonen om den hade några övriga frågor innan intervjun kunde börja (Kvale & 

Brinkmann). Det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg i den rådande situationen, och 

att man därför ska inleda intervjun med några lättsvarade frågor (Steinar Kvale 1997). De 

inledande frågorna kan vara avgörande för hur resten av intervjun kommer att fortlöpa. Börjar 

man intervjun på fel sätt, som för den intervjuade kan uppfattas som störande eller onaturligt, 

kan man förlora förtroendet (Trost 2005). Vi valde att börja vår intervjuguide med ett antal 

bakgrundsfrågor för att vi dels skulle få en uppfattning om vem den intervjuade är och vad 

personen har för bakgrund, men även för att inleda intervjun på ett lättsamt och avslappnat 

sätt. Kvale & Brinkmann (2009) menar att de första minuterna på intervjun kan vara 

avgörande för hela fortsättningen. Vidare menar de att en god kontakt skapas genom att man 

visar intresse och lyssnar uppmärksammat på vad den intervjuade har att säga. Då den 

intervjuade har varit öppen och personlig under intervjun kan det i slutet råda en viss oro eller 

spänning (Kvale & Brinkmann). Denna problematik var inget vi upplevde, men vi såg dock 

till att avrunda samtalet på ett naturligt och lättsamt sätt även efter att ljudupptagningen 

stängts av.  Varje intervju tog mellan 15-25 minuter. 
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6.2.4 Bearbetning och analys 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberade vi materialet, vilket vi såg till att göra så 

fort som möjligt efter att intervjun genomförts. Det finns inte någon given mall för hur en 

transkribering ska utföras, utan det är syftet med undersökningen som bör styra hur mycket 

som ska skrivas ut och i vilken form. Vill man belysa nyanser och förstå meningen i de 

intervjuades uttalanden kan det räcka med att skriva ut samtalet i en litterär stil (Kvale & 

Brinkmann 2009). Då vi är relativt oerfarna forskare har vi dock valt att återge intervjuerna 

ordagrant, men vi valde att utesluta pauser och ljudeffekter, så som suckningar och 

hostningar, då detta inte kändes relevant för resultatet i vår studie.  Då vi var två som 

transkriberade intervjuerna ansåg vi även att detta var den bästa metoden för att i så hög grad 

som möjligt undvika missförstånd och olikheter i transkriberingen. Ur det transkriberade 

materialet lyfte vi sedan ut delar av de intervjuade lärarnas svar som vi ansåg relevanta för 

vårt syfte, vilket vi presenterade i resultatdelen. Då vi vill att citaten ska kännas äkta och 

personliga har vi valt att återge dessa relativt ordagrant. Utifrån resultatdelen genomförde vi 

en resultatanalys där vi lyfter fram lärarnas dominerande synsätt på begreppet hälsa och 

hälsoundervisning i ämnet Idrott och hälsa. Vi lyfter även fram om det är någon som har 

avvikande åsikter.  

6.2.5 Etiska överväganden 
  
I alla former av samhällvetenskapliga undersökningar måste man ta hänsyn till etiska frågor 

som frivillighet, integritet, konfidentialitet, och anonymitet för de inblandade personerna 

(Bryman 2002). Vi har utgått ifrån Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990) när vi gjort våra forskningsetiska 

överväganden. Det finns fyra allmänna individskyddskrav för forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med 

informationskravet har vi sett till att de intervjuade har blivit informerade om att deltagandet 

är frivilligt samt att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 

framhåller vikten av att den intervjuade har rätt att själva bestämma över sin medverkan, 

något som för oss var en självklarhet. All information vi erhöll behandlade vi i enlighet med 

konfidentalitetskravet, vilket innebar att de uppgifter vi fick om de intervjuade hanterades på 

sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. Vi tog även hänsyn till nyttjandekravet, 

då den insamlade informationen endast användes i vårat eget forskningssyfte, och 

informationen kommer efter avslutad studie att förstöras. Även fast vi ansåg att det inte fanns 



 22 

någon etisk känslighet i vår studie så har vi ändå utgått från dessa fyra krav när vi genomförde 

vår kvalitativa undersökning.  
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7. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa och analysera det material vi fått fram genom de 

kvalitativa intervjuerna. Vi kommer att utgå ifrån vår intervjuguide, som utformades för att få 

svar på studiens syfte, när vi lyfter fram och presenterar de svar som framkom av intervjuarna. 

Inledningsvis kommer vi kortfattat att presentera de sex olika intervjupersonerna bakgrund, 

där vi kommer att ge dem fiktiva namn, som sedan används vid citat.  

 

7.1 Intervjupersonerna: 
 
Rickard 

Rickard har en examen som lärare i Idrott och hälsa och svenska mot grundskolans senare år. 

Han har även läst spanska i Spanien vilket han även undervisar i. På den nuvarande skolan har 

han arbetat som idrottslärare i fyra år, innan dess arbetade han ett år på en annan skola. Skolan 

ligger i ett område en bit ifrån centrum. 

 

Oskar 

Oskar är utbildad grundskolelärare i Idrott och hälsa och matematik. Han har arbetat 15 år 

som idrottslärare, fyra år inom grundskolan tidigare år och 11 år på den nuvarande skolan, 

som är belägen i utkanten av staden. 

 

Jens 

Jens har en lärarexamen mot grundskolans senare år med Idrott och hälsa och matematik som 

inriktning. Han har arbetat fem år som idrottslärare, varav fyra år på den nuvarande skolan 

som är centralt belägen.  

  

Klas 

Klas är utbildad lärare i Idrott och hälsa och matematik, mot grundskolans senare år. Han har 

arbetat som idrottslärare i knappt ett år, hela tiden på den nuvarande skolan. Skolan är belägen 

i ytterkanten av staden. 
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Fredrik 

Fredrik är lärare i Idrott och hälsa och engelska, och han har en examen mot grundskolans 

senare år. Fredrik har arbetat som idrottslärare i cirka sju år och är inne på sitt femte år på den 

nuvarande skolan, som är belägen i ytterkanten av staden. 

 

Laila 

Laila tog en examen som ettämneslärare i Idrott och hälsa, men har sedan kompletterat sin 

utbildning med franska och spanska. Hon har jobbat som idrottslärare i över 20 år, varav cirka 

tio år på den nuvarande skolan som är relativt centralt belägen.  

 

7.2 Begreppet hälsa 
 
Då vi ansåg det relevant att ta reda på vad de intervjuade lärarna har för synsätt på hälsa, 

ställde vi frågor som berörde hälsa ur ett bredare perspektiv än enbart hälsan i ämnet idrott 

och hälsa. Nedan följer en redogörelse för hur lärarna ser på begreppet hälsa. 

 

Rickard 

Rickard menar att begreppet hälsa är brett, och att det egentligen innefattar allt som rör en 

människas liv. Han menar att hälsa är den egna upplevelsen av att man mår bra, och att man 

kan vara sjuk men ändå uppleva det som att man har hälsa. Han menar dock att man inte i all 

evighet kan hävda att man har god hälsa om man äter dåligt och inte rör på sig. 

 
I slutändan så är det ju ändå samma saker som gör att en människa, i ett livslångt 
perspektiv, håller sig frisk, och det är ju att man äter okej och att man rör på sig 
tillräckligt mycket, det tror jag att alla människor tjänar på (Rickard). 

 
Rickard påpekar att hälsa även inbegriper psykiska aspekter. Han tar upp tonåren som 

exempel, och menar att det är mycket som händer då som gör att man kan må psykiskt dåligt. 

Vidare menar han att hälsa är väldigt personligt. 

 
Jag tycker att det utifrån vad jag ser, är svårt att säga till någon att den har dålig 
hälsa, för om personen i fråga kan peka på olika faktorer som gör att den mår bra 
och har bra hälsa, så kan ju inte jag säga emot det.  

 
Oskar 

Oskar lyfter direkt fram att hälsa hör ihop med fysisk aktivitet. Han betonar att hälsa är olika 

för olika människor, men att det för honom främst är förknippat med fysisk aktivitet. 
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Hälsa är starkt förknippat med vad jag själv gör på min fritid, jag är fysisk och 
tycker att, springer man och rör på sig så mår man ganska bra (Oskar) 

 
Senare i intervjun när Oskar pratar om en hälsosam person, så menar han att han skulle 

definiera den som en glad person som mår bra. Han menar att man kan röka, vilket han anser 

vara ohälsosamt, men vara glad ändå. Han kopplar dock tillbaka till den fysiska aktiviteten, 

och menar att en människa som inte orkar fysiskt, inte kan känna sig speciellt glad. 

 

Jens 

Jens menar att hälsa innebär att man mår bra utan att man behöva tänka på det för mycket.  

Han lyfter fram att det är viktigt att man har ett avspänt förhållande till sin kropp och till det 

man äter. Han utvecklar detta med att säga att om man har för bra koll på vad man äter kan 

det bli en stressfaktor i sig, att man hela tider tänker att ”det där skulle jag inte ha ätit eller nu 

har jag sovit för lite”. Jens menar att ohälsa innebär att man inte trivs med det man gör, och 

inte heller har balans i tillvaron. Han exemplifierar denna balans då han säger att: 

 
Jag tror att en person som lever hälsosamt kan ha sämre hälsa än en person som 
lever lite ohälsosamt men ändå trivs med det den gör och är nöjd med tillvaron. 
Många äter rätt, sover rätt och tränar massor men mår ändå skit, de skulle kanske må 
bättre av att ha ett mer avspänt synsätt till hälsan, och därmed trivas bättre (Jens). 

 
Han betonar att hälsa inte bara handlar om fysiska faktorer som träning och kost, även om det 

ofta förknippas med det, utan att det också innefattar det psykiska och sociala välbefinnandet. 

 

Klas 

Klas definierar begreppet hälsa som något som är kroppsligt betingat. För att ha en bra hälsa 

så är det viktigt att veta hur man ska äta för att kroppen ska må bra, att förstå vikten av att röra 

på sig, och hur viktigt det är med sömn. När vi frågade honom om hur han skulle definiera 

ohälsa så lyfte han fram vikten av att äta rätt extra mycket. 

 
Ohälsa, det skulle jag vilja säga är att man inte stoppar i sig rätt saker, utan att man 
stoppar i sig fel saker hela tiden, så att kroppen aldrig hinner bryta ner. Man kan ju 
äta kebab och hamburgare varje dag, men det är onyttig mat som jag tror kommer att 
främja ohälsa (Klas). 

 
Vidare menar han att för att ha en god hälsa så, ska man kunna se sig själv i spegeln och säga 

att man äter bra, man motionerar bra, och mår psykiskt bra. Samtidigt lyfter han fram att om 

man ser sig själv i spegeln och ser att man är för stor för att man äter fel mat och inte rör sig, 

men att man annars mår bra, så har man inte en god hälsa. 
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Fredrik 

Fredrik lyfter fram att hälsa för honom innebär att man ska må bra, men han menar att vad 

som får en människa att må bra kan variera från person till person. Vissa mår bra av att äta 

god mat, vissa mår bra av att sova jättelänge, medan andra mår bra av att jobba jättemycket. 

Vidare framhåller Fredrik att det är viktigt att man hittar en balans mellan vila, arbete, mat 

och rörelse. 

 
Vissa är ju matgalna, och väger kanske 150 kg, och de kan ju må bra under en 
period, och då är det ju hälsa för dem, för de mår ju bra av det. Men sen är det ju inte 
direkt hälsosamt, man måste hitta balansen, man kan äta vad man vill, men då måste 
man också röra på sig (Fredrik). 

 
Även om Fredrik menar att den fysiska aktiviteten är viktig för hälsan, så betonar han vikten 

av att det inte går till överdrift och istället blir ohälsosamt. Han menar att personer som tränar 

tio gånger i veckan riskerar att bli idrottsinvalida. När Fredrik pratar om ohälsa så lyfter han 

fram att stress är något som påverkar hälsan negativt. 

 
Ohälsa har ju lite med stress att göra i vårt västerländska samhälle, det är ju stress 
hela tiden, det är tidsbrist och man ska hinna, hinna, hinna hela tiden, och då blir ju 
hälsan lidande, så det är ju ohälsa (Fredrik). 

 
 

Laila 

Laila definierar hälsa som ett brett begrepp, som kan brytas ner i delar som rörelse, mat, sömn 

och kompisskap. Laila lyfter fram en kollega på skolan då hon pratar om en hälsosam person:  

 
En person som fullt ut är hälsosam…, då tänker jag på någon som lever på 
grönsaker, tränar varje dag, som sover bra och som inte dricker alkohol, ett riktigt 
hälsofreak alltså (Laila). 

 
Hon menar att det kan bli en form av fanatism eller ett sjukt beteende hos en fullt ut hälsosam 

person. Det finns alltså en baksida av att vara det hon kallar hälsosam, vilket kan leda till att 

man sliter sönder sig själv och blir stressad, då är det absolut inte hälsosamt längre. Hälsa för 

Laila är att sällan bli sjuk, träna ett par gånger i veckan, äta en lagom balanserad kost, sova 

bra och att känna sig nöjd med sig själv. Hälsa är helt enkelt att man känner att man mår bra. 

Hon menar att det är viktigt att hitta en balans mellan träning, kost och annat som ingår i 

begreppet hälsa. Hon lyfter även fram den mentala hälsan som en viktig aspekt, att känna sig 

stressad eller att ställa för höga krav på sig själv, innebär att man behöver jobba med den 

mentala hälsan. Laila definierar en ohälsosam person som: 
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En människa som sitter stilla, röker, äter fet mat, sover dåligt om nätterna, alltid tar 
bilen till jobbet och aldrig är ute i friska luften. Jag ser datanörden framför mig när 
jag tänker på en ohälsosam ungdom. Datorn är en stor bov i dramat ohälsa (Laila). 

 
Hon menar att det inte är datorn i sig som är problemet, utan allt det som följer med, som att 

man till exempel sitter stilla, blir överstressad, inte är utomhus och dricker Coca Cola.  

 

7.3 Hälsoundervisning i Idrott och hälsa 
 
För att få reda på hur de intervjuade lärarna anser att de arbetar med hälsa, och vilken sorts 

kunskap om hälsa de vill förmedla till sina elever formulerade vi frågor som berörde detta.  

Utifrån svaren på dessa kommer vi nedan att redovisa hur de sex olika lärarna svarade på 

detta. 

 

Rickard 

När Rickard undervisar om hälsa har han rena teoripass i ett klassrum. Undervisningen 

handlar då om exempelvis kondition och kost, det som han anser är de stora bitarna inom 

hälsa. Han säger att han har försökt att ha teori i slutet av lektionerna inne i idrottshallen, men 

att eleverna då inte kan ta till sig det han säger, eftersom de anser att är man i en idrottshall, 

då ska man röra på sig. 

  
De vill ju köra praktiskt så mycket som möjligt, så om jag då kommer och säger att 
vi ska ha teori, då tycker de att det är rätt så tråkigt, för det är inte deras bild av 
ämnet Idrott och hälsa. Deras bild är att man ska ha roligt, springa, leka eller spela 
boll (Rickard). 

 
Vidare anser Rickard att det enklaste sättet att läsa av hur mycket eleverna har förstått om 

sambandet mellan mat, motion och hälsa, eller vad de kan om kondition, är att ha ett teoretiskt 

prov.  Han försöker dock att knyta an en del av innehållet i teoripassen till den praktiska 

undervisningen. 

 
Ja, men till exempel uppvärmning är väl en del av det de ska lära sig om hälsa, lite 
träningslära, att de ska förstå varför de gör det, och det tar man ju upp inne i 
hallen…, såna småbitar (Rickard). 

 
Rickard vill att hans elever ska förstå vad de själva kan göra för sin egen hälsa, och att de 

förstår att de faktiskt kan påverka sin egen hälsa. Han vill att eleverna ska lära sig sambandet 

mellan träning och hälsa, samt att de ska försöka att se det i ett livslångt perspektiv. Rickard 

menar att eleverna kan känna att de för stunden mår bra även fast de inte tränar, men han vill 

att de ska förstå att om de inte rör på sig så kommer det kanske drabba dem senare i livet. 
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Oskar 

För Oskar handlar hälsa inom Idrott och hälsa om att eleverna ska röra på sig så mycket som 

möjligt. Han menar att det är många elever på hans skola som anser att de inte klarar av en 

fysisk aktivitet, därför att de är så vana att sitta still. Han tycker det är svårt att få grepp om 

själva hälsobiten i ämnet, och påpekar att han alltid har valt bort teori framför praktik. Han 

anser att på den lilla tid som finns till ämnets förfogande, så behöver eleverna röra på sig. När 

han pratar om hälsa i ämnet så kopplar han det till att man ska känna efter hur kroppen mår i 

samband med fysisk aktivitet. 

  
För att man ska må bra så kanske man måste pressa sig lite för att man ska orka 
springa, eller att man går 4 km för att känna efter hur kroppen mår, och hur ska man 
göra för att inte må dåligt, eller hur ska man göra för att orka springa, det är det man 
får ta en diskussion om, så det är väl här jag tycker att jag har en viktig bit (Oskar). 

 
Oskar lyfter även fram hygienaspekten som en del i hälsan. Han menar att det är viktigt att 

eleverna informeras om varför man ska duscha efter idrottandet, vilket enligt honom inte är 

helt självklart för hans elever. 

 

Oskar vill att hans elever ska förstå vikten av att röra på sig. Han menar att det knappt finns 

någon organiserad aktivitet, som till exempel en fotbollsförening kan erbjuda, i det 

upptagningsområdet som skolan har. Hans mål med undervisningen är därför att förmedla en 

rörelseglädje som kan leda till att de även håller sig aktiva på fritiden. 

 

Jens 

Jens använder sig delvis av helt teoretiska lektioner i sin hälsoundervisning, där han bland 

annat föreläser om det som han anser berör hälsa. Han betonar även vikten av att eleverna får 

möjlighet att diskutera begreppet hälsa.  

 
Vi snackar mycket om hälsa och då är vi inte ens i gympasalen. Det kan handla om 
vad som helst, det kan vara konditionsträning, ergonomi eller någonting annat 
(Jens). 

 
Jens elever för genom hela högstadiet hälsodagböcker, där de bland annat får skriva ner vad 

de äter, hur mycket de sover och hur mycket de rör på sig. Genom hälsodagböckerna hoppas 

han sedan kunna se att eleverna har utvecklats, dels vad det gäller deras egen hälsa, men 

kanske främst kunskapen kring hälsa. Han betonar även att det under skoldagens gång uppstår 

naturliga tillfällena att prata om hälsa med eleverna, till exempel under lunchen eller om 

någon elev berättar att den känner sig trött. Jens undviker ren kostundervisning, då han menar 
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att de som eventuellt har tendenser till ätstörningar mest hör ”oj det där ska jag inte äta”, och 

att hans kostundervisning då skulle kunna få negativa konsekvenser för dessa elever. Han 

lyfter endast fram den fysiska aspekten av hälsa i form av att eleverna ska få uppleva hur det 

känns att verkligen ta ut sig, då han menar att det är många som aldrig riktigt gjort det. Han 

berättar även att avslappning och massage är en del av hans hälsoundervisning. Något annat 

som Jens anser är en viktig del i hans hälsoundervisning är att peppa sina elever, då många 

har en väldigt dålig självbild och självkänsla.  

 
Har man en sund bild av sig själv, gärna lite bättre än vad den kanske är, då mår man 
rätt bra. Sen är det viktigt att allt runt omkring med familjen och så vidare fungerar. 
Speciellt tjejer i den här åldern har en väldigt dålig självkänsla och tycker att de är 
rätt så usla, därför tror jag att det är viktigt att man försöker peppa eleverna (Jens). 

 
Jens vill att hans elever ska förstå att livsstilen påverkar hur de mår. Han vill att de ska veta 

vad som är rätt och fel, och de ska även kunna förstå vad en människa bör göra för att 

förbättra sin hälsa. Jens lyfter även fram att han vill förmedla en positiv upplevelse av 

friluftsliv, då han menar att detta kan vara ett sätt att slappna av och må bra. Han vill även att 

eleverna ska inse att det kan vara avkopplande att träna och röra på sig.  

 

Klas 

Klas arbetar mycket utifrån teman, där hälsa är en av dessa. Han berättar att hygienen är en 

stor del av hälsoundervisningen, vikten av att duscha för sin egen skull men även av respekt 

för andra. Han påpekar även att hälsa är något han arbetar med under hela arbetsdagen, i till 

exempel matsalen eller i korridoren där det uppstår naturliga tillfällen att prata om hälsa med 

eleverna. 

 
Man kan diskutera lite lätt... hur mår du? Har du sovit bra? Varför äter du så här lite? 
Om du äter så lite hur ska du då kunna orka med hela skoldagen? Jag tycker det ska 
genomsyra hela verksamheten på det sättet (Klas). 

 
Dessa tillfällen blir mer konkreta och lättare att relatera till för eleverna menar Klas. 

Klas vill att eleverna ska få ihop ”den goda cirkel” som han benämner det, att de ska ha en 

förståelse för kost och motion, samt att de ska veta vad de ska göra för att ha en god hälsa. De 

ska förstå att det finns ett samband mellan vad man äter och vad man sedan kommer att 

prestera, och att de ska förstå skillnaden mellan exempelvis kolhydrater och proteiner. 
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Fredrik 

Fredriks hälsoundervisning består främst av att hans elever skall nå hälsa genom 

rörelseaktivitet. Han menar att idrottslektionerna i skolan är det enda tillfället för många av 

eleverna att få möjlighet att röra på sig. På Fredriks skola arbetar de periodvis med 

hälsoveckor, vilket innebär att det vanliga schemat ändras och det läggs extra mycket fokus på 

hälsa. Detta kan bland annat innebära att eleverna får sovmorgon någon dag, att de tar 

morgonpromenader med dem, och att de får äta en rejäl och bra frukost som början på 

skoldagen. Målet med veckan är att eleverna skall förstå helheten och balansen mellan att äta, 

att röra på sig, och att sova. Fredrik vill stimulera eleverna till att vilja röra på sig även på 

fritiden, och han lyfter även fram vikten av att de ska förstå sambandet mellan rörelse och 

välbefinnande. Han vill förmedla en balans till eleverna ”absolut, spela dataspel, men ta en 

promenad och få frisk luft. Ät en pizza, men gå till träningen också.”  

 

Laila 

Laila vill att hennes elever ska nå ett välbefinnande genom att hitta någon form av rörelse som 

passar dem. Hon har på grund av tidsbrist valt att prioritera bort den teoretiska hälsodelen, 

dock dyker inslag av detta upp när det känns naturligt i den praktiska undervisningen.  

 
Jag jobbar inte djupare än att är man ute i skogen och eleverna gnäller om att det är 
dåligt väder, så är man tydlig med hur viktigt det är med frisk luft och att det 
stärkare immunförsvaret och så vidare (Laila). 

  
De som valt idrott som profilinriktning får dock en bredare undervisning, då det finns tid till 

att beröra till exempel mat och sömn. Laila fokuserar på att aktivera eleverna under 

lektionstillfällena, då hon menar att det är det enda tillfället som finns till fysisk aktivitet för 

många. Laila vill att hennes elever ska förstå att allting hänger ihop. Hon vill att eleverna ska 

förstå vikten av att röra på sig, att äta något sånär rätt och att vara ute i friska luften. Hon vill 

att hennes elever inte bara ska förstå vad som är hälsa, utan också börja leva efter det, att de 

ska hitta sin egen balans mellan mat, motion och sömn 
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8. Resultatanalys 
 

I detta avsnitt kommer vi att analysera det redovisande resultatet utifrån det salutogena och 

det patogena synsättet. Vi kommer att presentera lärarnas dominerande synsätt på hälsa och 

hälsoundervisning, samt lyfta fram om det är någon som har en avvikande åsikt om 

någonting. 

  

8.1 Ett salutogent synsätt på hälsa 
 
Ur de intervjuade lärarnas utsagor framkommer det att de anser att hälsa är brett begrepp som 

innefattar många olika faktorer och aspekter. Även om de flesta lärarna till stor del berör 

samma faktorer när de pratar om begreppet hälsa, så blir det tydligt att dessa faktorer betonas 

olika mycket av de olika lärarna. Alla de intervjuade lärarna lyfter fram att hälsa innebär att 

man ska må bra, även om innebörden av att ”må bra” verkar variera. Det framkommer att för 

att må bra är det viktigt att hitta en balans mellan mat, motion och sömn.  

 

Hälsa är att man ska känna att man mår bra. Om man ska bryta ner delarna i 
begreppet hälsa, så är det allt ifrån rörelse, mat, sömn, och att man kan gå till jobbet 
och känna sig nöjd (Laila). 

 
Det lyfts även fram att man ska ha en positiv självbild och ett avslappnat förhållande till sig 

själv för att må bra. De flesta lärarna menar att hälsa är personligt, och att vad som får en 

människa att må bra kan variera. Det lyfts fram att det är den egna upplevelsen av hur man 

mår som är det centrala. 

 
Vad som får en människa att må bra kan variera från person till person. Vissa mår 
bra av att äta god mat, vissa mår bra av att sova jättelänge, och vissa mår bra av att 
jobba jättemycket (Fredrik). 

 
Att vara fysisk aktiv är något som de flesta lärarna förknippar med hälsa. Det påpekas dock att 

det är viktigt att det inte går till överdrift, då det istället kan bli ohälsosamt. Jens är den enda 

läraren som inte lyfter fram att hälsa är starkt förknippat med fysisk aktivitet. Han menar att 

hälsa är så mycket annat, som till exempel det psykiska och sociala välbefinnandet. Även om 

de psykiska och de sociala faktorerna i viss mån lyfts upp av andra lärare så är Jens den som 

lyfter fram och betonar det särskilt mycket. 
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Många äter rätt, sover rätt och tränar massor men mår ändå skit. De skulle kanske 
må bättre av att ha ett mer avspänt synsätt till hälsan och därmed trivas bättre. Jag 
betonar ofta att hälsa inte bara är det fysiska även om det ofta förknippas med det, 
utan det är lika mycket psykiskt och socialt (Jens). 

 

Även kost är något som de flesta av lärarna förknippar med hälsa. Detta är något som oftast 

lyfts fram tillsammans med att man ska vara fysiskt aktiv. Flera av lärarna menar att det måste 

finnas en god balans mellan kost och motion. ”Att hitta balansen mellan vad man stoppar i 

sig och hur mycket man rör på sig” menar Fredrik är viktigt. Flera av lärarna betonar dock att 

man inte ska tänka för mycket på vad man äter. Laila menar att det är viktigt att man inte blir 

vad hon kallar ”hälsofreak som bara lever på grönsaker”, för då blir det ett fanatiskt och 

sjukt beteende. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta av de intervjuade lärarna anser att hälsa är ett 

begrepp som är svårt att definiera. Men de intervjuade lärarna är överens om att det handlar 

om att hitta sitt eget sätt att må bra på. Det gäller att hitta en balans som passar en själv, utan 

att det går till överdrift åt något håll. Även om de flesta lärarna framhåller den fysiska hälsan 

framför den psykiska och sociala, så blir det enligt oss tydligt att de har ett salutogent synsätt 

på begreppet hälsa. Det är ingen av lärarna som bortser ifrån psykiska och sociala faktorer när 

de pratar om hälsa, utan de menar att det är i samspelet mellan fysiska, psykiska och sociala 

faktorer som en god hälsa kan uppnås. 

 

8.2 Hälsoundervisning med patogena drag 
 
Ur de intervjuade lärarnas svar angående hälsoundervisning framkommer det tydligt att det 

till stor del handlar om att ha rena teoripass, eller om att eleverna ska röra på sig så mycket 

som möjligt, och därigenom uppnå en god hälsa. De flesta lärarna som menar att de 

undervisar om hälsa i rena teoripass, fokuserar på fysiska aspekter, så som kost och kondition.  

 

...kondition och sådana saker, när man arbetar med mat och så, då brukar jag vara i 
klassrummet. Jag brukar ha några teorilektioner, och ge dem någonting att plugga 
på, och sen kollar man av vad de kan, det tycker jag är det smidigaste sättet, då vet 
man vad varje elev kan (Rickard). 

 

Jens är dock inte lika tydlig med att framhålla den fysiska aspekten av hälsan, och han tonar 

även ner undervisning om kost, då han menar att ”ju mer man vet om kost, desto större är 

risken att man får en ätstörning”. Han är även den enda som lyfter fram de psykiska 
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aspekterna, då han menar att han i sina teorilektioner pratar mycket om självkänsla och 

självbild. Några av de intervjuade lärarna menar att de på grund av tidsbrist valt att prioritera 

bort teoridelen, och istället fokusera på rörelseaktiviteten. De motiverar denna prioritering 

med att för många elever är skolans idrottsundervisning det enda tillfället till fysisk aktivitet.  

 
Eleverna i det här området har inga aktiviteter att göra på kvällarna, det finns ingen 
organiserad aktivitet. När dom kommer hem så sätter dom sig framför datorn eller 
framför TV:n, de går inte ut och rör på sig, så då blir det ju ännu viktigare här på 
skolan. (Oskar) 

 
Sammantaget kan sägas att några av lärarna vill förmedla kunskaper om hälsa genom att ha 

teoretiska lektioner, där det mest handlar om fysiska aspekter så som kost och kondition. 

Vissa lärare fokuserar enbart på att enbart stimulera den fysiska hälsan genom rörelseaktivitet. 

Här tolkar vi det som att undervisningen har tydliga drag av det patogena synsättet på hälsa, 

där man ser på kropp och själ som oberoende av varandra och man utelämnar psykiska och 

sociala faktorer (Swartling Widerström 2005).  Det salutogena synsättet som lärarna har på 

begreppet hälsa är inte något som avspeglas i särskilt stor utsträckning i undervisningen.  

 

8.3 Hälsokunskaper med patogena drag 
 
Det mest centrala som lyfts upp angående vad lärarna vill att deras elever ska lära sig om 

hälsa, är att de ska veta hur de kan påverka sin egen hälsa. Detta innebär att de ska ha en 

förståelse för att det finns ett samband mellan kost, motion och god hälsa, och att de förstår att 

deras livsstil påverkar hälsan. En del av de intervjuade lärarna anser att det viktigaste i deras 

undervisning är att deras elever stimuleras till rörelseglädje, som förhoppningsvis leder till en 

ökad vilja att röra på sig även på fritiden. Även om dessa lärare främst fokuserar på att 

utveckla den fysiska hälsan, så menar de att kunskaper om kost och sömn också är något som 

eleverna bör får med sig. 

 
Jag vill att dom ska fortsätta röra på sig, och att dom ska äta något sånär rätt. Även 
sömnen är väldigt viktig, det är ju många ungdomar som sover dåligt, och jag vill att 
dom ska förstå att sömn förebygger sjukdomar. Det är väldigt oroväckande när jag 
hör att ungdomarna inte sover tillräckligt mycket (Laila). 

 
De lärare som anser att fysisk aktivitet är det primära i undervisningen, menar att sömn och 

kost inte alltid är något som fokuseras på under lektionstid, utan att det är något som de jobbar 

med under hela skoldagen, exempelvis i matsalen. De menar att det finns tillfällen under 

dagen där det blir naturligt att prata om sådana faktorer som berör hälsa.  
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Kost och så, det diskuterar jag med dem dagligen i matsalen, det pratar jag inte så 
mycket om i idrottshallen, men i matsalen så tar jag upp mycket om det här om kost, 
och motion och sömn, att allt hänger ihop, lite så....(Klas). 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det är främst kunskaper utifrån det patogena synsättet om 

hälsa som lärarna vill förmedla till sina elever. Hälsoundervisningen handlar om att eleverna 

ska få kunskaper om hur de kan förbättra sin fysiska hälsa, samt att de ska få en vilja att röra 

sig även på fritiden. Vi tolkar det som att det är tidsbristen tillsammans med elevernas 

tillfälliga behov som gör att många lärare främst fokuserar på den fysiska hälsan. Kunskapen, 

och i många fall viljan finns hos de intervjuade lärarna, men då den schemalagda lektionstiden 

för Idrott och hälsa reducerats så verkar den fysiska aktiviteten vara det som prioriteras.  
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9. Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring de frågor som utgjorde syftet med 

denna studie. Det vill säga, Hur ser de intervjuade lärarna på begreppet hälsa? Hur ser de 

intervjuade lärarna på sitt uppdrag att förmedla kunskaper om hälsa?  Vi kommer att diskutera 

dessa i relation till resultat, tidigare forskning, samt den teoretiska utgångspunkt vi beskrivit i 

bakgrunden.  

 

9.1 Resultatdiskussion 
 
Det blir i vår studie tydligt att lärarna anser att hälsa är ett brett och svårdefinierat begrepp. 

För att lärande och kunskapsutveckling ska bli möjligt i ämnet Idrott och hälsa, behövs det en 

enighet angående vad begreppet hälsa innebär, och på vilket sätt man ska undervisa om hälsa 

(Thedin Jacobsson 2005). Även om alla lärarna menar att hälsa innebär att må bra, så varierar 

innebörden av att må bra i lärarnas uttalanden. De flesta lärarna menar dock att hälsa ses som 

en helhet, där människans hälsa påverkas av många olika faktorer, så som exempelvis sömn, 

kost, stress, fysisk aktivitet, psykiskt och socialt välbefinnande. Vilken relation och inställning 

man har till de olika faktorerna är personligt, det som är hälsa för en person behöver inte 

innebära detsamma för en annan. Detta kan kopplas till att hälsa inte är något som är givet, 

utan något kulturellt som måste relateras till det sammanhang där begreppet används 

(Quennerstedt 2006). Innebörden av hälsa kan variera beroende på exempelvis boendemiljö, 

samhällsvärderingar och levnadsvanor. 

 

Då lärarna i vår studie ser på begreppet hälsa ur ett brett perspektiv och som en helhet där 

samspelet mellan olika faktorer påverkar hälsan, antyds ett salutogent synsätt på hälsa. Medin 

& Alexandersson (2000) menar att det salutogena synsättet ger en vid förklaring till begreppet 

hälsa, och att det ser till samspelet mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer. Även om det 

är den fysiska hälsan som är det centrala i lärarnas synsätt, så är det ingen som helt utesluter 

psykiska och sociala faktorer när de talar om hälsa. Enligt Quennerstedt (2006) så innebär det 

salutogena synsättet att hälsa ses som något som förändras över tid, och som ett villkor för att 

uppnå andra saker i livet. Då människor har olika mål de strävar emot, så blir hälsa, precis 

som lärarna menar, något som är personligt och beroende på i vilket sammanhang begreppet 

används. Eftersom lärarna lyfter fram att det inte är enbart fysiska faktorer som påverkar 
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hälsan, drar vi slutsatsen att de inte har ett patogent synsätt, då det patogena synsättet helt 

utesluter psykiska och sociala faktorer.  

 

Det salutogena synsättet som lärarna, enligt vår tolkning, har på hälsa är ingenting som 

avspeglar sig i deras utsagor angående deras undervisning i Idrott och hälsa, där det patogena 

synsättet verkar dominera. När lärarna beskriver hur de arbetar med hälsoaspekten i ämnet är 

det tydligt att de fokuserar på den fysiska aspekten av hälsa. De vill att eleverna ska ha en 

förståelse för vikten av sömn, kostens påverkan på kroppen samt betydelsen av att vara fysiskt 

aktiv och ha en bra kondition. Många av lärarna menar att eleverna utvecklar den fysiska 

hälsan genom att delta i de fysiska aktiviteterna som undervisningen till stor del består av. 

Detta motiveras med att de vill att eleverna ska stimuleras till en rörelseglädje, med 

förhoppningen om att de vill hålla sig aktiva även på fritiden. Precis som i Meckbachs (2004) 

undersökning så framkommer det även i vår studie att majoriteten anser att det viktigaste är 

att eleverna ska röra på sig och ha roligt på lektionerna. Vi anser att kursplanens intentioner 

om att eleverna ska stimuleras till ett hälsotänkande då hamnar lite i skymundan. Wright 

(1983) i Annerstedt (2007) menar att även om rörelseaktiviteten förmodligen ger en viss 

positiv effekt på hälsan, så är det först om eleverna får betydande kunskaper och utvecklar 

förståelse för principer, tillsammans med ökade färdigheter och förändrat beteende som 

undervisningen kan bidra till att förbättra elevernas hälsa på ett betydelsefullt plan. Vi menar 

att om läraren enbart fokuserar på den fysiska aktiviteten finns det en risk att den fysiska 

hälsan stimuleras endast för stunden och de kunskaper om hälsa som krävs för att eleverna ska 

förstå hur de kan påverka sin egen hälsa kan bli försummade. Vi tolkar det som att även om 

de flesta av de intervjuade lärarna jobbar utifrån att eleverna främst ska vara fysiskt aktiva, så 

finns det dom som försöker förmedla kunskaper om hälsa ur ett bredare perspektiv.  

 

De lärare som arbetar med hälsa ur ett bredare perspektiv lyfter fram att de främst gör det i 

form av föreläsningar och skriftliga uppgifter, som inte kopplas till den praktiska 

undervisningen, utan ses som ett separat moment. Vi tolkar det som att lärarna undervisar i 

enbart idrott eller, som även en undersökning av Eriksson m.fl. (2003) visar, i Idrott och 

hälsa. Den teoretiskt hälsoinriktade undervisningen består enligt lärarna främst av fysiska 

aspekter av hälsa. Ämnet ska enligt kursplanen (Skolverket 2000) utveckla den psykiska och 

sociala förmågan hos eleverna, samt förmedla en positiv självbild. Enligt oss finns här tydliga 

drag av det salutogena synsättet, där man ser till samspelet mellan fysiska, psykiska och social 

faktorer (Quennerstedt 2006). Det salutogena synsättet är inget som enligt oss framträder i 
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särskilt stor utsträckning i de intervjuade lärarnas svar angående hälsoundervisning. Istället är 

det främst kroppsliga faktorer som fokuseras, som hur kroppen påverkas av kost, hur kroppen 

påverkas av sömn och hur kroppen påverkas av fysisk aktivitet. Då det främst är den 

biologiska kroppen som fokuseras i hälsoundervisningen, visar det på att det är det patogena 

synsättet som dominerar.  

 

Lärarna i vår studie beskriver hälsa som ett brett och svårdefinierat begrepp. Enligt Thedin 

Jacobsson (2005) kompliceras begreppet hälsa ytterligare när det ska sammankopplas med 

idrottsundervisningen. Då kursplanen inte definierar vad begreppet hälsa innebär, medför det 

att det blir upp till varje lärare att själv definiera begreppet och sedan tillämpa det i sin 

undervisning. Konsekvensen kan då enligt oss bli att eleverna får en väldigt olik 

hälsoundervisning beroende på hur deras lärare uppfattar begreppet hälsa, och sedan utifrån 

det tolkar kursplanen. Kan det faktum att lärarna tolkar kursplanen olika medföra att alla 

elever inte har samma förutsättningar att bli godkända eller få ett högre betyg i ämnet? Vi 

anser att det finns en överhängande risk för detta. För att undvika elevernas orättvisa 

förutsättningar så kanske kursplanen på ett tydligare sätt skulle behöva precisera vad fysisk, 

psykisk och social hälsa innebär, och vad hälsoundervisningen har för mål. En gemensam och 

tydlig definition av målsättningen med hälsoundervisningen kanske skulle vara till stor hjälp 

för lärarna, då det enligt vår studie visar sig att det breda begreppet hälsa är svårt att gestalta i 

undervisningen.   

 

I vår studie blir det tydligt att det finns många svårigheter med att bedriva en god 

hälsoundervisning. Antonovsky (2005) använder sig i sin KASAM-teori av delbegreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som ett sätt att utveckla synen på hälsa. Dessa 

begrepp anser vi att man som lärare bör eftersträva i hälsoundervisningen. Om elevernas 

känner att hälsoundervisningen uppfyller dessa tre begrepp så kan det kanske bidra till att de 

kan uppnå en god hälsa.  

 

Enligt Lpo 94 är hälsa något som skall genomsyra hela skolans undervisning och inte enbart 

ämnet Idrott och hälsa. Kursplanen för Idrott och hälsa (Skolverket 2000) benämner hälsa 

som fysiskt, psykiskt, och socialt välbefinnande, men enligt vår studie visar det sig att det 

främst är den fysiska hälsan som blir tillgodosedd. Då det endast är under idrottslektionerna 

som eleverna har möjlighet att vara fysiskt aktiva, så kanske det är berättigat att fokusera på 

olika aspekter av den fysiska hälsan. Vår studie pekar på att det är tidsbristen som gör att den 
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psykiska och social hälsan ofta bortprioriteras framför den fysiska hälsan. Då den psykiska 

och sociala hälsan verkar hamna i skymundan i idrottsundervisningen, så hoppas vi att dessa 

aspekter av hälsa på ett tydligt sätt genomsyrar hela skolans undervisning, då hälsa är ett 

gemensamt mål för hela skolan. 

 

9.2 Metoddiskussion 
 
Så här i efterhand anser vi att studien fallit väl ut då vårt val av metod har gjort att vi kunnat 

svara på studiens syfte. Anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer som metod var för 

att vi eftersträvade ett djup i de intervjuades svar. Om vi hade valt att använda oss av enkäter 

hade vi inte haft andrafrågor och därmed förlorat djupet i de intervjuades svar. De intervjuade 

hade inte heller haft möjlighet att vid behov få frågorna förtydligade. Trots att vi är nya i 

rollen som forskare och intervjuare är vi nöjda med genomförandet av de kvalitativa 

intervjuerna, även om det finns saker vi skulle ha kunnat göra annorlunda. Med facit i hand 

skulle vi ha ställt lite annorlunda frågor, då många av frågorna gick in i varandra vilket gjorde 

att vissa frågor kändes överflödiga. Detta ledde till att de intervjuade ibland redan hade berört 

en fråga innan den ställdes, men när frågan väl ställdes så fick vi ändå ett djupare och mer 

konkret svar. Det finns även ytterligare frågor vi kunde ha ställt, men på det stora hela anser 

vi att vi har fått svar på hur intervjuade lärarna ser på begreppet hälsa samt hur de ser på sitt 

uppdrag att förmedla kunskaper om hälsa till sina elever. 

 

Även om vi är nöjda med utfallet av de kvalitativa intervjuerna, så är vi medvetna om att vi 

inte kan vara säkra på att de svar vi erhållit stämmer överens med verkligheten. Trots detta 

utgår vi ifrån att de svar vi fått är uppriktiga och sanningsenliga.  

9.3 Vidare forskning 
 
Under arbetet med denna uppsats har frågor väckts kring vidare forskning om 

hälsoundervisning i skolan. Eftersom hälsa enligt Lpo 94 är något som angår hela skolan 

skulle det vara intressant att intervjua lärare som undervisar i andra ämnen än Idrott och hälsa, 

för att få deras syn på hälsa och hälsoundervisning. Vidare skulle det vara intressant att 

genomföra en liknande undersökning, men utifrån en genusaspekt. Finns det någon skillnad 

mellan manliga och kvinnliga idrottslärare, vad gäller synen på hälsa och hälsofrämjande 

undervisning? Man skulle även kunna undersöka om det skiljer sig åt beroende på lärarnas 
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ålder. Något som skulle vara intressant, men som på grund av tidsbrist kan bli svårt i en c-

uppsats, är att genom observation studera om lärarna undervisar på det sätt som de beskriver.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Informationsbrev 
 
Vi är två lärarstudenter som läser pedagogik C vid Örebro Universitet. Då vi båda ska bli 

lärare inom idrott och hälsa föll det sig naturligt att skriva vårt examensarbete inom detta 

ämne. Vi har valt att skriva om hälsoaspekten inom ämnet. Syftet är att ta reda på hur lärare 

inom idrott och hälsa ser på begreppet hälsa samt hur de ser på sitt uppdrag att främja hälsa 

hos sina elever. 

Vi kommer i vår uppsats att genomföra intervjuer med 5-6 verksamma lärare inom ämnet och 

har valt att avgränsa oss till högstadiet. Vi undrar om Du skulle vilja ställa upp och delta i 

våran studie som innebär en bandinspelad intervju på 30-45 minuter.  

Tacksam för svar oavsett om du har möjlighet att delta eller ej. 

 Med vänliga hälsningar Jacob Sundström och Lisa Berggren 

  

xxx@hotmail.com                   Mobilnummer: 070xxxxxxx 
 

xxx@hotmail.com                   Mobilnummer: 070xxxxxxx 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

 

Vad har du för utbildning? Ett/flerämnes? 

Hur länge har du jobbat som Idrottslärare? 

Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

Hur trivs du med ditt arbete? 

 

Undersökningsfrågor: 

 

Vad är målet med din undervisning 

Vad tänker du på när du hör begreppet hälsa? 

Hur ni berört hälsoaspekten i de lokala kursplanerna i ämnet? 

Hur ser du på begreppet hälsa inom ämnet idrott och hälsa? 

Vad vill du att dina elever ska lära sig om hälsa? 

Hur arbetar du med hälsa i ämnet? 

 

 

Vad innebär det för dig att en person har hälsa? 

Hur skulle du definiera ohälsa? 

 
 

Avslutningsfrågor: 

 

Något du vill förtydliga eller tillägga? 

 

Tack för din medverkan 

 


