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Sammanfattning 
 

Vid införande av Lpo94 menade skolverket att hälsa skulle få en större innebörd i ämnet idrott 

och hälsa. Ca 20 år senare visar dock forskning att det finns en tveksamhet bland lärare inom 

ämnet gällande begreppet hälsa, vilket gör att det ofta prioriteras bort i undervisningen i 

förmån för idrott. Däremot saknas forskning om hur elever anser att ämnet arbetar med hälsa, 

vilket ligger till grund för studiens syfte som ämnar undersöka hur ämnet idrott och hälsa, ur 

ett elevperspektiv, behandlar hälsa samt hur hälsa sätts i relation till ämnets mål, innehåll och 

kunskapskrav. Undersökningen följer en hermeneutisk teori vilket innebär att tolkning, 

förklaring och förståelse har används för att skapa en helhetsbild av studiens syfte. Vidare är 

undersökningen av kvalitativ inriktning där kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes 

som datainsamlingsmetod. Intervjuerna transkriberades för att enklare kunna analyseras 

genom hälsoinriktningar vilket har format studiens resultat. Undersökningen visade att elever 

främst uppfattar hälsa i tre hälsoinriktningar. Den holistiska ansatsen där hälsa ses som ett mål 

att uppnå, den salutogena ansatsen som fokuserar på faktorer som bidrar till och upprätthåller 

en bra hälsa samt genom den biostatiska ansatsen där hälsa ses i motsats till sjukdom och det 

som avviker från det normala anses ohälsosamt. Sammanfattningsvis påvisade 

undersökningen att även elever hade svårt definiera och redogöra kring begreppet hälsa. Hälsa 

för eleverna kom främst till uttryck i undervisningen genom en tydlig kommunikation från 

läraren att en aktivitet behandlade hälsa, alternativt när eleverna själva genom egen 

förförståelse förstod att hälsa var i fokus. 

Nyckelord: Hälsoinriktning, Hermeneutik, Intervjustudie    
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1. Inledning 
Skolämnet idrott och hälsa tog 1994 ett stort steg i utvecklingen genom att införa läroplanen 

Lpo94.  Ämnet bytte dels namn från ”idrott” till just ”idrott och hälsa” samtidigt som ämnets 

innehåll och inriktning förnyades. Framförallt fick begreppet hälsa en större innebörd (Thedin 

Jakobsson, 2004). Ser man till läroplanen som i skrivandets stund är aktuell för skolan (lgy11) 

har hälsa minst lika stor betydelse som vid införandet av läroplanen 1994. I skolans 

värdegrund menar skolverket (2011) att det är skolans ansvar att varje elev ”har kunskaper om 

förutsättningar för en god hälsa” (2011, s. 9).  Vidare benämns det i syftet för idrott och hälsa 

att ämnet ska tydliggöra sambandet mellan fysiska aktiviteter, naturupplevelser och 

rörelseaktiviteter med välbefinnande och hälsa. Ämnet ska även ge eleverna kunskaper om 

livstilens betydelse för hälsan samt konsekvenser av fysisk aktivitet kontra inaktivitet 

(Skolverket, 2011).  

Skolverket (2011) menar även att skolan ska utveckla och stärka grunden för en livslång lust 

att lära och i kursplanen för idrott och hälsa menar man att undervisningen ska utveckla ett 

intresse hos eleverna för rörelseaktiviteter som en källa till välbefinnande. Forskning visar att 

undervisingen i relation till rörelseaktivitet främst handlar om att lära sig det roliga med fysisk 

aktivitet, men att lärande glöms bort och fokus hamnar på att eleverna gör något (Redelius, 

Fagrell & Larsson, 2004; Larsson & Nyberg, 2014). Problematiken kring denna aspekt är att 

det finns forskning som visar att det inte finns något samband mellan en aktiv ungdom och 

aktivitet i vuxenlivet (Engström, 2008).   

Kring begreppet hälsa och välbefinnande menar Thedin Jakobsson (2004) att det finns en 

tvetydighet. Vissa lärare anser att hälsa är ett teoretiskt begrepp medan andra lärare hävdar att 

hälsa är en synonym för fysisk aktivitet. Quennerstedt (2006; 2007) menar att hälsa antingen 

kan förstås genom ett patogent perspektiv, där hälsa innebär avsaknaden av sjukdom, eller 

genom ett salutogent perspektiv, där fokus ska läggas på det som skapar och utvecklar hälsa. 

Ovissheten kring hälsobegreppet bland lärare verkar även avspegla hur elever uppfattar ämnet 

idrott och hälsa i allmänhet. Många elever upplever t.ex. att ämnet är roligt, men att det inte är 

ett riktigt ämne. De kunskaper som ämnet genererar om hälsa enligt eleverna är att man ska 

må bra och inte bli överviktig. Kunskaperna som eleverna lär sig kommer främst inte från 

skolans undervisning, utan från föreningsidrotten utanför skolan (Larsson, 2004). 

Med utgångspunkt i ovannämnda problem avser jag att i föreliggande studie undersöka hur 

begreppet hälsa kommer till uttryck i skolan och mer specifikt inom ämnet idrott och hälsa. 
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2. Bakgrund 
 

Under följande rubrik presenteras olika synsätt och definitioner på begreppet hälsa. Även 

hälsans historiska kontext inom skolväsendet kommer att belysas samt hur begreppet framstår 

i de läro- och kursplaner som är relevanta för undersökningen, lpo94 och lgy11. Att just lpo94 

och lgy11 belyses och får utrymme i denna undersökning är på grund av att eleverna som 

medverkat i undersökningen har undervisats inom idrott och hälsa utifrån båda dessa läro- och 

kursplaner. Avslutningsvis kommer kunskapsläget inom ämnet presenteras. Kunskapsläget 

kommer att delas upp i tre teman; hälsa i idrott och hälsas undervisning, idrott och hälsas 

undervisningsinnehåll samt idrott och hälsa som kunskapsämne. Den tematiska uppdelningen 

sker främst för att betona att det finns ett komplext problem inom ämnet och att belysa 

problemet ur flera perspektiv.  

2.1. Hälsa 

Hälsa är enligt nationalencyklopedin ett svårdefinierat begrepp som saknar en omfattande och 

allmän definition, men ”vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom” (Jerrhag, 2015). Den 

kanske mest kända definitionen stod dock världshälsoorganisationen (WHO) för år 1946 när 

man förklarade att: 

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

merely the absence of disease or infirmity (Jerrhag, 2015). 

Medin och Alexanderson (2000)  har utvecklat begreppet genom att kategorisera det i 

inriktningar och ansatser där en tydlig skillnad går att urskilja. Hälsa kan enligt författarna 

kategoriseras i två huvudinriktningar, den biomedicinska inriktningen och den humanistiska 

inriktningen. Inom den biomedicinska inriktningen är grundtanken att hälsa uppnås i frånvaro 

av sjukdom. Hälsa och sjukdom nämns t.o.m. som varandras motsatser. Kroppen bör inte 

heller ses som en helhet, utan kroppen ses utifrån sina delar (organ). Inriktningen delas vidare 

in i två ansatser. Den atomiska- biologiska ansatsen alt. mekaniska ansatsen bygger på att 

hälsa existerar om kroppens samtliga delar fungerar ”normalt” och att kroppen bör ses som ett 

mekaniskt system.  

Den andra ansatsen beskriver Medin och Alexanderson (2000) som den biostatiska ansatsen. 

Inom denna ansats ses hälsa i frånvaro av sjukdom och att en människa anses vara sjuk eller 

ohälsosam om personen avviker från det som anses vara statistiskt normalt. Det statistiskt 
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normala i sin tur innebär att människor klassificeras utifrån det som anses vara normal med 

hänsyn till omgivning, ålder och kön. En person anses istället vara frisk och vid hälsa om 

kroppen och psyket fungerar i relation till det som anses vara normalt, bland vilket kan tolkas 

att skador bör ses som ett tillstånd där människan dels avviker från det normala och inte heller 

besitter hälsa. 

Vid den humanistiska inriktningen är det hälsan som står i fokus istället för sjukdomen och 

hälsa ses som någonting mer. Medin och Alexanderson befäster: 

Man ser människan som aktiv och skapande och som en del i ett samspel mellan 

individen och den kontext i vilken hon verkar (2000, s. 46). 

Precis som inom den biomedicinska inriktningen kan den humanistiska inriktningen förstås 

genom flera ansatser.  

Den holistiska ansatsen karaktäriserar hälsa genom en individs handlingsförmåga, alternativt 

oförmåga att handla. Hälsa och sjukdom ses i samband till varandra då de påverkar vårt 

agerande i det sociala sammanhanget. Agerandet sätts sen i relation till målsträvandet i jakten 

på hälsa. Hälsa kan även förstås som ett tillstånd då människan har rimliga sociala, 

ekonomiska och kulturella mål att sträva efter och även i vilken utsträckning som personen 

har möjlighet att förverkliga dessa mål. Om en person inte kan agera för att uppnå ett mål 

eller då målet är för orimligt, kan människan inom den holistiska ansatsen inte uppnå hälsa.  

Den ekologiska ansatsen ställer begreppet hälsa i fokus och koncentrerar sig på faktorer i 

omgivningen som bevarar den psykiska och fysiska hälsan. Psykisk och fysisk hälsa har inom 

den ekologiska ansatsen en nära relation till varandra. Att ha kontroll över sina egna 

livsvillkor ger en positiv utveckling av hälsa. Ansatsen har även en helhetssyn vilket innebär 

att faktorer som påverkar hälsa är beroende av varandra, störst inflytande på hälsan har den 

fysiska och sociala omgivningen.   

Inom den behavioristiska ansatsen relateras hälsa med hur en individ trivs med sig själv och 

sitt beteende. Beteendets respons från omgivningen menar Medin och Alexanderson (2000) 

påverkar hälsan positivt eller negativt. Viktigt inom den behavioristiska ansatsen är att den 

yttre miljön påverkar en individs beteende. En persons inre anser vara ointressant av samma 

anledning. Det är alltså varken hälsa eller sjukdom som står i fokus i denna ansats utan 

beteendet, som i sin tur är associerat med en persons hälsa.   
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Inom den salutogena ansatsen fokuserar man på vad som bidrar till och vad som behåller 

hälsa. Inom denna ansats är hälsa relaterat till begreppet KASAM (känsla av sammanhang) 

och hälsa uppnås genom att en individ uppnår aspekterna som KASAM bygger på; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om att förstå och kunna 

förklara händelser. Hanterbarhet handlar om att hur man agerar och hanterar yttre faktorer, 

t.ex. kunskaper. Meningsfullhet handlar i sin tur om att finna motivation eller mening i det 

man gör eller konfronteras mot (Medin & Alexanderson, 2000). Quennerstedt (2006) 

utvecklar den salutogena ansatsen och menar att människan alltid har hälsa, även vid 

sjukdom. Det salutogena perspektivet fokuserar inte enligt Quennerstedt på hälsa som 

begrepp utan som hälsoutvecklande. Precis om Medin och Alexanderson (2000) betonar 

Quennerstedt (2006) vikten av KASAM inom den salutogena aspekten. Inte att KASAM är 

hälsa utan att KASAM bör användas som en aspekt att uppnå och behålla hälsa.  

Det finns många sätt att definiera och beskriva hälsa vilket belystes ovan. De definitioner och 

beskrivningar som har nämnts används dels för att de beskriver tydliga skillnader i hur hälsa 

kan förstås i olika kontexter. Även om flera ansatser är nära relaterade till varandra 

framkommer tydliga skillnader som jag anser avgörande i hur hälsa kan förstås. I och med de 

tydliga skillnaderna kommer inriktningarna och ansatserna att användas som ett analysverktyg 

senare i undersökningen vilket beskrivs mer utförligt under rubrik 4.4, analysförfarande.  

2.2. Hälsa i historisk kontext 

Begreppet hälsa har framkommit inom skolväsendet sedan en lång tid tillbaka. Redan under 

1800-talets första decennier fanns s.k. hälsomål inom ämnet hälsolära där gymnastiska 

övningar skulle ge eleverna ”god hälsa, bra kondition kraft och styrka kombinerat med vighet 

och snabbhet” (Annerstedt, 2001a, s. 76).  Betydelsen av gymnastik och hälsofrämjande fick 

växande betydelse kring 1800-talets mitt, både på grund av pedagogiska och medicinska 

faktorer. Man menade att gymnastiken skulle göra barn resistenta mot sjukdomar samt 

motverka stillasittande och själslig överansträngning (Annerstedt, 2007a). Under 1800-talets 

andra hälft kom ämnet att domineras av ”den svenska linggymnastiken” influerad av Per 

Henrik Ling. Linggymnastiken delades in i fyra inriktningar: 1) pedagogisk gymnastik, 2) 

militärgymnastik, 3) medikalgymnastik (sjukgymnastik) och 4) estetisk gymnastik i form av 

danskonst (Annerstedt, 2001a).  

Ling hade i sin gymnastiska grundtanke en stor respekt för hälsoarbetet. Enligt Annerstedt 

(2001b) menade Ling att hälsan stod för harmoni mellan kroppens alla delar och ett balanserat 
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förhållningssätt till den omgivande miljön och naturen. Det var dock inte helt enkelt att uppnå 

hälsa, istället var det något människan skulle sträva efter: 

Strävan mot hälsa och harmoni ställde också krav på skötsamhet och 

omvårdnad. Mat, dryck, klädsel, arbete, kärlek, allt det och lite till ville Ling 

reglera. Måttlighet gällde på alla områden och överdrifter var bannlysta 

(Annerstedt, 2001b, s.116) 

Under 1900-talets första hälft kom ämnet att gå in i en brytningsfas där Lings gymnastiska 

övningar ifrågasattes, främst från fysiologiskt perspektiv. Istället började undervisningen 

influeras av lek och idrott vilket 1919 ledde till att ämnet bytte namn från ”gymnastik” till 

”Gymnastik, lek och idrott” (Annerstedt, 2001a). Denna fysiologiska utveckling av ämnet 

fortsatte och blev speciellt påtaglig efter 1950 då konditionsövningar hamnade i fokus för att 

uppnå och behålla en god hälsa. Den tidigare ”hållningsgymnastiken” byttes ut mot energisk 

idrott (Annerstedt, 2001b). Under kommande decennier kom idrottsrörelsen att påverka 

undervisningen stort vilket medförde att olika idrotter dominerade ämnet. År 1994 kom dock 

den kanske största förändringen då hälsa hamnade i stort fokus. Ämnet bytte namn till idrott 

och hälsa vilket kan förstås som ett steg för att ta avstånd från föreningsidrotten. 

2.3. Hälsa i lpo94 och lgy11 

Precis som Annerstedt (2001b) lyfter fram kom idrottsundervisningen i och med Lpo94 att 

heta idrott och hälsa, vilket medförde att just hälsa fick en betonande roll i undervisningen. 

Skolverket (1994) menar i sin läroplan lpo94 att skolan hade till uppdrag att uppmärksamma 

hälso- och livsstilsfrågor och att elever genom grundskolan skulle uppnå kunskaper och 

förutsättningar för en god hälsa och hur den egna livstilen påverkar hälsan och miljön. Skolan 

skulle även ta hänsyn till elevernas välbefinnande och utveckling. I kursplanen för ämnet 

idrott och hälsa menade skolverket att: 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 

hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen 

fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig 

till fysiskt och psykiskt välbefinnande(…)samt ge kunskaper om den egna 

livstilens betydelse för hälsan. (2008, s. 22) 

Vidare skulle undervisningen sträva efter att eleverna utvecklade kunskaper som påverkade 

hälsan, värdera typer av rörelser ur ett hälsoperspektiv och skapa ett intresse för regelbunden 

fysisk aktivitet som genererade i att eleverna tog ansvar för sin hälsa. Eleverna skulle även 

utveckla kunskaper som gjorde att de kunde delta i frågor rörande idrott och hälsa. Skolverket 
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menar även att ämnet skulle ha ett grundläggande hälsoperspektiv där fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande var inkluderade samt vikten av idrott och hälsa i ett längre perspektiv. 

Ämnet skulle utveckla kroppsuppfattningar utifrån ett helhetsperspektiv, d.v.s. att kropp, 

känslor, intellekt och tankar är relaterade till varandra. Detta för att utveckla rörelseaktiviteter 

till grund för en hälsosam livsstil. Även i de mål eleverna skulle uppnå vid avslutad skolgång 

nämndes hälsa. Dels skulle eleverna förstå relationen mellan kost, motion och hälsa samt 

ergonomiska aspekter. Eleverna skulle även bedömmas utifrån kunskaper om hur kroppen 

fungerar och hur den fysiska och psykiska hälsan påverkades och behölls genom fysisk 

aktivitet och friluftsliv. Faktorer som påverkade hälsan var av stor betydelse för 

bedömningsunderlaget (Skolverket, 2008).    

Även i den aktuella läro- och kursplanen för skolan, lgy11, har hälsan en betydande roll. 

Skolverket (2011) menar t.ex. i läroplanen att det är skolan ansvar att eleverna får ”kunskaper 

och förutsättningar för en god hälsa” (s. 9). I kursplanen för idrott och hälsa menar skolverket 

att ”idrott, friluftliv och olika former av motion och rekreation” (s. 83) påverkar människors 

hälsa. Detta gör att relationen mellan rörelseaktiviteter, välbefinnande och hälsa är av stor 

betydelse samt grundläggande för att människor ska kunna ansvara för den egna hälsan. 

Ämnet syftar även till att eleverna ska förstå betydelsen och konsekvenser av fysisk aktivitet 

och inaktivitet samt ett intresse att delta i hälsofrågor, såväl i arbetsliv som samhälle. Även i 

avsnittet som redogör vad undervisningen ska utveckla hos eleverna betonas hälsa. Skolverket 

(2011) menar bl.a. att ämnet ska ge eleverna förutsättningar att ”planera och genomföra 

fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” (s. 83). 

Undervisningen ska även ge eleverna kunskaper om fysiska aktiviteter och dess betydelse för 

hälsan. För att kunna bli bedömd inom ämnet belyser kunskapskraven att en elev översiktligt 

ska kunna beskriva livsstilens betydelse, dels för den kroppsliga förmågan, men även för 

hälsan. 

2.4. Kunskapsläge 

För att avgränsa den tidigare forskningen har jag valt att specificera urvalet utifrån min 

frågeställning. Det betyder att avhandlingar och artiklar som behandlar hälsa i ämnet idrott 

och hälsa, ämnets innehåll och hur ämnet ses som ett kunskapsämne har prioriterats. Studier 

som genomförts på svenska skolor har även de prioriterats före undersökningar i andra länder, 

främst med tanke på att undersökningen grundar sig i svenska läroplaner. Dock finns vissa 

utlandsstudier med av de skälen att de belyser hälsa och att det finns en koppling till antingen 

undervisningen i Sverige eller den svenska läroplanen. Artiklar och avhandlingar till studien 
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har hittats genom sökningar i olika databaser. De databaser som gav flest och mest relevanta 

träffar var summon, sportdiscus och ERIC. Inom databasen summon användes sökord som 

”idrott och hälsa”, ”hälsa och fysisk aktivitet” samt ”idrott och hälsa AND livslångt lärande”. 

Andra sökord som användes i samtliga tre databaser var ”Health in Physical education”, 

”physical education AND health AND Sweden” och ”physical education AND health AND 

learning”. Jag har även använt mig av Mikael Quennerstedts blogg 

”www.idrottsdidaktiskforskning.wordpress.se” där en artikel och två avhandlingar hittades. 

2.4.1. Hälsa i undervisningen 

Quennerstedt (2006) menar att begreppet hälsa är komplext och försöker förtydliga begreppet 

genom att förstå det med hjälp av olika ämnesdiskurser inom idrott och hälsa. Genom att 

analysera kursplanen för idrott (lpo94) finner Quennerstedt flera olika moment (alt. diskurser) 

där hälsa kan förekomma, bl.a. aktivitetsdiskursen, där fysiologi- och idrottsdiskursen ingår, 

social fostransdiskursen, riskdiskursen samt moraliseringsdiskursen. Genom att vidare 

analyser lokala kurplaner från flera olika skolor framgår det att hälsa främst relateras till 

fysiologi- och riskdiskursen. Hälsa framkommer enligt Quennerstedt i form av fysisk träning 

och goda kostvanor inom en fysiologidiskurs alternativt genom att förebygga skador, hantera 

risker samt ergonomi inom en riskdiskurs. Gemensamt för båda diskurserna är att hälsa är 

kopplat till fysiska och anatomiska aspekter. Samtidigt menar Quennerstedt (2008) att hälsa 

även kan förstås genom två andra perspektiv, det patogena och det salutogena. Det patogena 

perspektivet på hälsa belyser riskerna av fysisk inaktivitet (riskfaktorer) och Quennerstedt 

menar att det är detta perspektiv som mest frekvent används inom ämnet idrott och hälsa. Det 

andra perspektivet, det salutogena, fokuserar på de faktorer som bidrar till och behåller en 

bättre hälsa, både fysisk och psykiskt (friskfaktorer). Problematiken kring hälsobegreppet i 

skolan menar Quennerstedt är att det patogena perspektivet får allt för stort utrymme jämfört 

med det salutogena. Orsaken till detta är att undervisning som inriktar sig mot ett salutogent 

hälsoperspektiv som t.ex. friluftsliv alt. sociala och reflekterande aktiviteter upplevs ta för 

mycket tid från fysiska aktiviteter som främjar hälsan hos eleverna. Inom skolan är hälsa 

alltså starkt kopplat till fysisk aktivitet, för att förhindra att eleverna är fysisk inaktiva. 

Även Munk Svendsen (2014) belyser att hälsa är ett mångtydigt begrepp. Likt Quennerstedt 

(2006; 2008) betonar Munk Svendsen (2014) att hälsa är att väldigt komplext begrepp som 

inte kan förstås på ett (1) sätt. Därför borde inte heller fysisk aktivitet ses som det enda 

tillvägagångssätt för att främja hälsa, det finns alltså andra metoder. Trots detta verkar det 

finnas en teori inom skolan att hälsa är fysik aktivitet och att det är den fysiska aktiviteten 
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som förbättrar hälsan. Teorier om vad hälsa är och hur det uppnås har dock förändrats genom 

åren och kan sättas in i olika kulturer. Hälsa har bl.a. satts i relation till hygien, konsumtion 

(kost), personliga intressen samt rörelse- och fysisk aktivitet. Förutom kulturerna finns flera 

faktorer som kan påverka elevers hälsa, både inre- och yttre faktorer, fysisk aktivitet samt 

synen på den egna kroppen. Lärare står enligt Munk Svendsen inför en viktig uppgift att 

förmedla kunskaper om hälsa till en bredare publik. Hälsokulturer och faktorer som kan 

påverka hälsa bör belysas mer frekvent för att förstå hälsa, inte bara genom fysisk aktivitet. 

Även i internationella studier belyses problemet att hälsa är starkt relateras till fysisk aktivitet. 

Alfrey och Gard (2014) menar t.ex. att lärare i ”health and physical education” (HPE) i 

Australien har svårt att skilja begreppen ”idrott” och ”hälsa” åt. Det förekommer ofta att 

fysiska aktiviteter används som ”fitness-tester” för att bedöma elevernas hälsostatus. 

Orsakerna till detta var flera. Vissa lärare ansåg att det låg i kulturen inom ämnet att 

genomföra fysiska tester för att bedöma hälsa, andra ansåg att det mer eller mindre var enda 

metoden att bedöma elevernas hälsa på.  

När elever får möjligheten att redogöra hur de ser på begreppet hälsa och dess innebörd 

tillkommer, förutom de fysiska aspekterna, även psykiska och sociala aspekter (Ahlberg, 

2015). Inom den fysiska aspekten nämner eleverna likt Quennerstedt (2006) att träning och ett 

bra förhållande till kost är nyckeln för vara hälsosam. Även att undvika sjukdom och skador 

nämns i aspekten. I den psykiska aspekten menar eleverna enligt Ahlberg (2015) att 

inställningen till både träning och kost är viktig, samt relationen mellan dem. Om en person 

anstränger sig för hårt för att vara hälsosam genom att träna mycket och äta mat som den 

egentligen inte tyckte om, påverkas hälsan negativt. Istället handlar det om att ”lyssna på sin 

kropp” (2015, s. 70), undvika stress och göra det som man själv anser är hälsosamt. Inom den 

sociala hälsoaspekten menar Ahlbeck att eleverna betonar vikten av att känna social 

gemenskap, främst via vänner men även genom familjen. Fokus i sociala sammanhang är att 

må bra och inte känna behov av att prestera. Den fysiska och psykiska aspekten visar sig även 

vara tydligt framträdande när eleverna berättar vad de vill lära om hälsa i undervisningen för 

idrott och hälsa. Eleverna nämner t.ex. att de saknar kunskaper om hur de ska träna och äta 

för att må bra. Den psykiska aspekten nämns genom att eleverna vill lära sig att utveckla 

självförtroendet, att planera tid och träning för att undvika stress men även att hantera stress. 

2.4.2. Undervisningens innehåll 

Flera studier betonar att undervisningen i idrott och hälsa domineras av olika teman eller av 

specifika aktiviteter (Larsson & Karlefors, 2015, Annerstedt, 2008). Annerstedt (2008) har 
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genom att analysera idrott och hälsas kursplan kommit fram till att ämnet främst ska lägga 

betoning på fysisk aktivitet och hälsa. Annerstedt nämner även att eleverna ska lära om 

rörelse genom att själva röra sig och att det generella målet är att undervisningen ska utveckla 

en livslång lust till att vara fysiskt aktiva. Trots att kursplanen betonar en bredd aktiviteter i 

undervisningen menar Annerstedt att undervisningen domineras av bollsport, gymnastik och 

”fitnes-träning”. De specifika aktiviter som kursplanen dock belyser som orientering, simning 

och dans förekommer inte i samma utsträckning i undervisnigen. Även Larsson och Karlefors 

(2015) delar denna uppfattning och befäster genom observation av lektioner inom idrott och 

hälsa att undervisningen främst fokuserar på fysik träning i form av styrka och kondition och 

prestationsidrott där inspiration från föreningsidrotten påverkar undervisningen. Till skillnad 

från Annerstedt (2008) menar Larsson och Karlefors (2015) även att dans och rörelse får stort 

utrymme i undervisningen. Tendensen att bollsport, fysisk aktivitet och gymnastik är 

dominerande i ämnet förekommer inte bara i Sverige. Även de andra skandinaviska länderna 

har samma ”problem”, dock förekommer bollspel mycket i den danska kursplanen medan det 

i Norge och Finland, precis som i Sverige, inte benämns specifikt (Annerstedt, 2008).  

Undervisningen kan även förstås genom att relatera dess innehåll till fyra diskurser; att 

undervisningen liknar ett träningspass inom en idrott, att undervisningen liknar ett fysiskt 

träningspass, att undervisningen liknar prestationsidrott och att undervisningen liknar dans 

(Larsson och Karlefors, 2015).  

Att styrdokumentens mål, innehåll och kunskapskrav uteblir i idrottsundervisningen skulle 

dels kunna förklaras genom Lundvall och Meckbachs (2008) studie. Författarna ämnar just 

undersöka hur styrdokumentens innehåll kommer till utryck i undervisningen samt vilka 

eventuella faktorer som begränsar detta. Det framkommer att lärare främst vill att ämnets 

huvudsakliga syfte ska vara att det är roligt, att eleverna lär sig i ett livslångt perspektiv och 

att de lär sig om kunskaper om kroppen och hälsan. Samtidigt yttrar både lärare och elever att 

undervisningen domineras av olika idrotter (främst bollsporter), lekar samt racketsport. Bland 

de aktiviteter som sällan förekom nämndes kost, ergonomi och friluftsliv, aktiviteter kopplade 

till hälsa och välbefinnande i styrdokumenten. Lärare uttrycker att dessa aktiviteter borde få 

större utrymme i undervisningen, framförallt eftersom de är kopplade till vad lärare anser är 

ämnets syfte, men att det finns faktorer som gör det svårt, främst tidsaspekten samt den 

utrustningen de har att arbeta med. Enligt Annerstedt (2008) skulle bristen av kursplanens mål 

och innehåll i undervisingen även kunna förklaras genom att den svenska läro- och kursplanen 
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är väldigt diffus och öppen för lärarens egen tolkning, vilket kan medföra att det ändå finns en 

koppling till kursplanen men att den inte framkommer allt för tydligt.   

2.4.3. Idrott och hälsa som kunskapsämne 

Förutom att kursplanens syfte, mål och innehåll får en relativt liten roll i undervisingen menar 

flera forskare även att de kunskaper som ämnet ska bidra med uteblir i undervisingen. Larsson 

och Nyberg (2014) har studerat ämnets undervisning utifrån de didaktiska frågorna (vad som 

undervisas, varför det undervisas och hur det undervisas) och menar att aspekten på vad som 

undervisas missförstås och att aspekten varför mer eller mindre uteblir. På frågan vad som är 

viktigt att lära inom ämnet svarar både lärare och elever att det viktigaste var att lära sig det 

roliga med fysisk aktivitet. Även Redelius, Fagrell och Larsson (2004) delar uppfattningen 

om att det elever främst ska lära inom ämnet är att det är roligt samt varierande. 

Undervisningen ska enligt flera lärare inte fokusera på vad eleverna gör, huvudsaken är att de 

gör något. Orsaker till att kunskap och lärande inte ses som centrala begrepp inom ämnet 

menar både Larsson & Nyberg (2014) och Larsson & Karlefors (2015) främst beror på att de 

är kopplade till teoretiska uppgifter som flyttar fokus från fysiska aktiviteter och rörelse. I de 

fall som lärande väl kommer till utryck är det i form att läraren ställer retoriska frågor till 

eleverna angående lektionens innehåll och att eleverna fick reflektera över lektionen i sig. 

Bakomliggande faktorer till varför eleverna lär sig något uteblir likt kunskapen om vad som 

finns att lära genom rörelse, trots att detta belyses i läroplanen.  

Det finns även en problematik bland lärare att definiera vilka kunskap som eleverna ska 

besitta vid avslutad kurs (Redelius et al, 2009). Ofta relaterar lärare tillbaka till ämnets mål, 

eller så ville de få ett förtydliggande av frågan. Svaren blev dock olika, en lärare ansåg att 

eleverna inte bara skulle lära sig springa fort och hoppa långt utan allt runt omkring och en 

annan ansåg att de sociala aspekterna och den hälsosamma delen skulle vara i fokus. 

Quennerstedt och Öhman (2008) menar dock att det finns tendenser när kunskap och lärande 

framträder i undervisningen, men att detta i en hög grad är kopplat till fysisk aktivitet. 

Författarna menar att det beror på att kunskap inom ämnet och fysisk ansträngning båda är 

kopplade till fysiologiska- och anatomiska aspekter. Vilket gör att kunskaper om kropp, hälsa 

och rörelse kommer till utryck genom intensiva aktiviteter som t.ex. bollsport. Nackdelen med 

denna typ av lärandeaspekt inom idrott och hälsa menar Quennerstedt och Öhman blir att 

lärare karaktäriserar kunskap om kropp, hälsa och rörelse väldigt ensidigt, d.v.s. att kunskaper 

kring långsiktiga fördelar enbart förknippas med fysisk- och intensiv aktivitet. Detta kan 

förklara att andra aktiviteter som dans, fruluftsliv och diskussioner kring hälsa prioriteras 
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mindre i undervisning, då aktiviteterna enligt Quennerstedt och Öhman har svårare att 

generera kunskapsmålen inom ämnet. I andra fall kan frånvaron av kunskap och 

lärandeaspekter i undervisningen förklaras genom bristande kommunikation mellan lärare och 

elever (Redelius, Öhman & Quennerstedt, 2015). Författarna förklarar att det finns lärare som 

innan en lektion kan beskriva vad eleverna ska lära sig och vilka kunskaper som ska uppnås, 

men att de under själva lektionen inte förmedlar det till eleverna. Fenomenet återspeglar även 

att eleverna inte vet vad de ska lära under en lektion, och inte heller genom ämnet. När lärare 

däremot är klara med vad eleverna ska lära under en lektion, och samtidigt är tydlig med att 

förmedla det för eleverna, ökar förstålsen för eleverna. I dessa fall anser också eleverna att 

ämnet idrott och hälsa är ett kunskapsämne, av anledning att de faktiskt lär sig något.   

2.4.4. Sammanfattning av kunskapsläget 

Trots att hälsa under de 20 senaste åren fått en betydande roll inom ämnet idrott och hälsa 

verkar det finnas tveksamheter kring hur man ska arbeta med begreppet. En förklaring kan 

vara det som Quennerstedt (2006; 2008) och Munk Amundsen (2014) beskriver, att hälsa är 

ett väldigt komplext begrepp som kan förstås och tolkas genom flera diskurser, perspektiv och 

kulturer vilket skapar en osäkerhet hos lärare inom ämnet. Osäkerheten kan i sin tur leda till 

att hälsa inte prioriteras i undervisningen. Istället skapas en bild av att ämnet domineras av 

bollspel, fysisk träning, gymnastik och dans (Larsson och Nyberg, 2014) där fokus hamnar på 

att eleverna gör något, och inte varför de gör något, vilket gör att aspekterna kring såväl hälsa 

och lärande uteblir (Redelius et al, 2004). En annan orsak kan vara att lärare kopplar samman 

hälsa med teoretiska uppgifter som stjäl tid från fysiska aktiviteter där eleverna får röra på sig, 

detsamma gäller för ämnets syfte, mål och innehåll som nämns i ämnets kursplan (Annerstedt, 

2008; Larsson & Nyberg, 2014; Larsson & Karlefors, 2015). Trots detta menar elever att 

fysisk aktivitet är en grundpelare i hälsa tillsammans med kost och att det faktiskt är 

kunskaper inom fysisk träning och kost som eleverna ha mer utav (Ahlberg, 2015). Redelius 

et al (2015) menar att kunskaperna faktiskt förekommer i undervisningen i de fall när läraren 

är tydlig med att förmedla undervisningens syfte till eleverna. 

Den forskning som genomförts inom ämnet belyser främst hur komplext begreppet hälsa är 

inom läro- och kursplaner samt hur lärare resonerar kring begreppet. Forskningen visar även 

på hur lärare arbetar med hälsa inom undervisningen för idrott och hälsa, eller snarare hur de 

inte arbetar med hälsa av olika anledningar. Det som däremot saknas inom forskningen, och 

som ses som kunskapsluckan inom ämnet, är hur just hälsa kommer till uttryck i 

undervisningen för idrott och hälsa.  
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3. Syfte och frågeställning 

 

Det finns alltså mycket forskning om hur lärare tänker kring hälsa inom ämnet idrott och hälsa 

samt hur undervisningen innehåll kan och bör se ut. Trots att lärare till stor del ansvarar för 

undervisningen i skolan anser jag att eleverna som kunskapsmottagare spelar en minst lika 

stor roll, om inte större. Trots att det finns forskning som påpekar hur elever ser på hälsa samt 

vad de skulle vilja lära om hälsa inom ämnet, verkar det inte finnas forskning som redogör för 

hur elever anser att skolan faktiskt arbetar med hälsa. Även om en lärare grundar sin 

undervisning i läro- och kursplan och att hälsa får ett brett utrymme, tjänar det ingenting till 

om eleverna i sin tur inte uppmärksammar detta. Följande studie ämnar därför undersöka hur 

ämnet idrott och hälsa, ur ett elevperspektiv, behandlar hälsa samt hur hälsa sätts i relation till 

ämnets mål, innehåll och kunskapskrav. Utifrån syftet kommer jag förhålla mig till följande 

frågeställning: 

1. Hur definierar eleverna begreppet hälsa? 

2. Hur uppfattar elever att hälsa kommer till utryck i idrott och hälsas undervisning? 

3. Vilka kunskaper om hälsa anser elever att ämnet bidrar med som är användbara i 

vardagslivet?   
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4. Teoretisk utgångspunkt och metod 

 

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutik kan beskrivas som en metod för att förmedla ett budskap, men begreppet är 

betydligt mer komplicerat än så. Enligt Ödman (2007) handlar hermeneutiken dels om att 

tolka, förklara och förstå olika fenomen. Tolkandet är enligt Ödman en viktig del inom 

hermeneutiken och använts då vår förförståelse inte räcker till för att förstå en företeelse, 

speciellt då denna företeelse ofta är mångtydig. Vi tolkar alltså för att skapa oss en förståelse 

för något i nuet, men även för att vi ska kunna orientera oss framåt. Förklarandet är i sin tur 

starkt förknippat med tolkandet och begreppet kan även ses som en del av tolkandet. En 

förklarande tolkning används enligt Ödman när något inte längre leder till förståelse, 

förklarandet kan ses som ett verktyg mellan tolkandet och förståelsen, så att man klargör ett 

sammanhang av något som är otydligt eller oklart. Relationen mellan förklaringen och 

förståelsen är dock väldigt komplex. Inom hermeneutiken når man inte förståelsen genom att 

använda en eller få förklaringstolkningar. Istället behövs en ”omfattande tolkningsprocess”. 

Om förståelsen skulle förklaras som helheten skulle själva ”förklaringensprocessen” kunna 

beskrivas som delen. Samtidigt menar Ödman att vi behöver förstå helheten för att i sin tur 

förstå delen, begreppen är alltså beroende av varandra. I likhet med ett pussel kan vi inte se 

hela bilden i sig utan att förstå samtliga bitar, men vi kan inte heller tolka bitarna utan att 

förstå helheten. Relationen mellan del och helhet nämner Ödman som ”den hermeneutiska 

cirkeln” (Ödman, 2007, s. 98).  

Ödman (2007) menar samtidigt att aspekten kring del/helhet som en hermeneutisk cirkel 

ibland får utstå kritik då den kan uppfattas som statisk. Istället bör aspekten förstås som en 

spiral, och detta på grund av förförståelsens inverkan. Förförståelsen utgör grunden för 

vetande, den ger enligt Ödman riktning i sökandet. Samtidigt förändras förförståelsen efter 

hand i och med att ny kunskap och förståelse tillkommer. Relationen mellan förklaring och 

förståelse är alltså inte statisk utan förändras. Ödman förtydligar: 

Att begripa ett redskaps funktion är t.ex. ingen omfattande process, och en vits 

fattar man snabbt. Och sedan man väl fattat, behöver man som regel inte 

anstränga sig för att begripa nästa gång det är aktuellt; man har tillräckligt med 

förförståelse (Ödman, 2007, s. 104) 
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Inom hermeneutiken finns olika inriktningar, som övergripande styr hur tolknings- och 

analysprocessen kan gå till. Inriktningarna kan ses som verktyg för att förstå ett material och 

hur det ska bearbetas (Westlund, 2015). Inom misstankens hermeneutik handlar det främst om 

att förstå företeelsen som ska undersökas. Westlund menar att kvalitativa inslag kan 

förekomma i denna inriktning genom att satser eller ord räknas i ett sammanhang, t.ex. inom 

hälsa eller välbefinnande. Den allmänna tolkningsläran är den bredaste inriktningen inom 

hermeneutiken och handlar om tolkningsprocessen i sig. Förklaringsprocessen sätts inte i 

fokus, d.v.s. tolkandet av ett material sker för att förstå dess budskap. Den sista inriktningen 

som Westlund nämner, vilket även är den inriktning som jag kommer använda mig av, är den 

existentiella hermeneutiken. Inriktningen utgår ifrån att sätta sig in i t.ex. en elevs perspektiv 

för att förstå personens utsagor och förklaringar. Inom inriktningen är förförståelsen av stor 

vikt då den hjälper forskaren att förstå utsagor och beskrivningar bättre om hen har egna 

erfarenheter inom ämnet.  

Följande studie kommer förhålla sig till den hermeneutiska teorin genom att dels sträva efter 

den helhetsbild som Ödman (2007) beskriver, med hjälp av olika delar. Relaterat till syftet 

ämnar studien att undersöka hur hälsa uppfattas av elever inom ämnet idrott och hälsa, vilket 

ska ses som helheten i studien. Delarna kommer sedan komma till utryck i form av min egen 

förförståelse inom området och tolkningar av det empiriska materialet. Genom att förhålla 

mig till den hermeneutiska spiralen förväntar jag mig att min förförståelse kommer förändras 

under studiens gång, vilket kommer ge tolkningarna nya nyanser och en djupare förståelse 

kommer uppnås. Undersökningen kommer till stor del att förhålla sig till den existentiella 

inriktningen inom hermeneutiken som Westlund (2015) beskriver. Min egen förförståelse av 

hälsa och hälsa i skolan kommer alltså fokuseras, främst p.g.a. att jag själv för inte allt för 

länge sedan var elev i gymnasieskolan. Förförståelsen består även av flera veckor av 

verksamhetsförlagd utbildning på gymnasieskolan, idrottslärarutbildningen samt mångårig 

erfarenhet idrott och fysisk aktivitet. En annan del av förförståelsen är den kunskap som 

framkommer i studiens bakgrund (rubrik 2) och framför allt forskningsläget (se rubrik 2.4).  

Förförståelsen kommer användas för att ge en mer detaljerad tolkning av det empiriska 

materialet genom att sätta mig in i elevernas situation. Eftersom insamlingen av materialet 

endast skedde vid ett tillfälle finns det risk att allt som eleverna vill förmedla inte kommer till 

utryck, vilket gör att luckor i materialet kan uppstå. Genom den existentiella inriktningen 

kommer förförståelsen i relation till den hermeneutiska spiralen fungera som ett verktyg att 

besvara luckorna och skapa en helhetsbild av problemet. 



18 
 

4.2. Intervju 

Då studien syftar till att undersöka elevers tankar och reflektioner om begreppet hälsa och 

dess innebörd samt hur begreppet behandlas i undervisningen anser jag att kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer är den mest lämpade metoden. Enligt Ennis och Chen (2012) 

används en kvalitativ intervju för att få en djupare förståelse av respondentens perspektiv och 

metoden avser ofta att få detaljerade svar inom ämnet. Just den semistrukturerade intervjun 

ämnar behandla förutbestämda teman inom ett ämne, utan att frågorna behöver formuleras 

lika till varje respondent eller komma i samma ordning. Även i relation med studiens 

teoretiska utgångspunkt lämpar sig valet av semistrukturerade intervjuer. Westlund (2015) 

och Ödman (2007) betonar båda vikten av tolkande och förklaringsprocessen som 

hermeneutiken bygger på. Med den typ av semistrukturerade intervjuer som Ennis och Chen 

(2012) beskriver ger det utrymme för eleverna att förklara sina tankar kring ämnet och mig 

som forskare möjlighet att tolka materialet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa 

intervjuer inte bara fokuserar på intervjusituationen ”här och nu” utan tillåter forskaren att 

lägga fokus på det bakomliggande sammanhanget och hur denna kommit till.  

Genomförandet av intervjuerna skedde utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) som utformades 

från undersökningens frågeställningar. Intervjuguiden struktur bestod av tre teman:  

1) elevernas syn på hälsa, 2) hälsa i undervisningen och 3) hälsa i ett längre perspektiv. Under 

varje tema följde förslag på frågor att diskutera kring temat, och som intervjun utgick ifrån. 

Fokus var dock inte att få svar på varje enskild fråga för sig utan att skapa en tydlig 

helhetsbild av temat, vilket medförde att andra frågor kunde uppkomma under intervjun. 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar även att forskare inför en intervjuguide bör klargöra 

varför studien genomförs, vad det finns för kunskaper och teorier inom ämnet samt hur dessa 

kunskaper och teorier kan vara av relevans för studien. För min egen del och undersökningen 

påverkade det aktuella kunskapsläget mycket, vilka kunskapsluckor som fanns och vad min 

studie kunde tillföra forskningen. Även läro- och kursplaner studerades för att få kunskap om 

hur hälsa faktiskt belystes. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en diktafon och för 

säkerhets skull användes även inspelningsfunktionen på en mobiltelefon, ifall problem skulle 

uppstå. Samtliga intervjuer transkriberades sedan för att lättare kunna analyseras. Vid 

transkriberingen förhöll jag mig så nära som möjligt till ljudinspelningen för att ge texterna en 

verklig bild av själva intervjuerna. D.v.s. att tveksamheter, pauser och utryck antecknades för 

att ge transkripten en helhetsbild.    
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4.3. Urval 

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en större stad i Mellansverige. Skolan 

kontaktades via mail till en lärare som jag tidigare genomför verksamhetsförlagd utbildning 

hos, därefter ägde ett möte rum där studiens syfte presenterades. Förhoppningen inför studien 

var att intervjua elever som läste tredje och sista året på gymnasieskolan, men i samråd med 

läraren togs beslutet att intervjua elever i årskurs 2. Orsaken var att många elever i årskurs 3 

befann sig på praktik samt att läraren ansåg att kvalitén på intervjuerna skulle öka i de klasser 

som rekommenderades. De elever som intervjuades läste ett yrkesförberedande program med 

inriktning mot hotell och turism och hade utgjort 75 % av Idrott 1 för gymnasieskolan. Innan 

det hade idrottsämnet varit en del av deras undervisning sedan grundskolans tidigare år. Det 

fanns inga specifika kriterier bland urvalet. Det fanns idéer om en jämn fördelning mellan kön 

eller en fördelning mellan elever som vid sidan om skolan var fysisk aktiva och de som inte 

var det. T.ex. för att göra en komparativ analys av materialet. Specifika kriterier valdes bort 

då det flyttade fokus från undersökningen syfte, som utgår ifrån att ge en helhets bild om hur 

elever anser att hälsa behandlas i ämnet idrott och hälsa. Faktorer som t.ex. kön eller 

bakgrund var något eleverna själva fick ange i sin förklaringsprocess i intervjuerna. En annan 

orsak till att specifika urvalskriterier valdes bort var för att kvalitén på intervjun prioriterades. 

En elev som gärna ville delta i studien prioriterades före t.ex. kön eller bakgrund. Sammanlagt 

intervjuades sex stycken elever från två klasser ur gymnasiets andra årskurs där eleverna i 

båda klasserna undervisades av samma lärare inom ämnet idrott och hälsa. Könfördelningen 

mellan deltagarna var fem kvinnliga respondenter och en manlig respondent. Deltagarnas 

inställning till såväl ämnet idrott och hälsa till träning och kost vid sidan av skolan var 

varierande. Två av eleverna var aktiva inom idrottsföreningar, två andra hade varit delaktiga 

inom idrottsföreningar medan de sista två aldrig varit delaktiga inom en idrottsrörelse.  

Eleverna valde självmant om de skulle medverka i undersökningen efter att dess syfte 

presenterats. Eleverna kommer inte att nämnas vid namn i studien utan numreras från ett till 

sex. Ordningen på numreringen har ingen koppling till den ordning som eleverna intervjuades 

i. 

4.4. Etiska aspekter 

Undersökningen förhöll sig framförallt till de fyra etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2012). 

Informationskravet användes för att tydligt beskriva för eleverna, innan de valde att delta eller 

inte, om studien syfte utan att gå in på specifika frågor som ställdes i intervjuerna. Innan 
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eleverna valde om de skulle delta eller inte förklardes samtyckeskravet om att deras 

deltagande var helt frivilligt och att de deltog på sina egna villkor och att de fick lämna 

intervjun utan konsekvenser. När en elev ville delta i studien redogjorde jag för dem att 

materialet och deras personlighet skulle behandlas med sekretess, alltså att ingen förutom jag 

som forskare skulle ha tillgång till materialet (konfidentialitetskravet). Samtidigt 

förklaradedes även att materialet enbart skulle användas i forskningssyfte (nyttjandekravet). 

Även om samtliga etiska principer är viktiga, prioriterades samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet extra då det handlade om intervjuer med elever inom gymnasieskolan. 

Samtyckeskravet eftersom elever kan känna en ”press” att vara med om kompisar eller lärare 

uppmanade dem. Därför var det av extra vikt att poängtera att deltagandet var frivilligt och att 

de fick avbryta när som helst utan att känna dåligt samvete. Även konfidentialitetskravet 

prioriterades då elever i gymnasieåldern kan vara inne i en känslig ålder vilket gör att de ville 

vara helt anonyma. Det kan även vara så att de inte vill att läraren i ämnet ska få reda på deras 

åsikter, vilket gjorde det viktigt att förtydliga deras anonymitet. För att klargöra de etiska 

aspekterna för eleverna delades informationsblad ut vid intervjutillfället samt att de fick en 

muntlig redogörelse om studien och deras rättigheter (se bilaga 2). 

4.5. Analysförfarande 

Analysen av materialet kommer att genomsyras av den hermeneutiska teorin och den 

hermeneutiska spiralen kommer fungera som ett analysverktyg i denna process. Då syftet med 

studien är att undersöka hur elever anser att hälsa behandlas i ämnet idrott och hälsa, med 

fokus på elevernas egna tankar och definitioner kring hälsa, är syftet helheten i studien. Syftet 

som helhet ska i sin tur förklaras med hjälp av delar. I studien består dessa delar av 

frågeställningar, intervjutranskript, egna erfarenheter samt resultat från tidigare forskning. 

Tanken med den hermeneutiska sprialen är som Ödman (2007) beskriver att använda ny 

kunskap som förståelse vid andra tolkningar. Istället för att tolka intervjutranskripten var och 

en för sig, och se dem som unika, kan jag använda kunskaper från ett transkript för att förstå 

ett annat. Även den existentiella hermeneutiken (Westlund, 2015) kommer användas som ett 

analysverktyg genom att låta egna erfarenheter och kunskaper bidra i tolkningsprocessen. 

Som jag tidigare skrivit skedde insamlandet av materialet under enbart ett tillfälle vilket kan 

ha medfört att information från eleverna har uteblivit och på så sätt har luckor skapats i 

materialet. Med hjälp av egna erfarenheter bestående av egen skolgång, idrottslärarutbildning 

med verksamhetsförlagd utbildning, erfarenheter från egen idrott och fysisk aktivitet samt 
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kunskap från studiens tidigare forskning kan dessa luckor fyllas och i samband med den 

hermeneutiska spiralen kan en helhetsbild skapas och förstås.   

Westlund (2015) menar däremot även att förförståelsen kan bli en negativ del av 

tolkningsprocessen om den allt för stor del av analysen. Risken finns att förförståelsen styr 

tolkningsprocessen vilket gör att förförståelsen tolkas istället för det empiriska materialet. För 

att undgå detta kommer det empiriska materielet, intervjutranskripten, analyseras utifrån de 

hälsoteorier som Medin & Alexanderson (2000) och Quennerstedt (2006) beskriver. Denna 

del av analysen blir även nödvändig för att förstå hälsa som ett komplext begrepp, att förstå 

elevernas syn på hälsa i ett större perspektiv och att kategorisera hur hälsa definieras och 

förstås i olika kontexter. Materialet, intervjutranskripten, har analyserats samt tolkats och 

vidare har de olika hälsoansatserna identifierats i texterna. Dock har samtliga ansatser som 

beskrevs under rubrik 2.1 inte använts i resultatet. Genom att analysera materialet 

identifierades främst den holistiska, den salutogena och den biostatiska ansatsen. Dels var de 

tre ansatser mest förekommande i materialet samtidigt som de skiljer sig från varandra, vilket 

ger en tydligare förståelse av hur elever uppfattar hälsa i undervisningen. Hermeneutiken 

kommer att bidra med tolkningar för att förklara citat från eleverna inom varje ansats, men 

kommer vara i bakgrunden för hälsoansatserna för att sen få större betydelse i diskussionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5. Resultat 

 

Resultatet av undersökningen visar att det överlag fanns en tveksamhet bland eleverna när de 

skulle redogöra och diskutera kring begreppet hälsa. Många elever relaterade hälsa med 

uttrycket ”må bra”, att hälsa handlade om att må bra, vilket har gjort att jag tolkat utrycket 

som en synonym till hälsa. Gemensamt för samtliga elever var att hälsa och välmående främst 

uttryckdes i relation till två faktorer, träning och kost. När eleverna däremot diskuterade kring 

hur träning och kost påverkade hälsan och välmående i olika sammanhang och 

bakomliggande faktorer till deras uppfattning av hälsa framkom det både likheter och 

skillnader mellan eleverna. Samma företeelse uppkom när eleverna diskuterade kring hälsa i 

undervisningen. Vissa elever menade att de överlag inte arbetade med hälsa utan främst 

ägnade sig åt idrotter och lekar, där aspekten kring hälsa inte stod i fokus. Andra elever 

utvecklade dock sitt tänkande och redogörelser kring hälsa uppkom. Precis som vid 

definierandet av hälsa framkom likheter och skillnader om hur ämnet arbetade med hälsa och 

vilka kunskaper de ansåg att ämnet gav dem om just hälsa. För att förtydliga de likheter och 

skillnader har jag i följande avsnitt valt att analysera resultatet genom tre av Medin och 

Alexandersons (2000) hälsoteorier. Den holistiska ansatsen där hälsa ses som ett mål att 

uppnå, den salutogena ansatsen där faktorer som bidrar till och upprätthåller hälsa och sätts i 

relation till KASAM samt den biostatiska ansatsen där hälsa och sjukdom/skada ses som 

varandras motsatser fokuseras och det som avviker från det normala anses ohälsosamt. 

Avsnittet kommer att avslutas med en sammanfattning där resultatet presenteras i relation till 

studien frågeställning.     

5.1. Hälsa som holistisk ansats 
Hur eleverna i undersökningen definierade och förklarade sin syn på hälsa kan relateras till 

den holistiska ansatsen. Medin och Alexanderson (2000) beskriver att hälsa inom ansatsen 

främst handlar om att människan har rimliga mål att sträva efter, och att en person som inte 

kan handla eller agera för att uppnå målen inte kan uppnå hälsa. Samma gäller om målen är 

för orimliga att uppnå. Just aspekten där hälsa sågs som ett mål att uppnå nämndes av flera 

elever, men just vad som skulle uppnås och hur det skulle uppnås skiljde mellan eleverna. 

Två elever med erfarenhet inom föreningsidrott menade att hälsa till viss del handlade om att 

kunna utöva och prestera inom en idrott. De menade att nyckeln till detta till stor del handlade 

om att träna och äta rätt, men även aspekten kring sömn nämndes. Ena eleven förklarade sin 

syn på hälsa som: 
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…hur man ska träna och hur man ska bygga kroppen för att orka träna, och hur 

man ska äta för att orka träna…och massa sånt där. (elev 6) 

För eleven är hälsa att kunna utöva en idrott och för att uppnå hälsa som ett mål beskrivs ett 

bra förhållande till träning och kost. Dessa faktorer används som handlingsverktyg för att 

uppnå det individuella målet, vilket tydligt stämmer överens med hur hälsa karaktäriseras 

inom den holistiska ansatsen (Medin & Alexanderson, 2000). Andra elever menade att hälsa 

handlade om att må bra, och utvecklade ”må bra” till att kunna delta i sociala sammanhang. 

En elev menar t.ex. att hälsa uppnås genom att: 

…man kan vara med i vardagen typ (…)  man ska ändå kunna göra vardagliga 

saker utan att det är jobbigt (elev 3). 

Även i det här fallet ses hälsa som något att sträva efter, men eleven beskriver andra 

definitioner om vad de ska sträva efter. Målet för den här eleven är att kunna hantera 

vardagen, och för det krävs det att uppnå en viss fysisk hälsa. Den holistiska ansatsen betonar 

bl.a. att hälsa sätts i samband med vårt agerande i det sociala sammanhanget, och att 

agerandet i sin tur påverkar jakten på hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). För både elev 6 

och elev 3 betonas agerande som att äta och träna rätt för att uppnå sina respektive mål, där 

elev 6 menar att själva utövandet av idrotten är hälsa, medan elev 3 menar att hälsa handlar 

om en fysisk status som gör att man klarar av vardagen. Ett annat perspektiv där hälsa inom 

den holistiska ansatsen kommer till uttryck är när eleverna pratar om hälsa i sociala medier. 

Dom visar ju upp sin kropp och då ser man att dom är vältränade och har fit 

kropp och då tittar man ju hur dom gör (elev 3) 

Just företeelsen om hälsa i sociala medier kan förekomma i flera ansatser, men några av 

eleverna menar att de motiveras till en ”bra” hälsa via instagram eller facebook. T.ex. 

Ja precis för då ser man att det funkar på dom (elev 3). 

I den aspekten ser eleverna hur andra äter och tränar för att få ”en vältränad och fit kropp”. 

Den bild som sociala medier förmedlar verkar alltså fungera som ”idealbilden” av hälsa för 

vissa elever. På så vis kan eleverna sätta upp ett mål att sträva efter för att uppnå hälsa, hur de 

ska ”agera” genom träning och kost för att uppnå den bilden av hälsa som sociala medier 

förmedlar.  

Vid diskussionen om hur eleverna ansåg att ämnet arbetade med hälsa och vilka kunskaper 

det gav menade några elever att många av aktiviteter var förberedande inför deras kommande 
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arbetsliv, där långa arbetspass och påfrestningar genom mycket bärande, gående och stående 

förekom. Exempelvis:  

Det är just med hur vi tränar liksom eftersom vi ändå har ett så pass påfrestande 

jobb, att våra kroppar ska orka (elev 6). 

Det är viktigt att röra på sig för att vi ska orka jobba och sånt sen (elev 5). 

Hälsa genom den holistiska ansatsen handlar i detta fall för eleverna att orka med det 

kommande arbetslivet. I relation till hur eleverna definierade hälsa beskrev de ordagrant målet 

de skulle uppnå, vilket var utövandet av idrott eller att orka med ett vardagligt liv. Målet var 

alltså i fokus. När eleverna istället förklarade hur de arbetade med hälsa hamnade agerandet, 

som den holistiska ansatsen betonar, i fokus. Att uppnå en fysisk hälsa ses i det här fallet som 

ett långsiktigt mål. Eleverna förklarar att de i undervisningen agerar genom att utöva 

styrkeövningar i gym alternativt i form av cirkelträning. Eleverna menar bl.a. ”det har varit 

mycket cirkelträning” (elev 1) och ”vi har kört något sånt här cirkelpass och då har vi kört 

styrkeövningar som bygger upp våra kroppar” (elev 4). 

Hur eleverna definierade hälsa och hur de ansåg att undervisningen behandlade det kan 

förklaras och förstås genom den holistiska ansatsen när eleverna pratar om hälsa som ett mål, 

alternativt hur de ska uppnå ett mål. När eleverna definierade hälsa var ofta målet i fokus, 

t.ex. att kunna utöva sin idrott eller att efterlika en bild av hälsa som sociala medier förmedlar. 

När eleverna förklarade hur de arbetade med hälsa i idrott och hälsa och vilka kunskaper de 

fick hamnade istället agerandet i fokus, hur de skulle agera för att uppnå ett långsiktigt mål. 

Det långsiktiga målet var i det här fallet att orka med det kommande arbetslivet och eleverna 

uppfattade aktiviteter och kunskaper om styrka i form av gym- eller cirkelträning som en del 

av agerande för att uppnå sitt mål.  

5.2. Hälsa som salutogen ansats  
Hur eleverna definierar hälsa kan även förklaras utifrån den salutogena ansatsens. Främst 

genom ansatsens ”grund” som fokuserar på vad som bidrar till hälsa och hur hälsa 

upprätthålls (Medin & Alexandersson, 2000). Det som framför allt framkommer hos eleverna 

är hur man ska träna och äta för att ”må bra”, t.ex. ”det är ju hälsa… hur man mår” (elev 6) 

”att man ska äta bra mat och man ska träna för att må bra” (elev 1). Som jag tidigare beskrivit 

förekommer aspekterna kring kost och träning i flera ansatser inom vilka de även kan förstås 

och förklaras. För att belysa hur elevernas syn på hälsa mer specifikt kan förstås inom den 
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salutogena ansatsen kan redogörelser och utsagor från eleverna tolkas genom begreppet 

KASAM och dess byggstenar begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet.  

En aspekt inom KASAM som förekommer när eleverna ska definiera sin syn på hälsa är 

meningsfullhet, som handlar om att både känna mening och motivation till det man gör eller 

konfronteras mot (Medin & Alexanderson, 2000). Ena eleven menar t.ex.   

Om jag vantrivs med att träna och fortfarande är nöjd med min kropp, så finns 

det väl ingen anledning (elev 2) 

I det här fallet nämns träning som en aspekt, men det bör inte ses som utgångspunkt för 

budskapet. Jag tolkar eleven som att hälsa inte enbart ska förknippas med träning och kost, 

utan till stor del handlar det om att känna en mening i det man gör. Eleven utvecklar i 

sammanhanget att om man känner ett behov utav träning p.g.a. övervikt kanske det finns en 

anledning till att motionera. Är man däremot nöjd med den man är eller inte vill träna, finns 

det inte heller en mening att träna för att uppnå den typen av hälsa, vilket betonades inom den 

holistiska ansatsen. 

Hälsa inom den salutogena ansatsen och speciellt genom KASAM märks ännu tydligare när 

eleverna redogör hur de upplever att ämnet arbetar med hälsa och hur kunskaper om hälsa 

framkommer. I dessa perspektiv är det KASAM:s två andra aspekter som kommer till utryck, 

begriplighet som handlar om att förstå och kunna förklara något medan hanterbarhet handlar 

om att hur eleverna hanterar det de ställs mot, t.ex. kunskaper (Medin & Alexanderson, 2000). 

Gällande hur eleverna anser hur ämnet behandlar och vilka kunskaper ämnet genererar om 

hälsa förhåller sig begripligheten och hanterbarheten till varandra. Det handlar ofta om hur 

eleverna begriper när de arbetar med hälsa samt hur de hanterar kunskaperna om hälsa. 

Begripligheten hos eleverna redogörs på två olika sätt, antingen genom att läraren är tydlig 

med sin kommunikation till eleverna eller att eleverna sedan tidigare har förförståelse kring 

ett fenomen. Två elever förklarar: 

läraren brukar ju hålla i det så kör vi typ spinning eller styrka, och så berättar hen varför vi 

typ gör det, vilka muskler det tar och så (elev 5) 

vi har haft spinning, det vet jag är bra träning (…) vi inte fått någon bra förklaring men det 

vet jag om, det visste jag sedan innan (elev 3) 

Elevernas uppfattning om hur ämnet arbetar med hälsa kan relateras till den salutogena 

ansatsen när begripligheten är tydligt framträdande. I situationen ovan beskriver eleverna 
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samma sekvens men förklarar hur de förstår att aktiviteten arbetar med hälsa på olika sätt. För 

elev 5 uppstår begripligheten genom att läraren förklarar ”det här är hälsa” i sammanband 

med en fysisk aktivitet. Kommunikationen mellan elev och lärare är i det här fallet centralt för 

att begripligheten ska uppstå. För elev 3 behövs inte kommunikationen från läraren, istället är 

elevens tidigare erfarenheter och förförståelse av betydelse. En liknande sekvens finns även 

gällande kost då en elev vid ett tillfälle beskriver att de ofta arbetat med hälsa vid teoretiska 

kostarbeten. Att läraren delar ut en uppgift som ska lämnas in vid nästa lektion. Vid 

utämnandet av uppgiften förklarar eleven att läraren var tydlig med att arbetet fokuserade på 

hälsa. Eleven förklarar: 

De uppgifter som ni har fått, det har varit teoretiska uppgifter? 

Ja (elev 2) 

Då har lärarna sagt att det är ett hälsoarbete? 

Ja exakt, ni ska skriva er åsikt om det här och vad ni äter och hur mycket ni 

motionerar och sånt där, det var en uppgift (elev 2) 

Även här uppstår begripligheten när läraren tydligt förmedlar att, ”det här är ett arbete om 

hälsa”, där eleverna ska skriva om kost och motionsvanor. Att elevens uppfattning om hälsa 

tolkas genom den salutogena ansetsen grundar sig främst i att begripligheten är avgörande. 

Samtidigt verkar arbetet fokusera på hälsa ur ett hälsoutvecklande perspektiv, vilket 

Quennerstedt (2006) menar att den salutogena ansatsen ska verka för. Eleverna verkar genom 

uppgiften få möjlighet att diskutera kring träning och kost som hjälper dem till en bättre hälsa, 

alternativt att utveckla sin egen hälsa. 

Hanterbarheten inom KASAM visar sig i samma exempel som begripligheten och står även 

begripligheten väldigt nära. När en elev förstår att en aktivitet behandlar hälsa, får de även 

kunskaper om vad som bidrar till en bättre hälsa. Precis som Quennerstedt (2006) betonar 

handlar KASAM inte bara om att ha hälsa. Det handlar om hälsoutvecklande. Genom att 

eleverna begriper när de arbetar med hälsa, förstår de hur de ska hantera kunskaperna för att 

utveckla och bidra till en bättre hälsa.  

Hur eleverna redogör och uppfattar hälsa kan alltså förstås genom den salutogena ansatsen, 

främst med hjälp av begreppet KASAM. I vissa fall när eleverna definierar hälsa betonar de 

att hälsa handlar om meningsfullhet, att känna en mening med det man gör samt att trivas med 

sig själv. Hälsa behöver inte handla om att träna och äta rätt, utan att känna mening i det man 

gör och på så sätt trivas med sig själv. Hur skolan arbetar med hälsa och vilka kunskaper om 



27 
 

hälsa som förmedlas enligt eleverna kan även det relateras till den salutogena ansatsen. 

Framförallt när eleverna talar om begriplighet och hur de förstår att en aktivitet är hälsosam. 

Detta framkommer antingen genom kommunikation från läraren eller genom förförståelse hos 

eleven själv. Hanterbarheten blir som en del av begripligheten och när eleverna förstår att de 

arbetar med hälsa, förstår de även vilka kunskaper de ska hantera för att fortsätta utveckla sin 

hälsa.   

5.3 Hälsa som biostatisk ansats  
I de två tidigare ansatserna, holistisk och salutogen, förekommer hälsa i form av något att 

sträva efter eller att känna meningsfullhet, begriplighet och/eller hanterbarhet för att må bra. 

Hälsan var alltså i fokus bara att den förekom i olika perspektiv. I vissa andra fall stod 

däremot hälsa inte i fokus och elever förklarade istället vad som inte ansågs vara hälsa och 

hälsosamt. Genom att diskutera kring skador/sjukdom och hälsa som varandras motsatser 

samt det som ansågs avvika från det normala, framkommer det som Medin och Alexanderson 

(2000) menar är den biostatiska ansatsens grunder. I flera intervjuer när eleverna skulle 

definiera hälsa relaterades det ofta till att vara frisk, alternativt att vara sjuk. Eleverna 

definierade bl.a. hälsa som att  

Hälsa är när man är frisk (elev 3)  

Hur man mår både psykisk och fysiskt (…) om man är sjuk eller så (elev 4) 

Att skilja på hälsa och sjukdom är en grund inom den biostatiska ansatsen, de ses till och med 

som varandras motsatser (Medin & Alexanderson, 2000). I citaten ovan framkommer två 

uttalanden som är relaterade till den biostatiska ansatsen. För elev 3 handlar hälsa om att vara 

frisk och för elev 4 handlar hälsa om man är sjuk. Jag tolkar båda redogörelserna som att 

eleverna ser hälsa och sjukdom som varandras motsatser. Det är tydligt framträdande hos elev 

3 som ordagrant menar att hälsa handlar om att vara frisk, men som jag tolkar elev 4 menar 

hen att sjukdom och hälsa inte är relaterade till varandra utan hälsa handlar om att inte vara 

sjuk. 

Även aspekten inom den biostatiska ansatsen som handlar om att inte avvika från det normala 

nämns när eleverna definierar hälsa. Precis som i den holistiska och salutogena ansatsen 

framkom träning som en faktor till hälsa, men flera av eleverna menar att hälsa handlar om 

träning i en lagom mängd. Träning i för liten mängd, och framförallt i för stor mängd framstår 

enligt eleverna som ohälsosamt. Några elever förklarar:    
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Alltså man behöver inte träna som ett djur men ändå att man håller igång  

(elev 1)  

Jag har en kompis, vi är lika gamla och hon tränar 16 pass i veckan (…) alltså 

det är nästan för mycket och då känns det inte, liksom då känns det inte 

hälsosamt längre, utan det är mest att man tvingar kroppen även om man inte 

verkligen inte vill träna (elev 6)  

Eleverna menar att en hälsosam livsstil handlar om att träna i en lagom mängd, att ”träna som 

ett djur” (elev 1) eller att tvinga sig själv till att träna menar eleverna är ohälsosamt. Inom den 

biostatiska ansatsen kan det tolkas som att en person som utövar för mycket fysisk aktivitet 

avviker från det normala. Istället menar eleverna att träning bör utföras i en lagom mängd, 

förmodligen en mängd som alltså inte sticker ut från det normala.  

Hur hälsa kommer till utryck i undervisningen samt vilka kunskaper ämnet generar kan 

förstås inom den biostatiska ansatsen genom att arbeten och aktiviteter förmedlar vad som inte 

är hälsosamt, där istället skador och sjukdom hamnar i fokus. De områden som eleverna 

främst nämner är kost och ergonomi.  En elev förklarar att de arbetat teoretisk med kost men 

att de främst fokuserade på produkter som skadar kroppen och därför framstår som 

ohälsosamma. Eleven menade att: 

vi gjorde ju ett med sånna här energitillskott, eller bars och proteinpulver, 

energidrycker och sånt. Det gjorde vi ett arbete om, men det var ju bara kost 

liksom, men då skulle man skriva om liksom varför man inte ska… (elev 6) 

Eleven uppfattade att arbetet handlade om att beskriva kost som har en negativ påverkan på 

kroppen av just hälsoskäl, eller mer att produkterna är skadliga vilket gör att det är den 

ohälsosamma aspekten som hamnar i fokus. Även i aspekten kring vilka kunskaper ämnet ska 

ge eleverna framkommer kost som en betydande roll. Precis som i citatet ovan handlar det om 

kost som påverkar hälsan negativt, och specifikt varför man inte ska förtära dessa produkter. 

Samma elev utvecklar: 

Vi går ju inte in på varför det är hälsosamt att äta rätt (…) Alltså folk dricker ju 

mycket energidrycker… äter kosttillskott och sånt, och det är ju just det vi talat 

om, alltså varför man äter sånt, eller varför man inte ska äta sånt (elev 6) 

Förutom kost nämns även fysisk aktivitet genom ergonomi som en aspekt hur idrott och hälsa 

arbetar med hälsa och vilka kunskaper det bidrar med. Ergonomi kan relateras till den 
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biostatiska ansatsen då eleverna anser att de genom ergonomi arbetar med att förebygga 

skador. En elev förklarar: 

På gymmet i skolan, om vi vart där jobbar vi mycket med hur vi ska lyfta 

grejor och sådär, så att vi gör det på rätt sätt också med kroppen och inte 

skadar oss och sånt där (…) ergonomi, sånt har vi gjort jättemycket, så det är 

väl kanske det vi har gjort mer än hälsa så (elev 1). 

Ergonomi kan inom den biostatiska ansatsen förstås som en aktivitet som skiljer hälsa från 

skada. Om eleverna lyfter rätt och inte skadar sig så är de hälsosamma, annars verkar det 

finnas en antydan på att skada inte bör relateras till hälsa. Det är framför allt den avslutande 

meningen i citatet ”…ergonomi, sånt har vi gjort jättemycket, så det är väl kanske det vi har 

gjort mer än hälsa så” (elev 1) som betonar skillnaden mellan hälsa och skada. Begreppet 

ergonomi handlar för eleverna om skada, och det är ett moment de ägnat sig åt i 

undervisningen utöver hälsa. Hälsa och skada, alt. sjukdom, står i resonemanget som 

varandras motsatser. Även när eleverna redogör för kunskaper om hälsa som de anser att 

ämnet ger dem kan förstås genom den biostatiska ansatsen. Precis som i undervisingens 

innehåll förekommer ergonomi, hur man tränar för att undvika skador.  

Elevernas syn på hälsa och hur de anser att ämnet behandlar det kan relateras till den 

biostatiska ansatsen i den aspekten att de definierar vad som inte är hälsa och hälsosamt. Likt 

den holistiska och salutogena ansatsen framkommer träning och kost som två betonande 

faktorer, men i det här fallet förklarar eleverna hur fysisk inaktivitet samt hur för mycket 

fysisk aktivitet avviker från det normala och på så sätt blir ohälsosamt. Även företeelsen om 

att beskriva hälsa och sjukdom/skada som varandras motsatser förekommer. Gällande 

kunskaper som ämnet generar nämns förutom kost även ergonomi, vilket kan förknippas till 

den biostatiska ansatsen. Genom att eleverna skiljer ergonomi från hälsa då de anser att 

ergonomi handlar om att förebygga skador, och skador är inte hälsa. 

5.4. Sammanfattande analys 
Hur elever väljer att definiera hälsa handlar antingen om att uppnå en fysisk form för att orka 

delta i idrott eller sociala sammanhang. Flera elever menar att träning och kost är de två 

viktigaste faktorerna för att ”må bra” vilket ofta nämns som en synonym till begreppet hälsa. 

Samtidigt menar andra elever att hälsa handlar om att vara frisk och att undvika sjukdom och 

skador. Genom att använda de hälsoansatser som Medin och Alexanderson (2000) beskriver 

skulle elevernas sätt att definiera hälsa främst kunna förklars och förstås genom den holistiska 

och biostatiska ansatsen. I de fall när eleverna pratar hälsa som en status att uppnå för att 
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kunna delta i sociala sammanhang, allt från vardagsliv till prestationsidrott, kan elevernas 

definition förklaras genom den holistiska ansatsen. Andra elever valde istället att definiera 

vad som inte var hälsosamt. Antingen genom att relatera hälsa till att vara frisk kontra sjuk 

eller att redogöra hur för mycket fysisk aktivitet, precis som fysisk inaktivitet, kan vara 

ohälsosamt genom att avvika från det normala. I de fallen kan hälsa bättre förstås genom den 

biostatiska ansatsen där just hälsa och sjukdom ses som varandras motsatser och att en person 

som avviker från det som anses vara normalt framstår som ohälsosam (Medin & 

Alexanderson, 2000).      

När eleverna redogör hur de anser att ämnet arbetar med hälsa kan deras uppfattning av hälsa 

förklaras och förstås genom den salutogena ansatsen. Dels genom att eleverna beskriver 

aktiviteter och uppgifter som fokuserar på hälsoutvecklande, men framför allt då begreppet 

KASAM och dess byggsten begriplighet kommer till utryck (Medin & Alexanderson, 2000; 

Quennerstedt, 2006). Det är framförallt i sammanhang som styrketräning, antingen i gym eller 

genom cirkelträning, samt vid teoretiska uppgifter om kost som eleverna förstår att 

undervisningen behandlar hälsa. Många elever menar att de förstår att undervisningen 

fokuserar på hälsa när de begriper att den gör det. Begripligheten i sin tur baseras antingen 

genom att eleverna har förförståelse inom ämnet eller att läraren kommunicerar och förklarar 

att ”det här är hälsa”. Andra elever anser att skolan behandlar hälsa ur en holistisk ansats. 

Framför allt då de redogör att ämnet fokuserar på hälsa i sammanhang med fysisk aktivitet för 

att stärka kroppen inför deras kommande arbetsliv. I de fallen kan hälsa förstås som ett mål att 

uppnå, vilket är grunden inom den holistiska ansatsen (Medin & Alexanderson, 2000)   

De kunskaper som ämnet bidrar med enligt eleverna kan främst förklaras och förstås utifrån 

den biostatiska ansatsen. Många elever menade att de kunskaper som ämnet genererar och 

som de själva kommer att ha användning för även i vardagen var kunskaper om ergonomi, 

alltså att förebygga kroppen mot skador. Eleverna menade att undervisningen inom just 

styrketräning och ergonomi fick skador att framstå som ohälsosamt, och inom den biostatiska 

ansatsen ses just skador/sjukdom i motsats till hälsa (Medin & Alexanderson, 2000). Hur 

elever nämnde kunskaper om kost kan även det förklaras genom den biostatiska ansatsen då 

eleverna uppfattade att undervisningen fokuserade på kost som påverkade kroppen negativt, 

var skadlig och ansågs vara ohälsosam. Fokus i undervisingen angående kost var enligt 

eleverna inte på kost som gynnade hälsan, utan på kost som hindrade dem från att uppnå 

hälsa. 



31 
 

6. Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån tidigare forskning samt med hjälp av 

hälsoteorierna från analysen och min personliga förförståelse. Texten kommer att struktureras 

utifrån fråga två och tre ur frågeställningen, alltså hur elever anser att hälsa kommer till utryck 

i undervisningen och vilka kunskaper om hälsa de anser att undervisningen ger dem som är 

användbara i vardagen. Frågeställningens första fråga, hur eleverna själva definierar hälsa, 

kommer att användas som ett hermeneutiskt förklaringsverktyg tillsammans med den tidigare 

forskningen. Syftet med diskussionen är att skapa den helhetsbild som hermeneutiken betonar 

genom tolkning, förklaring och förståelse. Det kommer även presenteras en metoddiskussion 

där studiens val av teoretiska utgångspunk och metod kommer diskuteras och analyseras för 

att vidare avslutas med förslag på vidare forskning utifrån undersökningens ämne.     

6.1 Resultatdiskussion 

I de fall som eleverna kan relatera hälsa till undervisningen handlar det framför allt om fysisk 

träning, där fokus ligger på styrka via gym- eller cirkelträning, och teoretiska uppgifter om 

kost och motion. Förmodligen gör eleverna kopplingen mellan hälsa och styrketräning eller 

hälsa och kost eftersom det är så de själva definierar begreppet hälsa. Näst intill alla elever 

menar att hälsa och välmående grundar sig i träning och kost. Elevernas definition av hälsa är 

inte helt ovanlig utan förekommer enligt Ahlbeck (2015) hos andra skolelever som menar att 

hälsa främst formas utifrån fysiska aspekter, där just fysisk aktivitet och kost är två viktiga 

faktorer. En annan orsak till att hälsa främst relateras till träning och kost betonar 

Quennerstedt (2006) som menar att hälsa i ämnet ofta förekommer i en fysiologidiskurs som 

inkluderar fysisk träning, goda kostvanor samt att förebygga skador. 

Hur eleverna redogör för hälsa och välmående i undervisningen kan tolkas genom den 

salutogena ansatsen där bra kost och träning bidrar till en bättre hälsa. Det kan även förklaras 

utifrån KASAM:s aspekt om begriplighet, vilket förekommer vid två exempel. Det första 

handlar om att eleverna förstår att undervisnigen fokuserar på hälsa när läraren är tydlig med 

att förmedla hälsa som budskap. I resultatets exempel menar en elev att läraren vid aktiviteter 

som spinning och styrka tydligt förklarar att hälsa är i fokus. Detsamma gäller när eleverna får 

teoretiska uppgifter om kost som läraren tydligt poängterar inkluderar ett hälsofokus. En 

tydlig kommunikation från läraren var alltså avgörande för att flera elever skulle förstå 

kopplingen mellan en aktivitet och hälsa, vilket är ett fenomen som även Redelius, 
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Quennerstedt och Öhman (2015) lyfter fram. Redelius et al. menar att i de sekvenser som en 

lärare har ett tydligt syfte med en aktivitet eller lektion, och även är tydlig med att förklara 

detta för eleven, ökar det elevens förståelse i sammanhanget.  

Begripligheten hos eleverna kommer även till utryck genom deras förförståelse. Precis som i 

exemplet ovan gällande spinning förstod en annan elev att aktiviteten bidrog till en bättre 

hälsa. Eleven behövde dock inte en förklaring av läraren utan grundade sin förståelse genom 

tidigare kunskaper. Förförståelsen kan dels förklaras genom elevernas  egna definition av 

hälsa. Många elever beskrev just hälsa som en produkt av träning och kost. För eleven i det 

aktuella exemplet kanske spinning är en tydlig form av träning, vilket gör att kopplingen 

mellan spinning och hälsa uppstår.       

När eleverna redogjorde kring kunskaper om hälsa återkommer aspekterna kring kost och 

träning, vilket inte är helt ovanligt enligt Ahlberg (2015) som förklarar att elever vill få 

kunskaper om den fysiska aspekten där träning och kost ingår. Däremot skiljer sig resultatet 

mot Ahlbergs studie, i vilken eleverna menar att de vill få kunskaper om hur de ska äta och 

träna för att må bra. I mitt resultat menar eleverna däremot att kunskaperna inte fokuserade på 

vad som påverkade hälsa positivt. Istället förklarades hälsa utifrån den biostatiska ansatsen då 

eleverna menade att lärandet fokuserade på skador och ohälsosamma produkter.  Enligt 

Quennerstedt (2008) är detta ett förekommande problem, att undervisningen i allt för stor 

utsträckning betonar ”riskfaktorer” ur ett patogent perspektiv istället för ”friskfaktorer” 

(kunskaper) från det salutogena perspektivet.  

Jag tror att eleverna beskriver en korrekt bild av undervisningen, att fokus kring lärande 

hamnar på det som Quennerstedt (2008) kallar ”riskfaktorer”. Däremot tror jag att det är en 

nödvändighethet. Som en elev beskriver verkar många elever förtära både energidryck och 

kosttillskott, utan att kanske veta om dess negativa effekter. Samtidigt menar eleverna genom 

en holistisk hälsosyn att sociala medier påverkar genom att förmedla en bild av hälsa som de 

själva vill uppnå. Av egen erfarenhet, vet jag att det förekommer reklam i form av 

marknadsföring och sponsring av till synes hälsosamma produkter på flera s.k. hälsokonton. 

Att undervisningen, och läraren, väljer att belysa kunskaper om hälsa ur den biostatiska 

ansatsen kan förstås som ett medvetet val från läraren. Munk Svendsen (2014) menar att hälsa 

varit influerad av olika kulturer, bl.a. konsumtionskulturen där stor del av hälsa bestod utav 

kost. Författaren menar även att lärare står inför ett uppdrag att förmedla kunskaper om hälsa 

utifrån kulterer och faktorer som påverkar hälsa. Möjlighetvis uppmärksammar läraren 
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elevernas konsumtion av energidryck och kosttillskot och är av en annan åsikt. Kanske 

influerad av den konsumtionskultur som just Munk Svendsen beskriver, och med möjligheten 

att tolka kursplanen fritt som Annerstedt (2008) poängterar, gör att undervisningen syftar till 

att belysa de ohälsosamma aspekterna. 

Att ergonomi nämns som en betydande del i undervisningen skiljer resultatet någorlunda från 

tidigare forskning. Lundvall och Meckbach (2008) menar t.ex. att ergonomi är en aktivitet 

som sällan förekommer i undervisningen då det anses flytta fokus från fysisk aktivitet. Att 

ergonomi faktiskt förekommer som en del av resultatet tror jag förekommer av två 

anledningar. Dels definierar många elever att hälsa handlar om att vara frisk. Sjukdom alt. 

skador och hälsa framkommer som varandras motsats, vilket gör att ergonomi som handlar 

om att skydda sig från skador uppmärksammas. Den andra anledningen kan förklaras med 

hjälp av elevernas holistiska hälsosyn. Eleverna definierar hälsa som en fysisk status för att 

orka delta i sociala sammanhang. Samtidigt menar elever att undervisningen ofta fokuserar på 

moment som ska förbereda dem inför kommande arbetsliv. Resultatet skulle kunna tolkas som 

att eleverna upplever hälsa som kunskap när de utför övningar som hjälper dem förbereda sig 

inför kommande arbetsliv. Ergonomi, är en av dessa övningar men förstås av eleverna som 

biostatisk för att övningarna fokuserar på skador. Hur eleverna förstår hälsa som kunskap kan 

alltså förklaras som en kobination mellan en holistisk och en biostatisk hälsosyn, där 

ergonomi är ett moment för att förhindra skador vilket gör att eleverna kan uppnå hälsa. Att 

kunskaper om hälsa främst framkommer i fysiska aktiviteter som t.ex. ergonomi eller 

styrketräning, oavsett vilken hälsoteori som används, kan enligt Öhman och Quennerstedt 

(2008) förklaras genom att just fysisk aktivitet är enklast att relatera till ämnets kunskapskrav.      

Överlag framkom det en tveksamhet hos många eleverna när de skulle beskriva hur 

undervisningen behandlar hälsa och förmedlar kunskaper om det. Flera elever upplevde att 

hälsa är något som inte prioriteras utan undervisningen lägger ett större fokus på fysisk 

aktivitet i form av idrott, främst bollsport, och lek. Fenomenet är inte helt ovanligt, både 

Annerstedt (2008) och Larsson & Karlefors (2015) menar att bollsport och prestationsidrott är 

vanligt förekommande inom idrottsundervisningen. Samtidigt finns det en förklaring till att 

eleverna kan uppleva att hälsa inte prioriteras då många lärare enligt Lundvall & Meckbach 

(2008) upplever att tidsaspekten begränsar dem att undervisa i aktiviteter som är kopplade till 

hälsa och välbefinnande, som i sin tur ofta relateras till teoretiska uppgifter som stjäl tid från 

fysiska aktiviteter (Larsson & Nyberg, 2014; Larsson & Karlefors, 2015).  
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Med risk att frångå undersökningen syfte och frågeställning känner jag ändå att det 

ovannämnda är något som bör diskuteras, främst som en bidragande förklaringsprocess till 

helhetsbilden av studiens huvudsakliga syfte. I stort sätt alla elever definierar hälsa i relation 

till träning, och träning i sin tur bör tolkas som en fysisk aktivitet. Samtidigt menar flera 

elever att undervisningen främst fokuserar på fysiska aktiviteter i form av idrott och att hälsa 

inte prioriteras. Det jag ställer mig frågande till är om de moment som eleverna beskriver är 

de enda aktiviteterna som är tänkta att behandla hälsa, eller finns det aktiviteter med hälsa 

som ett dolt budskap? Och varför uppmärksammas inte dessa aktiviteter av eleverna?  

Att undervisningen arbetar med hälsa genom styrketräning och enstaka kostarbeten kan enligt 

Quennerstedt och Öhman (2014) förklaras då lärare enklast kan relatera ämnets kunskapsmål 

till fysisk aktivitet. Däremot med tanke på hälsans betydelse i ämnets kursplan där den 

betonas som väldigt viktig, frågar jag mig själv om just styrketräning och kost är de enda 

aktiviteterna där hälsa behandlas. Jag tror faktiskt att hälsa förekommer i andra moment, men 

att detta inte är uppenbart för eleverna. Som Annerstedt (2008) menar är kursplanen för idrott 

och hälsa relativt diffus vilket gör den fri för lärare att tolka. Samtidigt betonar både 

Quennerstedt (2006) och Munk Svendsen (2014) att hälsa i sig är ett väldigt komplext 

begrepp som både kan förklaras och förstås ur olika perspektiv och sammanhang. Precis som 

resultatet visar har elevernas syn på hälsa identifierats och kan förstås genom olika 

hälsoinriktningar. Det som jag däremot upplever gemensamt för inriktningarna är betydelsen 

av kommunikationen mellan lärare och elev som Redelius et al. (2015) beskriver. Elevernas 

uppfattning om hälsa kan, förutom genom det salutogena, även förstås genom den holistiska 

ansatsen. Främst då eleverna menar att undervisningen fokuserar på hälsa i aktiviteter och 

moment som förbereder dem för ett kommande arbetsliv. Likt den salutogena ansatsen är 

eleverna i behov av att läraren kommuniserar med dem om aktiviteten behandlar hälsa. När 

hälsa tolkas genom den holistiska ansatsen har läraren förmodligen motiverat undervisningen 

med att den är betydelsefull för att de ska orka med kommande arbetsliv. Eleverna gör då en 

koppling mellan träning, förberedande träning och hälsa.              

6.2. Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ämnet idrott och hälsa, ur ett elevperspektiv, 

behandlar hälsa samt hur hälsa sätts i relation till ämnets mål, innehåll och kunskapskrav. 

Syftet med att använda hermeneutik som teoretisk utgångspunkt har varit att försöka skapa en 

helhetsbild av problemet, där ett behov att redogöra hur eleverna själva definierade hälsa 

kändes nödvändigt för att kunna förstå hur de upplevde hur undervisningen behandlade hälsa 
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och vilka kunskaper ämnet genererade. Valet av hermeneutik som teoretisk utgångspunkt 

anser jag även hjälp mig skapa den helhetsbild av undersökningen som jag vid arbetets början 

hade förhoppningar på att göra. En fenomenologisk alt. fenomenografisk studie hade 

förmodligen generetar ett resultat om hur eleverna upplevde eller uppfattade hälsa, men de 

bakomliggande faktorerna hade inte fått samma utrymme som de har genom hermeneutiken, 

t.ex. att kommunikation och förförståelse har stor betydelse i hur eleverna förstår och 

förklarar hälsa. Tillsammans med de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna har tolkning, 

förklarande och förståelse varit starkt bidragande till helhetsbilden. Även de hälsoteorier som 

används som analysverktyg i undersökningen har varit bidragande. Främst genom att ha 

karaktäriserat elevernas hälsosyn vilket har underlättat att se skillnader och genom detta 

belysa att hälsa som begrepp är väldigt komplext och kan tolkas på många olika sätt. Precis 

som jag beskrev i studiens analysförfarande (rubrik 4.5.) var målet att identifiera de olika 

ansatserna i materialet. Resultatet blev att tre av ansatserna identifierades genom att ofta 

förekomma i elevernas redogörelser samt reflekterande, vilket gjorde att de fick utrymme i 

studiens resultat.  Andra ansatser var förekommande i materialet. Jag bedömde dock att de 

antingen förekom för sällan för att analysera alt. så var kopplingen för svag och invecklad 

vilket betydde att min egen tolkning och förförståelse varit för avgörande. Istället fokuserades 

de ansatser som eleverna främst diskuterade kring och som var vanligast förekommande. 

Studiens resultat har baserats på sex stycken semistrukturerade intervjuer med elever från 

gymnasieskolan. Samtliga intervjuer har följt en intervjuguide (bilaga 1) där fokus handlat om 

att bilda ett helhetsintryck gällande varje tema. Att använda individuella intervjuer som 

insamlingsmetod anser jag har varit till fördel i undersökningen. Den öppna och djupa 

diskussion som jag hade hoppas skulle uppstå anser jag har kommit till uttryck. I Studiens 

början fanns tankar på andra insamlingsmetoder, t.ex. att intervjua elever i grupp alternativt 

att observera lektioner i samband med intervjuerna. Idén om att observera lektioner valdes 

bort p.g.a. tidsbegränsning. Det hade kunnat förstärka studiens tillförlitlighet men det hade 

även varit mer tidskrävande att både observera en lektion i praktiken samt att behandla 

resultatet, vilket i sin tur resulterat i en ytligare analys. Även att intervjua elever i grupp var 

ett alternativ men valdes bort då jag befarade en risk att alla elever inte skulle komma till tals. 

Att använda individuella intervjuer har istället gett mig ett material där fokus legat på att en 

djup analys istället för bredd. Genom individuella intervjuer har även samtliga deltagare fått 

tid att reflektera och diskutera vilket genererat i ett mer detaljerar material. 
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För att påpeka något som hade kunnat göras annorlunda och som förmodligen skulle stärkt 

undersökningens tillförlitlighet, var att bredda urvalet bland deltagarna. Samtliga elever som 

har deltagit i studien studerar på samma gymnasieskola, de går samma yrkesförberedande 

program och de har undervisats av samma lärare inom idrott och hälsa. Undersökningen kan 

på så vis ha påverkats att det inte går att göra en vidare generalisering av resultatet. Inte för att 

kvalitativa undersökningar syftar till att generalisera utan fokuserar med på djup, men jag tror 

att resultatet hade blivit ”bredare” och en intensivare diskussion hade kunnat uppstå om 

gruppen varit mer heterogen. Att könfördelningen var relativ ojämn (fem kvinnor och en 

manlig) är även det något som hade kunnat påverka resultatet, även om jag själv ställer mig 

kritisk till det. Jag upplevde ingen större skillnad hur respondenterna svarade beroende på kön 

i min undersökning, vilket inte heller låg i fokus. Vid en större undersökning däremot kanske 

en jämnare könsfördelning är att föredra, dels för den intensivare diskusisonen som jag tror 

kan uppstå, samt för att det kan öka en studies tillförlitlighet om det finns en jämn 

könfördelning.    

Termer som validitet och reliabilitet för att stärka en studies tillförlitlighet och replikerbarhet 

används sällan inom kvalitativ forskning utan är vanligare förekommande inom kvantitativa 

studier. Istället använder Bryman (2012) och Larsson (2005) andra begrepp som används för 

att stärka kvalitativa forskningar. Den interna logiken menar Larsson (2005) handlar om att 

det finns en tydlig röd tråd där forskningsfrågan styr datainsamlingsmetoder samt analyser. 

Inom min studie har forskningsfrågan styrt mer eller mindre styrt allt från sökandet av tidigare 

forskning fram till analysmodell. Den tidigare forskningen beskriver jag har avgränsats utifrån 

studiens frågeställningar. Samtidigt har de semistrukturerade intervjuerna som 

datainsamlingsmetod och den hermeneutiska analysmodellen valts utifrån studiens syfte som 

var att undersöka hur ämnet idrott och hälsa, ur ett elevperspektiv, behandlar hälsa. Jag ansåg 

att hermeneutiken skulle vara den främsta teoretiska utgångspunkten för att undersöka detta 

och intervjuerna valdes som insamlingsmetod då även de kändes ment relevanta för 

undersökningens syfte. Samtidigt använder Bryman (2012) begreppet pålitlighet för att stärka 

en studiens tillförlitlighet. Pålitlighet innebär att studiens procedur och genomförande är 

tydligt beskrivet så att den skulle kunna upprepas med ett liknande resultat. I min studie stärks 

pålitligheten dels genom ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt. Information om studiens 

deltagare finns beskrivet under urval (rubrik 4.3.) och hur intervjuerna genomfördes finns 

tydligt beskriver under just intervjudelen (rubrik 4.2.). Samtidigt finns även intervjuguiden 

som bilaga (bilaga 1) där de teman som har behandlats finns presenterade.     
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6.3. Studiens kunskapsbidrag och framtida forskning 

Det som undersökningen resulterat i är att hälsa inte är lika självklart för eleverna som det 

kanske är för många lärare. Elevernas hälsosyn grundar sig mycket i deras livsstil. En elev 

som idrottar menar t.ex. att hälsa handlar om att kunna delta i idrotter medan en annan elev 

som är fokuserad på sitt framtida yrke definierar hälsa som en fysisk status för att just orka 

med yrket. Det som framkommer är att kommunikationen mellan lärare och elev är oerhört 

viktig. Resultatet visat att eleverna främst upplever att undervisningen behandlar hälsa när 

läraren är tydlig med att förmedla det, trots att det kan genomsyra andra aktiviteter. Resultatet 

betonar alltså vikten av att förmedla en aktivitets syfte för att eleverna ska förstå att det inte 

bara är idrott de undervisas i utan både idrott och hälsa. Även om undersökningen inte är 

vidare generaliserbar har resultatet visat att varje elev förstår hälsa olika, vilket kan medföra 

en ökad förståelse av vikten för kommunikation. Även att belysa hälsans mångtydlighet för att 

fler elever ska känna att hälsa kan uppnås utan en strikt diet eller genom timmar på gymmet 

kommer bli aktuellt med tanke på att det är den bilden av hälsa som sociala medier verkar 

förmedla. Att förmedla och vara tydlig i kommunikationen om att hälsa kan handla om 

meningsfullhet och att förebygga kroppen mot skador p.g.a. ohälsosam kost och träning, 

kommer förmodligen resultera i en förändrad bild på idrott och hälsa då elever ser det som ett 

kunskapsämne där välmående prioriteras. 

Vid vidare forskning skulle grunden av denna forskning kunna behållas, men att den vidgades 

något. Det som vore intressant att göra är en så kallad ”fall-studie” vilket innebär att 

observationer och eventuellt intervjuer med lärare skulle vidga helhetsbilden inom ämnet. På 

så sätt skulle de tomrum som jag beskrev kunna fyllas genom observationerna alternativt från 

intervjuerna från lärare, istället för att besvaras av tolkningar vilket på sätt och vis kan sänka 

en undersöknings tillförlitlighet. En fallstudie innebär även att undersökningen pågår under en 

längre tid, och att intervjuer med nåde lärare och elever kan utföras i direkt anslutning till en 

situation. Om undersökningen pågick under en längre tid skulle jag som forskare även få en 

ökad förståelse för själva undervisningen, vilket även det skulle bidra till att skapa en tydlig 

helhetsbild inom ämnet om hermeneutik användes som teoretisk utgångspunkt.   
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7. Slutsats 

 

Hur elever definierar hälsa kan förklaras genom att hälsa ses som ett mål att uppnå för att 

kunna delta i sociala sammanhang, för att allmänt må bra eller vara frisk och trivas med sig 

själv. Trots att definitionen av hälsa skiljer sig bland elever framkommer vanligtvis två 

faktorer som påverkar en människas hälsa. Eleverna förklarar att hälsa främst handlar om 

träning och att bra förhållande till kost samt att skolan främst arbetar med hälsa genom 

styrketräning, ergonomi och teoretiska uppgifter om kost och motion. För att ge den 

helhetsbild som hermeneutiken ämnar göra och samtidigt besvara undersökningens 

övergripande syfte, hur elever anser att idrott och hälsa behandlar hälsa och hur hälsa sätts i 

relation till ämnets mål, innehåll och kunskapskrav, handlar det antingen om elevens 

förförståelse eller om kommunikation. Mer eller mindre samtliga elever förstår att 

undervisningen behandlar hälsa när läraren tydligt förmedlar detta, egentligen oavsett 

aktivitet. I undersökningen förstår eleverna aktiviteter som spinning och styrketräning som 

hälsosamma för att läraren poängterar det. Detsamma gäller för teoretiska arbeten om kost 

och motion. Resultatet som framkommer kring kommunikationens betydelse gör mig säker på 

att flera aktiviteter som undervisningen behandlar skulle kunna uppfattas som hälsa för 

eleverna, om bara det finns en tydlig kommunikation. Jag menar inte bara fysiska aktiviteter 

där rörelse och träning står i fokus. Utan även aktivitet där t.ex. meningsfullhet står i fokus, 

eller varför inte aktiviteter som eleverna utifrån sin egen förförståelse anser behandlar hälsa.     
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

1. Tema 1 - Elevernas syn på hälsa 

• Hur skulle du definiera begreppet hälsa? 
• Hur kommer det sig att du väljer just den definitionen? 
• Har din syn på hälsa förändrats genom åren? Hur och vad beror det på i så fall? 
• Hur skulle du beskriva en hälsosam livsstil? Hur behöver man leva för att vara 

hälsosam? 

2. Tema 2- När framkommer hälsoaspekten i undervisningen 

• Hur skulle du beskriva att ämnet idrott och hälsa ser på hälsa? 
• När skulle du säga att undervisningen fokuserar på hälsa? Vid vilka aktiviteter? 
• Hur skulle ämnet kunna arbeta mer med hälsa? 
• Vad skiljer/liknar din definition av hälsa med som idrottsämnet ger? 
• Vad vet du om hälsa i idrott och hälsas kursplan 

3. Tema 3 - Hälsa ur ett längre perspektiv 

• Hur anser du  att idrottsundervisningen arbetar för att ge dig kunskaper om hälsa? 
• Hur anser du att idrottsämnet ger dig kunskaper att vara hälsosam efter din skoltid? 
• Vilka moment/aktiviteter har ni ägnat er åt där dessa kunskaper framkommit? 
• Vilka av dessa kunskaper om hälsa kommer du ta med dig efter din utbildning? 
• På vilket sätt kommer du använda kunskaperna du fått från ämnet? 
• Finns det kunskaper du har saknat kring hälsa inom ämnet? – Typ innehåll, arbetssätt 

eller aktiviteter? 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Tack! För att just du väljer att delta i min studie. Mitt namn är Petter Arnelind och jag 

studerar sista året på lärarprogrammet vid Örebro Universitet och skriver för tillfället ett 

självständigt arbete inom ämnet idrott och hälsa. Det jag undersöker är hur elever inom 

gymnasieskolan anser att ämnet idrott och hälsa behandlar begreppet hälsa, och jag 

undersöker detta genom att intervjua dig som elev. Innan vi börjar vill jag dock gå igenom 

några saker. 

1. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Om du någon gång under intervjun vill 

avbryta har du full rätt att göra det, detta gäller även om du efter intervjun skulle 

ångra ditt deltagande. 

2. Alla uppgifter som framkommer i undersökningen kommer behandlas under 

sekretess! D.v.s. att inga riktiga namn kommer skrivas ut och ingen som läser 

uppsatsen kommer kunna veta vem som sagt vad. 

3. Informationen som framkommer i undersökningen kommer enbart användas i 

forskningssyfte. Informationen kommer alltså inte att säljas vidare eller användas i 

sammanhang utanför forskning. 

Än en gång, tack för ditt medverkande. Om du kommer på fler frågor, kontakta mig gärna: 

Petter.Arnelind@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar 

Petter Arnelind 
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