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Sammanfattning 

Skolinspektionen presenterade 2012 att idrott och hälsoundervisningen är inkomplett.  Ämnesdelen 

hälsa och livsstil faller bort i undervisningen och den praktiska ämnesdelen rörelse prioriteras. Detta 

kan göra att eleverna försummas viktig kunskap om hälsa och det livslånga lärandet kan ta skada. 

Den här studien undersöker, genom kvalitativa djupintervjuer, hur tre gymnasielärare inom ämnet 

idrott och hälsa samt tre gymnasieskolledare ser på ämnesdelen hälsa och livsstil, hur ämnets 

undervisningsfördelning ser ut samt hur de ser på en uppdelning av ämnet i två separata ämnen. 

Resultatet visar att respondenterna ser hälsa som nyckeln till att balansera livet och att kunskapen om 

hälsa och livsstil är livsviktig, men också att ämnet lider av tidsbrist. Lärarrespondenterna upplever att 

eleverna inte får en fullständig utbildning. Respondenterna anser dock att målet med Idrott och hälsa är 

att introducera eleverna för ett livslångt lärande. Trots det prioriteras inte hälsodelen av lärarna. Som 

en konsekvens av ovanstående ställer sig majoriteten av respondenterna positiva till en 

ämnesuppdelning. Främst för att kunna ha en större betoning på hälsa och en mer koncentrerad 

hälsoundervisning, men också för att det långsiktiga lärandet ska främjas. 

Nyckelord: gymnasieskolan, hälsa, idrott, livsstil, separation.  



Abstract 

In 2012, the school inspection released a report about the education in Physical Education being 

incomplete. The subject section “Health and lifestyle” is dropping of in the education and the practical 

subject section “movement” is being prioritized. This may constitute students neglected vital 

knowledge on health and the “life-long learning” may therefore take damage. 

This study investigate, through qualitative deep interviews, the opinions of three High School PE 

teachers and three High School principals, considering the subject section Health and lifestyle, the 

distribution of educational time and if the respondents believe it would be beneficial for the students to 

divide the subject into two separate subjects. The results of the study shows that the respondent’s sees 

individual health as the key to balancing life, and that knowledge about health and lifestyle is hugely 

important. The respondents that are teachers’ experience that the students aren’t receiving a complete 

education. The respondents consider that the purpose of Physical Education is to introduce the students 

for a life-long learning. Despite the educational goal, health and lifestyle isn’t prioritized by the 

teachers. The majority of the respondents are positive to splitting the subject into two. Mainly for a 

more focused health education and greater emphasis on health within the school world. As a 

consequents of the results above, the majority of the respondents are in favor of a subject separation. 

Mainly to be able to have a bigger emphasis on health and a more concentrated health education, but 

also for promoting the life-long learning. 

Key Words: High School, health, physical education, lifestyle, separation. 



Förord 

Studien är den avslutande delen i kursen idrottsvetenskap med didaktiskt inriktning 3. 

Undersökningsområdet valdes utefter aktuella diskussioner kring en uppdelning av ämnet idrott och 

hälsa, men också för att området är av eget intresse. Studien berör relevanta begrepp om hälsa och 

livsstil, men också aktiva lärares och skolledares åsikter om hur undervisningsfördelningen ser ut samt 

ifall undervisningen skulle förbättras genom att dela upp ämnet till två separata. Studien har gett mig 

en fördjupad kunskap inom området hälsa och livsstil, lärares och skolledares yrkessituation, och vilka 

dilemman de utsätts för samt vad som kan förbättra undervisningen. Jag vill rikta ett stort tack till de 

idrottslärare som tackat ja till att medverka i undersökningen och bidragit med sin kunskap samt sina 

personliga yrkeserfarenheter. Jag vill också tacka min handledare Pernilla Hedström för den hjälp och 

vägledning jag fått genom studiens gång.  



Innehållsförteckning 
  

1. Inledning 7 .................................................................................................

2. Litteraturgenomgång 8 ..................................................................................

2.1 Hälsa och livsstil 8 ..........................................................................................................................................

2.1.1 Definitioner av hälsa 8 .....................................................................................

2.2 Vad är livsstil? 9 .............................................................................................................................................

2.3 Styrdokumenten om ämnesdelen hälsa och livsstil 10 ................................................................................

2.4 Vad skapar hälsa, och var skapas hälsa? 11 .................................................................................................

2.5 Ungdomars fysiska aktivitetsnivå 11 ............................................................................................................
2.7 Hälsans utrymme i undervisningen 13 .........................................................................................................

2.9 Elevernas förståelse för undervisningsinnehållet 13 ...................................................................................

Sammanfattning 15 ..............................................................................................................................................

4. Teoretiska utgångspunkter 16 .........................................................................

5. Syfte och frågeställningar  17 ..........................................................................

6. Metod 18 ...................................................................................................

6.1 Design 18 .........................................................................................................................................................
6.2 Urval 18 ...........................................................................................................................................................

6.3 Intervjuguide 18 .............................................................................................................................................

6.4 Genomförande 19 ...........................................................................................................................................
6.5 Transkribering 19 ...........................................................................................................................................

6.6 Reliabilitet och validitet 20 ............................................................................................................................

6.7 Etiskt förhållningssätt 20 ...............................................................................................................................

7. Resultat 22 .................................................................................................

7.1 Synen på ämnesdelen ”Hälsa och livsstil” 22 ..............................................................................................

7.1.1 Hälsa - balans i livet 22 ....................................................................................

7.1.2 Hälsan - viktig för framtiden 23 ..........................................................................

7.2.1 Tidsbrist 23 ..................................................................................................

7.3 Synen på en ämnesuppdelning 25 .................................................................................................................

7.3.1 Positiv syn 25 ................................................................................................

7.3.2 Negativ syn  26 ..............................................................................................

Sammanfattning av resultatdelen 26 ..................................................................................................................

8. Diskussion 28 ..............................................................................................

8.1 Metoddiskussion 28 ........................................................................................................................................

8.2 Resultatdiskussion 29 .....................................................................................................................................

8.2.1 Synen på ämnesdelen hälsa 29 ...........................................................................

8.2.2 Synen på fördelningen av undervisningstimmar 29 ................................................................................



8.2.4 Slutsats 34 ....................................................................................................................................................
8.3 Fortsatt forskning 36 ......................................................................................................................................

Referenser  37 .......................................................................................................................................................

Elektroniska referenser 38..................................................................................................................................



1. Inledning 

Skolinspektionen (2012) meddelade i sin rapport att i princip alla undersökta skolor inte kan 

tillhandahålla elever en fullständig utbildning i ämnet idrott och hälsa. Rapporten visar att 94% av 

undervisningen bestod utav lekar och idrotter. Ämnets teoretiska kunskap prioriteras ofta bort (Larsson 

2009) samtidigt som den praktiska kunskapen prioriteras. Sandahl (2002) redogör att andelen ”teori” 

endast ligger på cirka 3,6% genomsnittligen, av det som realiseras i undervisningen. Detta gör att 

eleverna går miste om viktig kunskap om hur de ska bibehålla en god hälsa samt aktivt välja en god 

livsstil. Eleverna får också färre möjligheter att kunna ta till sig kunskapen och intresset för ett 

livslångt lärande. Detta kan komma att resultera i att minska elevers möjligheter att skapa goda 

levnadsvanor som ska följa med genom livet. Thedin Jacobsson (2005) redogör för hur lärare är osäkra 

på vad undervisningen i idrott och hälsas ämnesdel hälsa ska innehålla och hälsodelen anses vara 

ämnad för teoretiska skolsalslektioner, bestående av inlämningar och skriftliga prov, vilket kan komma 

att påverka elevers intresse för området. Intresset är nyckeln till att eleverna ska vilja lära sig. Utan 

intresse känner eleverna ingen meningsfullhet, vilket gör att de inte kommer aktivt vilja lära sig om 

hur de kan skapa en god livsstil. Mot denna bakgrund finns risk för att eleverna missar viktig kunskap 

om hälsa och en hälsosam livsstil.  

Med dessa faktorer som grund, undersöker denna studie lärares och skolledares syn på ämnesdelen 

hälsa och livsstil, som ingår i Lgy11s kursplan för ämnet idrott och hälsa. Undersökningen redogör 

också för lärares och skolledares syn ser ut gällande ifall elever skulle gynnas respektive missgynnas 

av att dela idrott och hälsa i två enskilda ämnen. Där det ena ämnet fokuserar på kunskaper om hälsa 

och livsstil, och det andra ämnet lär ut friluftsliv- och utevistelser och rörelse (träning på praktiska 

färdigheter). 
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2. Litteraturgenomgång 
Här nedan presenteras relevant litteratur som belyser hälsa och livsstil. I avsnittet redovisas olika 

definitioner av hälsa, vad Idrott och hälsas styrdokument säger om hälsa samt olika miljöer som 

främjar individers hälsa. 

2.1 Hälsa och livsstil 

2.1.1 Definitioner av hälsa 
Det finns en mängd olika definitioner av begreppet hälsa, nedan presenteras ett urval av de 

hälsobegrepp som anses vara relevanta för undersökningen. 

WHO (1948), världshälsoorganisation, benämner hälsa som: ” […] ett tillstånd där fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande är komplett, och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp”. Här benämns 

hälsa som mer än bara fysiska statusar, det benämns som en status sammansatt av tre faktorer. 

Nordenfelt (1991, s.84) redogör för att en individ har full hälsa om den, under standardomständigheter, 

kan förverkliga sina vitala mål. Fortsättningsvis har en individ ohälsa om den, under 

standardomständigheter, inte kan uppfylla eller bara delvis uppfylla sina vitala mål. Nordenfelt 

konstruerade en modell som ska kunna visa upp en individs hälsostatus: 

!  

Figur 1. Nordenfelts (1991) modell över relationen mellan hälsa och ohälsa.  

Nordenfelts modell skiljer sig från WHO:s beskrivning då hälsa/ ohälsa anses vara antingen något 

komplett/ inkomplett hos WHO, medan man befinner sig på graderad en skala enligt Nordenfelts 

modell. 

Winroth och Rydqvist (2008) tolkade denna modell som en slags hälsopool, där hälsa anses vara en 

dynamisk process. Beroende på vilka händelser som uppkommer i individens liv kommer denne alltså 

att stundtals röra sig mellan de två poolerna. Denna process sker under hela individens liv. 

Winroth och Rydqvist (2008) redogör för sin uppfattning om olika begrepp som alla innefattar någon 

form utav hälsa hos en individ eller en grupp individer, dels ses utifrån en klinisk status, det vill säga 

fysisk eller psykisk sjukdom, där man anses vara frisk när sjukdom är frånvarande från individen. 

Hälsa kan också ses ur ett holistiskt perspektiv, vilket innefattar individens handlingsförmåga och att 

individens helhet fungerar på ett bra sätt.  
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Det finns mycket som kan påverka individen, dels kan jobb, ekonomi eller socialt umgänge påverka 

hur individen interagerar. Privata förhållanden kan också de påverka hur en individ handlar i sin 

vardag.  

Slutligen finns också omständigheter runtomkring en individ, såsom hur samhället i stort har det. 

Samhället kan påverka individen genom bland annat politiskt styre och hög- respektive lågkonjunktur.  

Det sista perspektivet som Winroth och Rydqvist nämner är hälsa som välbefinnande, där en individs 

egna upplevelser angående diverse faktorer står som utgångspunkt för hälsa.  

Faktorer såsom självbild och självförtroende kan ha stor påverkan på det här perspektivet. Winroth och 

Rydqvist (2008) konstruerade en egen hälsomodell som skulle innefatta och kombinera tidigare 

forsknings framsteg. De skapade ett hälsokors som redogör för en individs hälsa genom att ta med 

aspekter om individens fysiska- och psykiska hälsa. 

!  

Figur 2. Winroth och Rydqvists (2008) konstruerade hälsokors.  

Winroth och Rydqvist (2008) menar att en individ kan pendla mellan sjuk och frisk (klinisk status) 

samt mellan att må bra och dåligt. Med hjälp av modellen ska man kunna ta fram en individs 

hälsostatus. 

2.2 Vad är livsstil? 
År 1920 dokumenterade Alfred Adler begreppet livsstil, som grundade sig i individens val av 

förhållningssätt i livet (Svensson & Hallberg, 2010). Begreppet fick spridning i mitten på 1900-talet i 

samband med att västvärlden åter hamnat i en högkonjunktur. Resultatet av den då rådande 

högkonjunkturen ledde till att fler alternativ tillkom om hur man skulle leva sitt liv.  
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Svensson och Hallberg (2010) redogör för hur sociala faktorer som kläder, yrke och umgänge blev 

symboler för vald livsstil. De fortsätter med att förklara hur livsstilen beskrivs som en oberoende 

variabel, som påverkas av samhällets rådande förhållanden. Heidengren (2007) beskriver hur livsstil 

kan bestämmas av både samhället och den enskilde individen. Svensson och Hallberg (2010) påvisar 

att många individer vet vad som är en hälsosam livsstil och vad som inte är det. Individerna vet om 

vikten av rätt kost, att de ska undvika hälsorisker såsom alkohol och tobak samt att inneha ett rikt och 

meningsfullt socialt umgänge. Däremot fattas inte en individs val alltid genom rationella beslut, utan 

av impulser som styrs av bland annat den identitet individen söker. 

2.3 Styrdokumenten om ämnesdelen hälsa och livsstil 
Skolverkets senaste läroplaner (Lgy11 och Lgr11) skriver att elever ska ges möjlighet att bygga en 

förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv samt hur det kan påverka den kroppsliga förmågan och den 

individuella hälsan. Den tar också upp hantering av säkerhet som ett kunskapsmål.  

I den senaste läroplanen nämns också att eleven genom undervisningen ska utveckla sin kunskap om 

bl.a. sin kropp och hur den fungerar, livsstilens betydelse samt den fysiska aktivitetens respektive 

inaktivitetens påverkan på denna. Vidare benämner Skolverket (2011) att undervisningen i ämnet Idrott 

och Hälsa ska vara en bidragande del till att eleven utvecklar sitt intresse för att delta i diverse 

aktiviteter kring hälsofrågor i framtiden för samhället och för arbetslivet. Undervisningen ska 

motverka stereotypa idéer om vad som är manligt respektive kvinnligt samt belysa existensen och 

diverse konsekvenser kring samtida kroppsideal. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i 
arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet (Skolverket 

2011 s.83). 

Thedin Jacobsson (2005) redogör för hur hälsan har genomgått en förändring inom skolämnet Idrott 

och Hälsa. Ju närmre vi rör oss mot nutiden har också hälsan fått en mer regelbunden betoning och 

således förändrat undervisningens kunskaps- och undervisningsmål. I skolverkets tidigare läroplaner 

(LPO94 och tidigare utgivna) har hälsan funnits med, men främst i samband med termer som hygien 

och ergonomi, förklarar Thedin Jacobsson.  

I skolverkets (2011) senaste läroplan, Lgy11, redogör Thedin Jacobsson för att begreppet hälsa har fått 

en större betydelse i kursplanen och att hälsa nu framstår som ett samspel mellan individers livsstil, 

livsmiljö och livskvalitet för att öka på det livslånga lärandet hos framtida elever, vilket kan kopplas 

till ett holistiskt perspektiv på hälsa. 
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2.4 Vad skapar hälsa, och var skapas hälsa? 
Winroth och Rydqvist (2008) menar att en god hälsa kräver vissa förutsättningar, såsom att individen 

verkar i en bra och fungerande miljö. Exempel på det är hemmet, arbetsplatsen eller skolan.  

Andra förutsättningar för god hälsa är att individens sociala nätverk fungerar bra samt att livsstilen och 

levnadsvanorna främjar den fysiska, psykiska och sociala hälsan. 

Det hälsofrämjande arbetet måste fokusera på att skapa förutsättningar för att människan ska kunna 
bevara sin hälsa” (Folke & Paulsson 2010, s.65).  

Folke och Paulsson (2010) skriver om dagens samhälles framtida utmaningar kring ökad ohälsa bland 

befolkningen. Den ökade ohälsan skapar ett behov av hälsofrämjande arbete i utsträckning. 

Statens folkhälsoinstitut (2011) redogör för hur fysisk aktivitet ger god hälsa och förebygger flertalet 

sjukdomar, däribland hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, osteoporos och diabetes. Vidare förklarar de 

hur fysisk inaktivitet är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen samt att just fysisk aktivitet ger en 

individ positiva effekter oavsett ålder. 

Åberg, m fl. (2012) förklarar i sin undersökning huruvida en illa tränad hjärtmuskel medför några 

risker för den mentala, så kom undersökningen fram till att det är en mental hälsorisk att inte träna 

hjärtmuskeln kontinuerligt. Resultaten visade att risken för allvarlig depression i vuxen ålder ökade 

med en otränad hjärtmuskel.  

Dessa studier påvisar risker som medförs med fysisk inaktivitet, och att det är just fysisk aktivitet som 

i mångt och mycket kan vara en lösning på livets långsiktiga hälsorisker. 

2.5 Ungdomars fysiska aktivitetsnivå 
Ungdomars fysiska aktivitetsnivå kan ha samband med den samhällssituation som råder, där olika 

teknologiska framsteg tillhandahåller nöjen utan att kräva fysisk ansträngning. I sin tur kan det påverka 

idrottsläraren då en fysiskt inaktiv elev endast har idrott och hälsolektionerna som arena för friskvård, 

vilket kan påverka undervisningens upplägg. Den värld eleven lever i utanför skolan kan påverka 

idrottsämnet, eftersom en fysisk aktiv elev har ett intresse för ämnet, och kan därefter lära sig relativt 

fort. Medan en fysisk inaktiv elev kan sakna intresse och kan samtidigt ha svårigheter i att delta 

eftersom ämnet kräver fysiskt engagemang. Därför kan det vara intressant för den här studien och de 

svar respondenterna ger att ta in en övergripande bild om ungdomars fysiska aktivitetsnivå.  
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För att kunna få förståelse för hur ungdomar är aktiva på fritiden, men också för att förstå hur det kan 

påverka idrottsundervisningen. 

Isberg (2009) hänvisar till forskningsstudier (Armstrong, Badding, Kirkby, 1990; Sallis, 2000) som 

pekar på att all fysisk aktivitet hos ungdomar i åldern 13-18 minskar. Det inkluderar både 

föreningsidrotten och spontanidrotten samt andra fysiskt krävande aktiviteter som sker på fritiden. 

Isberg fortsätter med att redovisa en annan forskningsstudie, gjord av Laakso, Telama, Nupponen, 

Rimpelä och Pere (2008) som påvisar att ungdomar i åldern 12-18 har minskat sin fysiska aktivitet 

gentemot tidigare generationer, framförallt inom föreningsidrotten. Vidare benämner Isberg (2009) att 

elever skulle gynnas av att elever skulle få möta läraren, både i grupp, men också enskilt, mer 

regelbundet. Sådana interaktioner skulle kunna få eleven att känna sig mer motiverad att delta i 

lektionen samt att få en positiv bild av fysisk aktivitet. Samtidigt menar Thedin Jacobsson (2005) att 

kraven för god hälsa ökar på vårt samhälle. Skador och sjukdomar ska förebyggas och hälsan ska 

främjas. Däremot råder det oklarheter kring hur denna förebyggande undervisning ska klaras av i 

praktiken. 

2.6 Skolans rörelse- och hälsouppdrag 

Larsson (2012) menar att ansvaret för elevernas fysiska utbildning inom kroppskännedom och 

kunskaper för individuellt välbefinnande har överlåtits till ett enskilt ämne, Idrott och hälsa. Detta trots 

att det är hela skolans angelägenhet, menar Larsson. De senaste kursplanerna, Lgr 11 och Lgy11, som 

är utgivna av Skolverket (2011) menar att varje skola ska sträva efter att ge elever verktyg för att 

bedriva fysisk aktivitet regelbundet, samt att detta ska ske under hela skoldagen. Thedin Jacobsson 

(2012) redogör för en oklar och mångfacetterad bild av ungdomars hälsa i dagens svenska samhälle. 

Folkhälsorapporten från 2005 menar att Svenska ungdomar ligger i topp, främst tack vare låg 

sjukdomsrisk samt låg risk för död i ung ålder. Samtidigt pekar forskning på att svenska ungdomar 

ligger över snittet på antalet givna psykosomatiska symptom. Detta kopplar Thedin Jacobsson med 

skolans uppdrag att ge sina elever nycklar för att styra sitt välbefinnande ur ett livslångt 

lärandeperspektiv, kunskaper om stress, motion samt kost.  
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2.7 Hälsans utrymme i undervisningen 
Skolinspektionen (2012) redogör i sin rapport om kvalitetsgranskningen kring undervisningen i idrott 

och hälsa för hur grundskoleklasser sällan får tillräckligt med undervisningstid. De fortsätter med att 

redovisa att 9 av 36 skolor inte kan tillhandahålla en fullständig utbildning i ämnet Idrott och hälsa.  

Nästan varannan av de 36 skolor som deltog i undersökningen kunde inte täcka kursplanen fullt ut i sin 

undervisning. Ämnesdelen rörelse prioriteras i styrdokumenten.  Enligt rapporten bestod 

genomsnittligen 94% av undervisningen utav olika lekar och idrotter, som grundar sig i ämnesdelen 

rörelse. I nästan hälften av skolorna får elever inte särskilt stöd, fastän de är i behov av sådant stöd. 

Sandahl (2004) hänvisar till olika källor när han jämför antalet undervisningstimmar som Idrott och 

hälsa har. Han redogör också för vilka undervisningsmoment som får mest respektive minst utrymme i 

undervisningen. Sandahl redovisar en av skolprojektets lärarenkäter från 2001 där bollspel får i snitt 

30% av undervisningstiden i årskurs 3-9. De som följer bollspel i utrymmesordning är gymnastik, 

fysiskt träning, friidrott, dans, m.m. Teori återfinns längst ner på tabellen med 3,6% i 

snittundervisningen.  Sandahl jämför uträkningen med undervisningen 1968, som gick under 

kursplanen Lgr 1962, som bestod av en större del gymnastik (33,5%), bollspel (29,0) och friidrott 

(16,7). Momentet teori fick 2,7% av den fördelade undervisningstiden.  

2.9 Elevernas förståelse för undervisningsinnehållet 
Skolinspektionen (2012) förklarar att elever saknar förståelse för undervisningen och vad de egentligen 

lär sig. Skolinspektionen menar att ett av deras kvalitetsgransknings tydligaste resultat är att ”eleverna 

sällan vet vad de förväntas lära sig och vad de ska kunna i ämnet” (Skolinspektionen 2012, s.17).   

I rapporten menar skolinspektionen att de fann brister i 35 av de 36 granskade skolorna när de 

eftersökte denna faktor. Granskningen fortsätter med att klargöra att i 35 av de 123 observerade 

lektionerna, så utnyttjade lärarna ingen tid till avslutning med utrymme för eleverna att reflektera kring 

lektionens moment och syften. Vidare nämner granskningen att i totalt 101 lektioner tilldelades 

avslutningsmomentet mindre än fem minuter för att reflektera. Lindström och Eckert (2007) har 

genomfört en undersökning om elevers åsikter kring hälsa samt ifall skolvärlden skulle dela upp ämnet 

Idrott och hälsa till två separata ämnen, ett med praktiskt innehåll som är riktat mot rörelse samt ett 

med teoretiskt innehåll som är riktat mot delen hälsa. Undersökningen pekar på att majoriteten av 

elever kan tänka sig en uppdelning av ämnet. Fördelarna vid en uppdelning anses vara att de kommer 

lära sig mer om hälsa och vad som främjar och inte främjar en god hälsa.  
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De ser det också som en möjlighet att få mer tid till den praktiska biten. Det framgick också att 

eleverna inte trodde på någon höjning av närvaro vid en uppdelning. Lindström och Eckert 

presenterade att de program som är studieförberedande tenderar att ha en högre grad av intresse för 

lärande om hälsa än övriga gymnasieprogram. 
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Sammanfattning 
Undervisningen i idrott och hälsa har visat sig inne hålla brister från flera håll, bland annat genom 

rapporter om bristande undervisningstid, bristande fördelning av ämnesavsnitt utefter de krav och 

rekommendationer som styrdokumenten ställer. I samband med bristande undervisning minskar också 

ungdomars spontan- och föreningsidrottande. Studier visar att eleverna är i behov av bekräftelse från 

läraren för sitt deltagande och en följd av det skulle kunna skapa intresse för vara fysiskt aktiv på 

fritiden. Ett dilemma som minskar lärarens möjlighet att bekräfta eleverna i större utsträckning är 

tidsbristen. Det framkommer i litteraturen att eleverna saknar förståelse för vad de ska lära sig, då 

moment som avslutning med reflektion inte alltid tas med i lektionsupplägget. Vidare framkommer det 

att elever ställer sig positiva till en ämnesuppdelning för att ge mer utrymme till ämnesavsnitten som 

övar på teoretisk kunskap. 

Det finns mängder med undersökningar som redogör för lärares kunskaper om ämnesdelen hälsa och 

livsstil, med det saknas undersökningar om vad lärare och skolledare har för åsikter gällande en 

ämnesuppdelning. Den här uppsatsen har som mål att fylla den luckan, där lärare och skolledare får ge 

sin syn på ämnesdelen hälsa och livsstil, och sedan ge sina åsikter om det skulle gynna eleverna med 

en uppdelning av ämnet. Det skulle möjligtvis kunna ge ett nytt perspektiv på att bedriva 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Antonovskys KASAM-modell tas upp av Thedin Jacobsson (2012) som ett synsätt att integrera i ämnet 

Idrott och hälsa. Således kommer den modellen även att vara min teoretiska utgångspunkt genom den 

här uppsatsen. Aaron Antonovskys forskning har ägnat sig åt att kartlägga människors besvär inom 

stress, hälsa samt dess potentiella åtgärdsplaner (kallade copingstrategier). Antonovsky myntade en 

teori om samspelet mellan tre komponenter för en individs hälsostatus:  

- Begriplighet, förstå situationens krav 

- Hanterbarhet, tron på att man klarar av situationens krav 

- Meningsfullhet, känsla av engagemang och intresse för situationen. 

!  

Antonovskys (2005) teori baseras på dessa tre komponenters relation med varandra, med exemplet att 

ifall en individ står inför en situation, förstår kraven, känner att denne kan klara av kraven samt att 

situationen i sig är av intresse så uppnår individen en känsla av sammanhang (KASAM). Ifall 

individen däremot inte förstår situationens krav, fallerar dennes känsla av sammanhang. På samma 

vis fallerar hanterbarheten det ifall individen begriper kraven, men inte kan klara av det. Vidare 

fallerar individens känsla av sammanhang också ifall situationen inte är utmanande eller intressant, 

då engagemanget uteblir. Med det menar Antonovsky att det krävs en god relation mellan de tre 

faktorerna, för att en individ ska uppnå en känsla av sammanhang. 

För att bädda in de tre faktorerna i undersökningens syfte, följer nedan exempel på situationer där 

KASAM kombineras med en lärares undervisning i hälsa och livsstil: 

Läraren måste först och främst förstå kraven på hur undervisningen ska bedrivas, alltså att ha 

kunskaper om ämnet samt hur man ska göra det begripligt och meningsfullt för eleverna att lära sig. 

Sedan ska läraren själv känna att den klarar av att undervisa i ämnet, alltså att läraren kan ge eleverna 

en god utbildning. Det sista blir att själv känna att det är intressant att undervisa momentet.  

Om läraren inte upprätthåller en god relation mellan dessa tre komponenter, uteblir meningsfullheten 

i undervisningen. 
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5. Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Den här undersökningen har i syfte att undersöka om aktiva gymnasielärares och gymnasieskolledares 

idéer och tankar kring ämnesdelen hälsa och livsstil samt ämnesdelens utrymme i undervisningen. 

Undersökningen syftar även att studera respondenternas åsikter kring en eventuell delning av 

skolämnet Idrott och hälsa. 

Frågeställningar 

- Hur ser lärare och skolledare på ämnesavsnittet hälsa och livsstil?  

- Upplever respondenterna att eleverna skulle gynnas eller missgynnas av att dela upp ämnena i 

två separata kurser, där det ena fokuserar på fysiska färdigheter och det andra på teoretiska 

kunskaper? 
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6. Metod 
I det här kapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt för att samla in data med syftet att besvara 

undersökningens frågeställningar. Metoden redovisar genom kapitlen Design, Urval, Intervjuguide, 

Genomförande, Transkribering, Reliabilitet och validitet samt Etiskt förhållningssätt. 

6.1 Design 

Undersökningen grundar sig i kvalitativa djupintervjuer, med anledning av att få djupare svar på 

viktiga frågor såsom varför undervisningen delas upp som den gör, eller varför synen på vissa termer 

och begrepp är som de är (Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelen med denna typ av 

undersökningsmetod är att det inte blir en bred undersökning, då undersökningen går på djupet hos 

några enstaka individer. Därför kan man endast anta det som framgår i resultatet, men aldrig fastslå att 

verkligheten är så hos alla inom yrket (Bryman, 2014). Valet faller på en semistrukturerad intervju, 

som ger en försäkran om att alla respondenter får samma frågor, vilket mynnar ut i att det blir lättare 

att hålla sig inom området under intervjutillfället. (Bryman, 2014). 

  

6.2 Urval 
Respondenterna bygger på ett målstyrt urval, utifrån att de är verksamma inom skolan och har 

kompetens inom valt ämne (Bryman, 2014). Undersöksgruppen består av tre skolledare (Rektorer) och 

tre lärare med Idrott och Hälsa som gemensamt ämne. Samtliga respondenter är utbildade lärare i 

grunden och jobbar vid uppsatsens publicering på en gymnasieskola. Bland skolledarna deltar två 

kvinnor och en man, och bland lärarna två män och en kvinna. 

6.3 Intervjuguide 
Intervjuguiden bestod av fem basfrågor, som sedan följdes av spontana följdfrågor, se bilaga 2. 

Intervjuguiden är utformad för att få svar på de frågor som denna studie utforskar. (Kvale & Brinkman, 

2014). Under intervjun har rollen som samtalsledare en uppgift att ställa följdfrågor som håller 

diskussionen kvar inom ämnet, så intervjun blir relevant för undersökning (Hassmén & Hassmén 

2008). Det första temat som tas upp i intervjuguiden, belyser respondentens syn på ämnesdelen Hälsa 

och Livsstil, det andra temat undersöker vilka förändringar i upplägget respondenterna tror kan 

förbättra undervisningen och det sista temat belyser tankar och idéer hos respondenter kring ifall 

eleverna skulle gynnas eller missgynnas av att dela ämnet till två. 
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6.4 Genomförande 
Undersökningen inleddes med att en inbjudan skickades till respondenten via mail. Respondenternas 

mailadresser återfinns på respektive skolas hemsida. I inbjudan stod syftet med intervjun och lite 

information kring mig som studerande och denna studie. En tid för intervju bokades sedan in till de 

deltagare som tackat ja till att delta i undersökningen. Väl vid intervjutillfället gavs inga instruktioner, 

däremot utlovades respondenten att intervjun var konfidentiell (Kvale och Brinkman, 2014), det vill 

säga att varken stadens, skolans eller respondentens namn skulle komma att offentliggöras i arbetet. 

Intervjun skedde på respondentens arbetsplats, så att denne var i en trygg miljö och kunde besvara 

frågorna på ett tryggt och ärligt sätt. Samtliga intervjuer hölls inom en 15-dagars period. Intervjuernas 

längd varierade mellan ca 20 min till 45, beroende på respondenternas svar. Intervjuerna stötte på få 

problem, ingen störde fysiskt och vid ett enstaka tillfälle ringde en mobiltelefon, dock var detta i 

början så själva intervjun hann inte starta när samtalet kom (Hassmén & Hassmén 2008). 

Undersökningen kommer inte att jämföra respondenterna utefter kön, då det inte finns tillräckligt 

underlag för att kunna resonera på ett trovärdigt sätt. Efter intervjun transkriberades allt 

intervjumaterial för att sedan analyseras.  

6.5 Transkribering 
Intervjumaterialet bearbetades genom att transkribera varje intervju ordagrant för att kunna få tillgång 

till korrekta citat och åsikter direkt från bandspelaren. Samtliga intervjuer gick att avlyssna på ett bra 

sätt, så inga intervjuer behövde klassificeras som bortfall. Sedan sammanställdes samtliga intervjuer 

och redovisades ihop under punkten resultat. Flera citat förekom i det kapitlet (Stùkat 2011). En del 

ord togs inte med i citaten, det vill säga ord som ”öh”,”hmm”, skratt och namn på personer, städer, 

m.m. Dels för att det inte är relevant med ord som stör flytet i citaten, men också då respondenterna 

utlovats anonymitet. Respondenterna benämns som S för skolledare samt siffrorna 1-3. Samma 

benämning kommer att gälla de respondenterna med rollen som lärare, men istället med bokstaven L 

och siffrorna 1-3. 

  19



6.6 Reliabilitet och validitet 
Hassmén och Hassmén (2008) skriver om faktorer som kan ha påverkat studiens datainsamling 

(respondenternas svar under intervjuerna). Det kan vara allt från tidsbrist till bristande intresse. Under 

intervjun märktes det inte av några orosmoment hos respondenterna, det fanns gott om tid och 

samtalen var lugna och sansade. Studien eftersökte öppna frågor där respondenten fick tala fritt, vilket 

gjorde att ledande frågor som skulle styra respondenternas svar uteblev. Det finns alltid en risk att 

intervjun inte är sanningsenlig och studien kommer aldrig att kunna säkerställa uppsatsen från en 

sådan risk. Men då respondenterna är utlovade anonymitet förväntas de inte har någon anledning att 

ljuga. Samtliga som blev intervjuade är- eller har varit lärare på gymnasieskolan och har hämtat ut sin 

lärarexamen, vilket gör att respondenternas kompetens ska anses som trovärdig. Det som kan ses som 

bristande erfarenhet är att två av skolledarna inte hade idrott och hälsa som ämne under tiden som 

lärare. Samtidigt har de som skolledare tidigare varit lärare samt har nu en övergripande koll på alla 

ämnen och dess kunskapskrav.  

Har studien verkligen undersökt det den avsåg från början? Till en början handlade studien om att 

undersöka åsikter kring en eventuell ämnesseparering, men åsikter kring hälsa och livsstils innebörd 

och utrymme i undervisningen måste tillkomma i uppsatsen för att få en korrekt bild av situationen. 

Hassmén och Hassmén (2008) redogör för hur respondenterna kan uppfatta intervjuledarens frågor på 

ett sätt som frågorna inte var avsedda för, men också att svaren kan missuppfattas. Eftersom 

intervjuguiden innehöll öppna frågor fick respondenten tolka frågorna relativt fritt. Till exempel 

tillfrågades respondenten om dennes åsikter kring undervisningsutrymmet för ämnesdelen hälsa och 

livsstil. Det kan anses vara en väldigt öppen fråga, och den ger respondenten en chans till ett relativt 

fritt svar om dennes åsikter. Därtill spelades samtalen in och transkriberades strax efter 

intervjutillfället. Därmed minskar risken för att respondenternas svar har missuppfattats. 

6.7 Etiskt förhållningssätt 

Studiens etik grundar sig i Bryman (2014) etiska principer. Den första principen är informationskravet, 

att respondenten vet vad intervjun handlar om, att den är frivillig och får avbrytas närsomhelst. Nästa 

princip är samtyckeskravet, att respondenterna går med på att deras intervju får tas med i 

undersökningen. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, och innefattar att respondenten förblir 

anonym och att inga obehöriga får tillgång till informationen om personuppgifterna hos 

undersökningens deltagare.  
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Den sista principen, nyttjandekravet, hänvisar Bryman (2014) till vetenskapsrådet (2002). Principen 

innefattar att data som insamlats om intervjupersonerna enbart får användas i forskningsändamål.  

Under intervjuerna finns ett muntligt avtal om att intervjun sker konfidentiellt, där varken personens, 

skolans eller stadens namn kommer att offentliggöras i detta verk. Således kommer jag inte att kunna 

lämna ut en transkribering, då respondenterna nämner namn, skolor, städer samt inriktningar vilket gör 

att respondentens anonymitet brister ifall det blir offentligt. I början av samtliga intervjuer lästes de 

fyra principerna upp, så att respondenterna visste om att de kunde avbryta eller avsluta intervjun, samt 

att respondenterna själva kunde få bestämma över sitt deltagande. 

. 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7. Resultat 
Resultaten kommer att redovisas på ett sätt där gemensamma nämnare framhålls i respondenternas 

svar, och sedan jämförs dessa med relevant litteratur och forskning i nästa kapitel, diskussion. 

Respondenternas svar kommer att redovisas ihop, så länge som lärare och skolledare inte har vitt 

skilda åsikter. I de fall där åsikter skiljs mellan yrkesrollerna, så redovisas och diskuteras detta i 

diskussionskapitlet. Det tillkommer en bilaga med en fullständig intervjuguide (exklusive följdfrågor, 

då de är spontant ställda). 

Respondenterna kommer att få flera sina citat redovisade, och där redovisas respondenterna antingen 

som L1,2 eller 3 (lärare) samt S1,2 eller 3 (skolledare). Inledningsvis redovisas respondenternas syn på 

ämnesdelen ”Hälsa och livsstil”, sedan belyses synen på fördelningen av undervisningsutrymme. Sista 

resultatdelen redovisar respondenternas åsikter om en uppdelning av ämnet skulle gynna eller 

missgynna eleverna. 

7.1 Synen på ämnesdelen ”Hälsa och livsstil” 

7.1.1 Hälsa - balans i livet 
Fem av sex respondenter (två av tre lärare och tre av tre skolledare) anser att undervisningen i Hälsa 

och livsstil ska ge varje individ kunskap för att aktivt kunna välja en god livsstil. Konkreta delar de tar 

upp är ett samband mellan det praktiska och kost, sömn och motion. Det utger basen för 

välbefinnande. En skolledare tillägger att hantering av säkerhet är i sig viktigt för god hälsa. Samtliga 

respondenter såg hälsa som ett nyanserat begrepp som är både fysiskt och psykiskt, men också som 

något socialt. Alla tre hälsoaspekter är viktiga får att man ska må bra. Vidare menar respondenterna att 

hälsa som begrepp för ämnet är ett stort, socialt samspel mellan individer och individers levnadsvanor. 

Vidare pekar de på att målet med Idrott och hälsa är att introducera eleven för ett livslångt lärande, 

som ska bestå av en balans i livet där individerna vet hur de ska äta rätt, sova tillräckligt och motionera 

ofta. En av lärarna menar också att individerna ska ges verktyg för att lära sig att kunna koppla bort 

stressen som idag anses vara stor bland unga: 

Det handlar om balans i livet, hur gör jag för att få tillräckligt med sömn? Äter jag 
rätt? Hinner jag med allt jag vill hinna med? Upplever jag stress, varför gör jag det? 
(S2) 

Här belyser respondenten att hälsa och livsstil ska kunna ge eleven nyckeln till att balansera sitt liv. 
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7.1.2 Hälsan - viktig för framtiden 
Under intervjun nämner fyra av sex respondenter (två av lärarna och två av skolledarna) att deras 

ämnen och kunskapen om hälsa blir extra viktiga, eftersom fler och fler rapporter kommer om ökat 

stillasittande och minskad spontanidrott högt upp i de ungdomliga åldrarna (Isberg 2006; Armstrong 

m.fl. 1990). 

En respondent menar att okunskapen om hälsa kombinerat med minskad fysisk aktivitet och ökat 

stillasittande kommer att bli ett stort samhällsproblem. En annan respondent menar att om inte 

eleverna bygger upp kunskapen om vad som gör gott för hälsan samt vad som orsakar ohälsa, kommer 

framtidens individer att sättas i prövning. Respondenten avslutar med att konstatera att hälsan är det 

viktigaste för det livslånga lärande: 

När jag var ung så lärde jag mig att träna genom lekar och sporter under 
idrottslektionerna. Men nu när jag åldrats och behöver kunna sköta min träning på 
egen hand genom motion, så erhöll jag få teoretiska eller praktiska kunskaper från 
skolan, för att kunna träna på rätt sätt. Framför allt saknade jag kunskaperna för att 
kombinera de två parterna. Det har jag fått läsa mig till i efterhand (L2). 

Här berättar respondent L2 om missad kunskap i unga år och hur konsekvenser kan bli av det. 

Respondent L3 förklarar hur skolan och andra centrala platser måste ändra upplägg och börja prioritera 

individers hälsa och välbefinnande: 

Hälsan är viktig och kommer bli ännu viktigare, om den fysiska inaktiviteten fortsätter 
att öka samtidigt som skolan och andra stora faktorer inte förändrar upplägget för att 
betona en god hälsa kommer framtiden att stå inför stora utmaningar (L3). 

Sammantaget tyder intervjusvaren på att det finns en övertygelse hos lärarrespondenterna att hälsa och 

livsstil är viktigt för eleverna, och inte minst för det livslånga lärandet. 

7.2 Utrymmesfördelningen i ämnet 

7.2.1 Tidsbrist 
Fem av sex respondenter (tre av tre lärare och två av tre skolledare) pekar på att ämnet Idrott och hälsa 

inte får den tid ämnet behöver, dels för att respondenterna menar att idrotten påverkar eleven att 

prestera bättre i övriga ämnen, dels för att den utsatta tiden för idrott och hälsa i nuläget inte är 

tillräcklig för att eleverna ska få en rättvis chans att få lära sig allt inom kursplanen.  
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Vidare menar alla tre av lärarrespondenterna att Idrott och hälsa är det ämne som lider extra mycket av 

tidsbristen. Då de menar att eleverna bara kan ta till sig ny kunskap på lektionstid, och att andra ämnen 

har lättare att lämna ut utbildningsmaterial och övningar att genomföra på fritiden. Vidare redogör 

respondenterna var för sig hur deras enda chans att kunna bedöma eleverna är på lektionstid.  

Därefter finns ingen chans för läraren att bedöma vad som behövs mer respektive mindre utav i 

lektionsplaneringen för att eleverna ska lära sig: 

I ämnen som matte och svenska kan läraren bedöma både prov och inlämningar i 
efterhand, då det färdiga materialet finns i handen. I vårt ämne kan man inte annat än 
att bedöma eleverna live i den större delen av undervisningen (L2). 

Här skildras alltså en problematik kring att läraren har svårt att se alla elever under lektionerna. 

Respondenten anser att det går ut över lärares förutsättningar att planera lektionen korrekt utefter vilka 

områden eleverna behöver mer respektive mindre tid till att nå kunskapskraven. Men också att den 

bristande kunskapen tar ut sin rätt på elevernas vid bedömning. Fyra av de fem respondenterna som 

pekar på att ämnet lider av tidsbrist, ser kunskapsbristen som det största dilemmat när tiden inte räcker 

till. Den femte respondenten såg betyg som det största problemet. Alla av de fyra respondenter nämnde 

hur tillräcklig tid skulle ge eleverna en mer positiv inställning till att delta i undervisningen, då 

kunskapen skulle vara det som främjas framför betygen. Det skulle också ta bort prestige och främja 

glädje, menar en utav skolledarrespondenterna: 

För mig som lärare är betyg egentligen sekundärt, det är viktigare att ge elever 
kunskaper som kan bidra till ett livslångt lärande. Jag tycker att vi hamnat snett i 
skolvärden när betyg prioriteras framför kunskap. Det smittar av sig på eleverna och 
det ger dem en onödig press (L1). 

Här framgår det att läraren är missnöjd med att betygen står i centrum hos eleverna, och att kunskapen 

borde vara huvudmålet hos dem. 

7.2.2 Hälsa och livsstil bortprioriteras 

Av de tre lärarna, som i slutändan verkställer idrottslektionerna utefter planeringen, anser alla tre att 

delen hälsa och livsstil hamnar längst ner på prioriteringslistan när man ska genomföra planeringen. 

Ofta blir det då att man får ta till enstaka klassrumslektioner, enligt två av tre respondenter: 

När det är den enda motionen eleverna får, så känns det fel att ha en teorilektion i klassrummet eller 
exempelvis avslappning. Mitt mål är att ge eleverna chansen att få ett livslångt lärande, då måste 
jag ge eleven chansen att hitta en idrott/aktivitet som denne vill utföra på sin fritid också (L2). 
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Respondenterna ovan menar att lärarens moral testas när ny forskning (Isberg, 2009; Laakso, m.fl. 

2008) visar hur den fysiska inaktiviteten ökar bland unga, och att skolidrotten är den enda chansen till 

motion en del elever har. 

Här nedan skildrar respondent L1 problematiken med att lärarna väljer att bortse från Hälsa och 

livsstil, och istället tillgodose rörelse för att påverka eleven till att bli mer fysisk aktiv: 

Jag tycker att jag slarvar enormt med ämnesdelen hälsa, det blir liksom hafsigt, eftersom tiden inte 
räcker till. Det som ofta blir hälsan är teoretiska inlämningar, som eleverna får genomföra hemifrån 
efter skoltid. Det gör det svårt för eleverna att få till det långsiktiga lärandet (L1). 

Respondenterna menar att hälsa och livsstil blir inlämningar och liknande för att tiden inte räcker till 

och hälsoproblemen blir fler, som också Isberg (2009) hänvisar till Armstrong, m.fl. (1990) och Sallis 

(2000). 

7.3 Synen på en ämnesuppdelning 

7.3.1 Positiv syn 
Av de sex personer som ingick i intervjugruppen var fem (tre av tre lärare och två av tre skolledare) 

positiva till någon form av ämnesuppdelning. Exempel som angavs var att genomföra en uppdelning 

av ämnet till en 100p kurs i rörelse och friluftsliv samt en 50p kurs med hälsa och livsstil. Ett förslag 

för grundskolan var att göra som i de natur- och samhällsorienterade ämnena, där det blir olika betyg 

men är ett sammanslutet ämne. Vid en separering skulle ämnena fortfarande gå under samma 

lektionsupplägg. Här nedan presenteras reaktionen som kom när frågan om ämnesuppdelning ställdes 

under intervjutillfället med en av respondenterna: 

Under mina 22 år som lärare har jag aldrig tänkt tanken kring att det kan vara ett så enkelt 
och effektivt sätt att ge eleverna en bättre chans till att lära sig, när du kontaktade mig om 
intervjun så kände jag bara att idén är genialisk (L1) 

De positiva faktorer som respondenterna såg var att hälsan skulle fått en större betoning i ämnet, och 

därmed att eleverna skulle få ett större intresse av att lära sig. För ämnet i stort betonade tre 

respondenter att det skulle ske en ökad koncentration för både lärare och elever kring vad som ska 

läras ut och vilka kunskaper eleverna ska erhålla i vilken situation: 

Det positiva är att man skulle kunna koncentrera varje kurs mer mot vad som ska inläras, såsom att vi 
kan få till rena teorilektioner, eller att man oftare kan gå ut i skogen eller ha avslappning en hel 
lektion. Visserligen skulle det fungera bara vi lade till ett extra tillfälle i veckan avsatt för just detta 
syfte(L3). 
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7.3.2 Negativ syn  

Den respondent som inte ansåg att en uppdelning var nödvändig förespråkade istället för en ökad 

effektivitet i planeringen, där de olika ämnesdelarna integreras med varandra samt en ökning av 

lektionstid tillägnad reflektion, så eleverna förstår vad de lär sig: 

Man ska inte behöva dela upp ämnet Idrott och hälsa, jag är rädd att man tappar 
sambandet mellan de två ämnesdelarna då. Jag ser det som att det är en för dålig 
kombination mellan det teoretiska och det praktiska, en klokare planering ger mer tid 
till eleverna att klara målen (S3). 

Ifall man t.ex. tränar kondition, så kan läraren undertiden förklara, lära eleven att kolla 
puls under aktivt arbete, om man kombinerar varje ämnesdel på så sätt, så behöver inte 
ämnet delas upp (S3). 

Här ger den respondent som inte ansåg en separering nödvändig exempel på andra metoder för att 

kombinera undervisningsmoment och göra undervisningen mer effektiv.  

Främsta argumentet mot en ämnesseparering verkar vara att kombinationen mellan teori och praktik 

kan glömmas bort ifall man väljer att dela upp ämnet. 

Sammanfattning av resultatdelen 
Majoriteten av respondenterna ansåg att undervisningen i Hälsa och livsstil ska ge varje individ 

kunskap för att ha möjligheten att aktivt välja en god livsstil. Bl.a. kunskaper om kost, sömn, motion 

som utger basen för välbefinnande. Undervisningen ska också introducera eleven för ett livslångt 

lärande. Av de sex respondenterna upplever fem att de undervisar under tidsbrist, vilket ger problem 

vid planering av vad eleverna behöver mer tid till och vad eleverna inte behöver mer tid till. Fyra av 

fem respondenter menar att tidsbristen påverkar kunskapsutvecklingen. Resultatet visar att Hälsa och 

livsstil hamnar längst ner på prioriteringslistan vid planeringen. I de rapporterna som Isberg (2009) 

hänvisar till påverkas lärarna indirekt till att prioritera rörelse för att ge eleverna ett motionstillfälle 

som kan vara det enda på hela veckan. Vidare talar respondenterna om att okunskap inom hälsa 

kombinerat med minskad fysisk aktivitet och ökat stillasittande kommer att bli ett stort 

samhällsproblem. En annan respondent resonerar liknande och menar att om eleverna inte bygger upp 

kunskapen om vad som gör gott för hälsan samt vad som orsakar ohälsa, kommer framtidens 

individers hälsa att sättas i prövning.  
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Fem av sex respondenter var positiva till att på något sätt dela upp ämnet.  Förslag som togs upp var att 

genomföra en uppdelning på gymnasiet till två kurser, medan det för grundskolan föreslogs att 

strukturera upp det som i de natur- och samhällsorienterade ämnena, där det blir olika betyg men är ett 

sammanslutet ämne. Vid en separering skulle ämnena fortfarande gå under samma lektionsupplägg. 

Det som ansågs positivt var att hälsa skulle fått en större betoning i ämnet, vilket de trodde skulle leda 

till att eleverna skulle få ett större intresse av att lära sig. Den respondent som inte ansåg att en 

uppdelning var nödvändig förespråkade istället en ökad effektivitet i planeringen, där ämnesdelarna 

integreras i varandra. 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Kapitlet diskuterar undersökningsprocessens styrkor och svagheter samt vad som kunnat förbättra 

undersökningen.  

Ur ett validitetsperspektiv stärks valet av kvalitativ eftersom att djupintervjuer genomfördes som får 

fram individers åsikter och upplevelser på ett djupare plan (Kvale och Brinkmann, 2014). Då alla 

respondenter också är aktiva inom undersökningsområdet så har de rätt kompetens för att kunna 

besvara frågor kring området. Visserligen hade respondenterna kunnat bestå av endast sex lärare, men 

jag ville få in perspektivet hos skolledare också, då de oftast har en mer övergripande blick över alla 

ämnen samt att de deltar i tidsuppdelningen på sin gymnasieskola. Detta skiljer sig från lärarna som 

oftast har enbart sitt ämne i centrum. Något som kan anses som både positivt och negativt är att 

intervjuguiden var kort och koncis. Fördelen med väldigt breda frågor som följs upp av följdfrågor är 

att respondenten får tala fritt om ämnet. I egenskap som samtalsledare får man inte ställa alltför 

ledande frågor som framkallar vissa svar från respondenten, då respondenten då svarar det som 

respondenten tror undersökningen vill ha med. Därmed kanske viktiga svar uteblir. Respondenten 

besvarar de breda frågorna fritt och är samtidigt anonym. Det leder till ärliga svar och stärkt validitet 

(Kvale och Brinkman 2014). 

En annan felkälla som kan uppkomma är missförstånd mellan parterna. Att antingen respondenten 

missuppfattat frågan, eller att svaren missuppfattats vid transkribering. Bandspelningarna lyssnades 

om flera gånger. Detta utgör att svaren bör uppfattats korrekt. Respondenternas konfidentialitet kan ses 

som en styrka eftersom det inte finns något som kan avslöja deras identiteter. Vilket borde utgöra att 

svaren anses pålitliga då det saknas anledning till att tala osanning. Inget intervjumaterial har behövts 

klassificeras som bortfall, vilket gör att undersökningen inte gått miste om viktiga svar. Det som kan 

tala emot att ha öppna frågor är att svaren kan skilja enormt emellan respondenterna och kan då bli 

svåra att jämföra. Självfallet talade inte alla respondenter om precis samma saker, men det jag har tagit 

med har nämnts och reflekterats kring under samtalet. Det som kan vara felkällor i intervjun är om 

respondenten hade andra åtaganden under dagen, som ledde till att intervjun led av tidsbrist eller 

bristande intresse hos respondenten. I samtalsledarens ögon var dock samtalen lugna och sansade. Inga 

telefoner ringde, ingen utomstående störde och både före och efter intervjun samtalade jag och 

respondenten lite allmänt om andra saker som inte är relevant för mitt uppsatsarbete, men som 

betraktades få samtliga respondenter att slappna av. 
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Synen på ämnesdelen hälsa 

Syftet med studien var bland annat att undersöka hur synen på ämnesdelen Hälsa och livsstil i ämnet 

Idrott och hälsa såg ut bland lärare och skolledare. Resultatet utifrån respondenternas utsagor emellan, 

var att hälsa är en individs balans i vardagen samt att denna balans påverkar en individs vardag. Synen 

på hälsa benämns som både fysisk, psykisk och social av respondenterna, vilket även Winroth och 

Rydqvist (2008) fastslår i sina hälsodefinitioner. Samtliga tre faktorer krävs för att inneha en god hälsa, 

och samtliga nämns också i Skolverkets (2011) senaste styrdokument för idrott och hälsa på 

gymnasieskolan. Respondenternas syn på hälsa som något fysiskt, psykiskt och socialt och som något 

som ska gynna ett livslångt lärande överensstämmer med styrdokumenten Lgy11 (Skolverket 2011) 

angående vad eleverna bör lära sig gällande hälsa, vilket är positivt då lärarna förhoppningsvis håller 

sig till riktlinjerna när de planerar sin undervisning. Däremot är jag inte säker på att alla ämnesdelar tas 

med i undervisningen så mycket som varje del i kursplanen erfordrar för att eleverna faktiskt ska lära 

sig något. Framför allt inte i den utsträckning som behövs för att de ska få förstå innebörden av den 

kunskap som lärs ut. Lärarna i denna studie och lärarna i Thedin Jacobssons (2005) studie skiljer sig åt 

då denna studies respondenter ansåg sig veta om hur de ska bedriva undervisning i Hälsa och livsstil, 

medan Thedin Jacobssons inte var helt säkra på hur de skulle undervisa. Visserligen undersökte 

studierna olika lärares syn som dessutom jobbade under två olika läroplaner. Men i och med att 

Skolinspektionen (2012) kom med sin kvalitetsgranskning bevisades det att lärarna fortfarande inte 

bedriver särskilt mycket Hälsa och livsstil-undervisning. 

8.2.2 Synen på fördelningen av undervisningstimmar 

Ämnesdelen Rörelse prioriteras, eller som en av respondenterna förklarade, så ”hafsar” man igenom 

hälsodelen då den inte befinner sig tillräckligt högt på prioriteringslistan. Rapporterna om unga 

människors ökande stillasittande (Isberg 2009; Armstrong m.fl.) och minskad fysisk aktivitet duggar 

tätt, och som två av respondenterna menade, så är skolidrotten den enda motion en del elever får under 

veckorna. Förhoppningarna hos en av lärarrespondenterna var att någon av de aktiviteter som bedrevs 

på idrott-och hälsolektionen skulle falla den andelen elever i smaken, för att på så sätt skapa ett 

långsiktigt intresse för fysisk aktivitet.  

Dessa prioriteringar och det ”hafsande” som flera av lärarrespondenterna känner igen sig i, kan grunda 

sig i den tidsbrist lärarna jobbar under. Detta kan leda till att de känner att de inte de kan ge eleverna en 

komplett utbildning utefter vad eleverna ska erhålla enligt styrdokumenten.  
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En sådan förklaring stämmer överens med skolinspektionens (2012) rapport som presenterade att 35 av 

36 skolor har brister i undervisningsunderlaget och därmed inte har kunnat tillhandahålla sina elever en 

fullständig idrott- och hälsoutbildning.  

En annan faktor kan vara att lärarens kompetens är som Thedin Jacobsson (2005) beskriver. Lärarna 

kanske inte vet hur de, på ett konkret sätt, ska bedriva undervisning i ämnesdelen Hälsa och livsstil. 

Det kan alltså vara så att lärare får lära sig för lite om Hälsa och livsstil under utbildningen. Kanske 

läggs det för mycket fokus på att lära ut Rörelse och Friluftsliv och utevistelse? Allt som felar i ett 

ämnes undervisning borde dock inte ha att göra med en lärares påstådda bristande kunskap. Det vore 

ologiskt att en lärare i ämnet Idrott och hälsa anses sakna kompetens, då i princip varje lärare måste ha 

lärarlegitimation nuförtiden. En lärare spenderar då cirka fem år på en högskole- eller 

universitetsutbildning, och anses sedan sakna kompetensen för att lyckas klara av undervisningen inom 

den angivna tidsramen. Å andra sidan kan förklaringen vara som sådan att lärarutbildningen lägger för 

lite fokus på hur undervisning i Hälsa och livsstil bör bedrivas, och att det kan vara orsaken till att 

situationen ser ut som den gör.  

Vidare kan en annan orsak till undervisningens situation vara en kombination av den stora bristen på 

undervisningstid och en lärarens individuella moral om att inte försumma stillasittande elevers enda 

chans till motion, eller chans till att hitta intressanta aktiviteter för det livslånga intresset. Precis som 

Sandahl (2004) redogör för, så har fördelningen timmar minskat för idrott och hälsa. Palmér (2009) 

stärker Sandahls resultat om att den svenska skolan har snålt med undervisningstid. Sverige ligger 

under snittet i mängden tilldelat undervisningstid på den senare delen utav skoltiden där idrott och 

hälsa fortfarande är obligatoriskt. Detta gör att Sverige, rent globalt sett, ger mindre tid åt ett ämne som 

blivit viktigt i och med rapporterna om ungas ohälsa samt brist på vitalt, långsiktigt lärande.  

Målet med att bedriva undervisning inom Idrott och hälsa är inte bara att ge eleverna en utbildning i 

kroppskännedom. I och med den nya läroplanen från Skolverket (2011) så har man som åtanke att 

trycka ännu mer på det långsiktiga lärandet. Kunskaper som ska hjälpa en individ att ta hand om sin 

hälsa, veta vad som orsakar en god respektive dåligt ställd hälsa och hur man på egen hand kan 

förbättra sin livssituation. Den här bristen på långsiktigt lärande kan inte vara något skolvärlden vill 

skall förekomma.  
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Men det blir en tuff konsekvens när hälsoundervisningen skyndas på, blir till teoretiska inlämningar 

och inte kombineras med den praktiska träningen. En konsekvens av det kan leda till ett bristande 

intresse för eleverna. För om läraren inte lägger särskilt stor vikt på att lära ut de momenten, varför ska 

eleverna lägga ner sig för att lära sig det när andra moment prioriteras i undervisningen? 

Precis som en av lärarrespondenterna förklarade så lärde sig denne aldrig viktiga delar inom Hälsa och 

livsstil under sin egen tid i grundskolan och gymnasiet, vilket fick respondenten att lära sig det på egen 

hand. Detta kan ha påverkat lärarens intresse för Hälsa och livsstil. Har alla lärare verkligen ett intresse 

för att bedriva undervisning i Hälsa och livsstil? Under en fem år lång utbildning förväntas samtliga 

lärare ha utvecklat kunskaper för att kunna ge eleverna en god utbildning i hela ämnet. Visserligen har 

alla lärare olika intressen vid sidan av, och visst kan upplägget skilja sig. Men man får som betraktare 

anta att lärarna gör sitt jobb och trivs med det. 

  

För att koppla bristande hälsoundervisning till Antonovskys KASAM-modell, så kan en oengagerad 

lärare som ”hafsar” sig igenom ämnesdelen Hälsa och livsstil ha svårt att ge eleverna en känsla av 

meningsfullhet, då inte ens läraren tar tid och förmedlar vikten av att lära ut det området. Det 

utelämnar elevernas chans att få en känsla av sammanhang för undervisningen inom Hälsa och livsstil. 

Vilket gör att de, precis som Skolinspektionen (2012) rapporterat om, inte vet varför de ska lära sig 

den kunskap om hälsa och livsstil som läraren försöker förmedla. Isberg (2009) diskuterar hur viktigt 

det är för eleven att läraren bemöter eleven regelbundet, såväl i grupp som individuellt och hänvisar till 

Koka och Hein (2006). Det är en svår uppgift att klara av då bristen av undervisningstid gör det svårt 

för läraren att få till tid till att regelbundet interagera med elever på ett enskilt plan. Koka och Hein 

fortsätter med att belysa vikten av att eleven får bli sedd och förstådd av läraren, för att kunna bli både 

intresserad och engagerad av att vilja delta i undervisningen. Detta kan åter jämföras med Antonovskys 

(2005) KASAM-modell, då eleven dels måste förstå uppgiften, och varför denne ska behöva ta del av 

kunskapen. Vidare måste eleven känna att den kan klara av uppgiften, och till sist ska eleven känna ett 

tillräckligt stort intresse för att genomföra uppgiften. Jag tror att läraren kan påverka elevens intresse 

för att lära sig, om läraren får de verktyg och förutsättningar som behövs. 

Verktygen och förutsättningarna skulle kunna vara mer undervisningstid för att kunna lägga upp en 

planering som ger eleverna chansen att öva mer, men också undervisningstid för att kunna kombinera 

de olika ämnesdelarna. Detta skulle ge läraren en större chans till att motivera eleverna inför uppgiften, 

och dessutom ge eleverna tid att klara av uppgiften och genom progression utvecklas.  
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Både färdighetsmässigt och kunskapsmässigt. I respondenternas svar framgår det att läraren vill få 

eleven att känna engagemang och en vilja att ta del av undervisningen, och för det krävs även lärarens 

engagemang. Att det kan vara svårt för läraren att engagera sig förstås utifrån att när studiens 

respondenter redovisar hur det skyndas igenom i ämnesdelen Hälsa och livsstil för att få tid till 

resterande undervisning. Som en av lärarrespondenterna menar, så blir ämnesdelen ofta teoretisk, 

bestående av hemläxor och inlämningar och saknar ofta kombination med den ”praktiska” 

undervisningen.  

Detta gör att eleverna får känslan av att det är påtvingat och påskyndat, vilket kanske inte utger den 

energi som eleverna behöver för att finna intresse. Om läraren fick mer tid för att lära ut hälsa, skulle 

det långsiktiga lärandet förhoppningsvis uppdagas hos eleverna och de skulle känna en känsla av 

sammanhang. De ska känna att de förstår vad och varför de lär sig, att de klarar av kunskapskraven och 

att de väljer att engagera sig i att lära sig. De ska få en känsla av att de är en del av en livslångt lärande 

och inte bara lär sig tillfälligt för att få ett betyg. 

8.2.3 Bör man dela upp ämnet till två? 

Den sista frågeställningen i den här studien, som i sig kan bli en potentiell lösning till de två andra 

problemområdena, eftersöker respondenternas åsikter om elever skulle gynnas eller missgynnas av att 

ämnet idrott och hälsa delas till två ämnen. Ett som lägger fokus på utbildning av fysiskt attribut och 

ett ämne som lärde ut mer teoretiska bitar kring hälsa, dess välbefinnande samt trycker på det 

långsiktiga lärandet av ovan nämnda kunskapsområden. Lindström och Eckert (2007) utförde en studie 

om gymnasieelevers åsikt kring en uppdelning av ämnet idrott och hälsa. Då majoriteten av eleverna 

kunde tänka sig en uppdelning av ämnet, matchar de åsikterna hos respondenterna i min studie. 

Lindström och Eckerts studie kom fram till att fördelarna i en uppdelning skulle vara att eleverna 

skulle lära sig mer om hälsa, vad som främjar och inte främjar en god hälsa samt få kunskap om andra 

hälsorelaterade faktorer kring idrott. Vidare visar studien hur eleverna också ser en möjlighet att få mer 

tid till den praktiska biten. På samma sätt benämner en av lärarrespondenterna ur min studie att man 

skulle kunna utveckla en mer koncentrerad utbildning inom hälsa och livsstil vid en ämnesuppdelning. 

Det är troligtvis så att den tidsbrist som lärare stressas av går ut över elevernas chans att lära sig den 

kunskap som skolverket satt upp i sina läroplaner, där just idrott och hälsa är extra utsatt på grund av 

sina bristande chanser att bedöma elever. Som en utav lärarrespondenterna nämnde, så sker deras 

chans till bedömning i stort sett alltid ”live”, till skillnad från andra ämnen där kunskaperna skrivs ner 

på ett papper.  
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Om det skulle vara möjligt att dela ämnena skulle förhoppningsvis mer tid gå till samma kriterier, 

vilket skulle ge läraren mer tid till individuella möten med eleverna, vilket skulle ge eleverna en 

utbildning med större meningsfullhet och en känsla av sammanhang.  

Vid en uppdelning av ämnet, kan frågan tillkomma om vilken anledning som intresset för Hälsa och 

livsstil skulle öka. Skulle intresset öka för att lära sig om hälsa, eller intresset av att lära sig för att 

kunna få ett bra betyg?  

Kan lärarens engagemang smitta av sig på eleverna, och få ämnet att bli intressant och meningsfullt? 

Eller kommer kanske eleverna själva kunna upptäcka om Hälsa och livsstil är meningsfull och 

intressant att ta del av? Ett annat händelseförlopp kan vara att eleven lär sig för att erhålla ett 

tillfredställande betyg. Det som också kan öka elevernas intresse är att läraren tar sig tid att gå igenom 

kunskapsområdet på ett utförligt sätt och ger energi till eleverna.  

Generellt sätt kan en lärare, som inte själv uppskattar ämnesdelen eller som ”hafsar” igenom den, ge 

energi till elever att det ska vara meningsfullt för dem att lära sig kunskapen. Däremot om läraren 

skapar en atmosfär med god energi kan eleverna kanske få ett högre intresse, och upptäcka själva hur 

meningsfullt ämnesdelen kan vara. 
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8.2.4 Slutsats 
Den syn på hälsa och livsstil som studiens respondenter har stämmer överens med kursplanens 

undervisningsplan (Skolverket 2011), där hälsan ska främjas inom ramarna för ett livslångt lärande.  

Samtliga respondenter ser hälsa som en helhet, med både fysisk, psykisk och social hälsa, vilket 

stämmer överens med Winroth och Rydqvist (2008) idéer om hälsa som en helhet. Däremot förmedlar 

flera respondenter tankar och känslor kring att undervisningstimmarna inte räcker till för att göra 

utbildningen så god som kursplanens målsättning. Både forskningsstudier utöver denna (Sandahl 

2004), och respondenternas svar påvisar att ämnesdelen rörelse tar upp stor plats både i kursplanen och 

fördelningen av undervisningsutrymme. Det kan finnas yttre faktorer som påverkar lärarens 

beslutsfattande vid planeringen. Isbergs (2009) rapport påvisar hur forskningen detekterat att 

ungdomar i tonåren rör sig mindre än tidigare, både spontant och inom föreningslivet. Därför kan 

lärarna planera in mer rörelse med avsikt att få ungdomarna intresserade av någon fysisk aktivitet att 

bedriva på fritiden, men även för att kanske ge de ungdomar som är inaktiva ett träningspass på 

idrottstimmen. Följder av det prioriterande som förekommer bland respondenterna, och förmodligen 

runtom i lärarkåren, kan bli att de andra ämnesdelarna stressas igenom för att få ihop hela kursplanen i 

undervisningens planering. Skolinspektionens (2012) rapport om att 35 av 36 skolor inte har en 

komplett undervisning i idrott och hälsa fastslår att stressandet är ett faktum, och i kombination med 

Sandahls (2004) studie så är det tydligt att den enskilde läraren sitter i en tuff sits. 

Den fråga som då uppstår är om det är lärarens prioriteringar som är felaktiga, eller om kraven från 

Skolverket är för hårda. Utifrån intervjusvaren i denna studie men också med grund i 

skolinspektionens iakttagelser som visat att det finns en tidsbrist och ett inkomplett upplägg som 

lärarna arbetar efter, tyder detta på att kraven för hårda och förutsättningarna för dåliga för att läraren 

ska klara av att ge en god utbildning till eleverna. Om 35 av 36 skolor sitter med det här problemet så 

tycks det vara osannolikt att orsaken endast ligger hos lärare som prioriterar fel. Det verkar snarare 

vara de yttre faktorerna kopplat till systemet (t.ex. kursmålen och det snara tidsschemat) som gör det 

svårt för den enskilde läraren att tillhandahålla en komplett utbildning till eleverna. En uppdelning av 

ämnet Idrott och hälsa till två separata ämnen verkar vara att föredra. Enligt både forskning, tidigare 

studier och min studies respondenter skulle mer tid ges till läraren. Det skulle kunna ge möjligheter för 

att öka kunskapen, öka elevers psykiska hälsa och öka individuella elevers och gruppens sociala hälsa. 

Eleverna kan få en större chans att synas och bekräftas av läraren ifall mer tid läggs till de två 

potentiella ämnena.  En uppdelning skulle kunna ge mer tid till de tre ämnesdelarna rörelse, friluftsliv 

och naturupplevelser och hälsa och livsstil, vilket elever kan tjäna på ur ett lärperspektiv.  
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Givetvis ska kombinationen fortfarande vara genomgående mellan de tre ämnesdelarna, för det är på 

grund av den tidsbristen och inkompletta undervisningsupplägget (Skolinspektionen 2012) som en 

tydlig kombination anses utebli. Om läraren ges möjligheten att på djupet bemöta och engagera 

eleverna både i grupp och individuellt, skulle det kunna leda till att eleverna får en större känsla av 

sammanhang (Koka och Hein 2006).  Elever skulle då kunna ta till sig kunskapen om hur de kan ta 

makten över sin hälsa, vad de behöver göra för att erhålla en god hälsa och till sist då kunna ta del av 

det långsiktiga lärandet som bör vara själva grundtanken med att bedriva undervisning från första 

början. Chanserna till att ge elever en positiv känsla av fysisk aktivitet och en positiv känsla av att lära 

sig skulle kunna öka, då de skulle ges mer tid till att få lära sig grundläggande kunskaper som sedan 

progressivt utvecklas. Kunskapen om hur de ska ta hand om sin hälsa samt hur deras livsstil påverkar 

dem är kunskap som grundar sig i det långsiktiga lärandet, som skolverket (2011) har med i sin 

läroplan. Mot denna bakgrund anser jag att alla lärare bör sträva efter att förse framtida elever med 

verktygen och kunskapen för att kunna styra över sin egen hälsa, och slutligen sitt eget liv. 
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8.3 Fortsatt forskning 
Mina förslag gällande vad som kan forskas vidare på inom området, är varför huruvida ämnesdelen 

hälsa och livsstil är stark eller svag på motivation hos eleverna. Visst kan man se det ur lärarens 

perspektiv, men en undersökning som på djupet undersöker elevernas synpunkter vore väldigt givande 

för att utvecklingen av en meningsfull utbildning ska fortgå. En annan undersökning som bör 

genomföras är vad lärarstudenter anser om sin utbildning, när det kommer till hur väl förberedda de 

känner sig i att undervisa inom hälsa och livsstil. En sådan undersökning skulle förhoppningsvis kunna 

ge ett nytt perspektiv på hur lärare inom idrott och hälsa bör utbildas.  
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Bilagor 
(1/2) 

1. Inbjudan till intervju 

Hej! 

Jag heter Claes Knutsson och studerar i nuläget till lärare i idrott och hälsa på Karlstad Universitet. Jag 

har snart studerat klart min tredje termin, vilket betyder att jag strax ska hoppa på nästa ämne. Jag håller 

på med att skriva min c-uppsats och undersöker vad lärare och skolledare har för syn på undervisningen 

i idrott och hälsa, samt deras syn på hur elever skulle gynnas/missgynnas av att dela ämnet till två 

separata ämnen. Jag kontaktar er i hopp om att ni vill delta i en kortare intervju, har ni någon fråga innan 

ni bestämmer er, så når ni mig både på mobil och mail. 

Jag ser fram emot svar från er, det är ni som bestämmer datum och tid. 

Mvh 
Claes Knutsson 
076 254 01 31 
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(2/2) 

2. Intervjuguide 

1. Hur uppfattar ni ämnesdelen hälsa och livsstil? Vad ska undervisningen innehålla enligt 

er? 

2. Hur ser undervisningens utrymmesfördelning ut? Vilka delar får vilket utrymme? 

3. Känner ni att eleverna lär sig den hälsa ni vill lära ut? (fråga till lärarrespondenterna). 

4. Finns det något ni skulle vilja ändra på i undervisningsupplägget? 

5. Tror du att eleverna skulle gynnas ifall ämnena delades åt? Kan du ge exempel på för- och 

nackdelar? 
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