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Sammanfattning 
Hälsa i ämnet Idrott och hälsa har i forskning visat sig vara ett begrepp som lärare anser svårt 
att förhålla sig till. Tidigare studier har visat att undervisningen i Idrott och hälsa har 
dominerats av fysisk aktivitet, sådana som bollspel och lagsporter. Denna studie avser öka 
kunskapen om hur lärare inom gymnasieskolan arbetar med hälsa. Åtta intervjuer med 
legitimerade gymnasielärare i Idrott hälsa har genomförts. I resultatet framkommer att lärarna 
anser undervisningen i hälsa som svår att bedriva och hälsobegreppet som luddigt beskrivet i 
ämnesplanen. Lärare uttrycker svårigheter i att veta vad som ska undervisas i ämnet, speciellt 
kring undervisning i hälsa. 
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1. Inledning 

Hälsa har kommit att bli en del i ämnet Idrott och hälsa i och med att ämnet bytte namn från 

Idrott till Idrott och hälsa vid läroplansreformen 1994. Med namnbytet till Idrott och hälsa 

kom ämnet att få en tydlig praktisk del och en tydlig teoretisk del där idrotten stod för det 

praktiska och hälsan för det teoretiska.1 Skolinspektionen gjorde 2010 en tillsyn av 800 skolor 

runt om i Sverige, då ämnesplanen för Idrott och hälsa fortfarande gick under läroplanen från 

-94 (Lpf94). I och med Lpf94 blev ämnet mer hälsoinriktat, men detta var något som visade 

sig inte implementerats i verkligheten. Skolinspektionens tillsyn visade att vissa aktiviteter 

hade en alltför dominerande del i undervisningen i relation till de då gällande 

styrdokumenten. Dominerande aktiviteter visade sig vara bollsporter och lagspel.2 På grund 

av Lpf94:as otydlighet upplevde många lärare att det var svårt att veta vad som skulle 

bedömas i ämnet. Gy11 lade fokus på att ämnets innehåll och bedömning skulle bli mer 

konkret och tydligt.3 

I och med införandet av Gy11 skulle ämnet ytterligare få tydligare fokus på hälsa. Därför ser 

vi ett behov av att undersöka hur lärare på gymnasiet arbetar med just hälsa i deras 

undervisning. Vi ser också behovet att ta reda på hur ämnet har förändrats från Lpf94 till 

Gy11, med fokus på hälsan, för att se vilka förändringar lärare gjort i sin undervisning.  

I kursplanen för Idrott och hälsa står som syfte, att eleverna ska utveckla kunskaper om, hur 

den egna kroppen fungerar i arbete, livsstilens betydelse samt konsekvenserna av fysisk 

aktivitet och inaktivitet. Det står också att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

hälso och miljömedvetenhet samt intresse för att arbeta med hälsofrågor i samhället och 

arbetslivet.4 

Eftersom hälsobegreppet är en del i ämnet Idrott och hälsa är det angeläget att ta reda på hur 

lärare väljer att undervisa i hälsa. Vad menar lärare att det står i ämnesplanen om undervisning 

kring hälsa och hur väljer lärarna att undervisa i detta? Upplever lärarna att det skett någon 

                                                 
1 Skolverket. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Huvudrapport – Bild, Hem- och 

konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Musik och Slöjd. Skolverket, Stockholm, 2004 
2 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 

och hälsa. Stockholm: Skolinspektionen 2010 
3 Skolverket; Kursplan Idrott och hälsa 1; Skolverket. 2011. http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006 

_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftry
cksak%2FRecord%3Fk%3 D2705. (Hämtat 2017-03-12) 

4 Skolverket. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Huvudrapport – Bild, Hem- och 
konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Musik och Slöjd. Skolverket, Stockholm, 2004 
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större förändring genom införandet av Gy11? I denna studie väljer vi att undersöka åtta lärares 

synpunkter och förhållningssätt till begreppet hälsa och hur de väljer att undervisa kring 

hälsobegreppet. 
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2. Bakgrund  
I följande avsnitt kommer en beskrivning över begreppet hälsa generellt och hur hälsa 

behandlas i ämnet Idrott och hälsa att avhandlas. Detta följs av en tillbakablick över ämnets 

utveckling historiskt samt även en översiktlig bild av hur ämnet ser ut idag. 

 

2.1 Definition och perspektiv på hälsobegreppet 

Hälsa utgör en självklar del i människors vardag och olika perspektiv att se på hälsa påverkar 

den vardagliga synen på begreppet och hur begreppet uppfattas. Ofta är begreppet starkt 

förknippat med avsaknad av sjukdom. Quennerstedt5 beskriver definitionen av begreppet 

hälsa som ett evighetsproblem där det aldrig går att finna en enhetlig samsyn av begreppet. 

Beroende på vilka föreställningar individer har om betydelsen påverkas även personers 

handlingar, verksamheter och institutioner. Genom detta kommer föreställningarna om 

begreppet också att influera hur hälsoundervisningen i skolan kommer till uttryck. 6 

 

Enligt WHO:s definition beskrivs hälsa som ett tillstånd av total fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande. Detta innebär att begreppet hälsa inte enbart innebär avsaknad av sjukdom. 

Denna definition av hälsa kom att förespråka det friska istället för det sjuka och hälsa skulle 

vara ett positivt mål som inkluderar hela människan och hela personens livssituation. Av 

många kan definitionen uppfattas som en utopisk betraktelse av begreppet då de flesta 

människor upplever att de mår bra trots att en eller flera av de beskrivna hälsokriterierna inte 

uppfylls. Vid försök att definiera hälsobegreppet finns två utgångspunkter. Den första utgår 

från ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till det upplevda tillståndet. Det innefattar 

möjligheten att kompensera en typ av lidande med olika former av välmående för att 

helhetskänslan ska bli positiv. Den andra utgångspunkten beskriver hälsa ur ett objektivt 

perspektiv. Detta innebär att hälsa definieras utifrån det som kan observeras och analyseras 

med medicinska eller sociologiska metoder som sedan avgör om en är sjuk eller frisk.7  

 

En som försökt förtydliga tillämpningen av begreppet hälsa är sociologen Aaron Antonovsky. 

Han tillämpar ett helhetsperspektiv och belyser betydelsen av att uppnå en ”känsla av 

sammanhang” (KASAM). Med det menade han att den som kan sätta sig själv i ett 

                                                 
5 Quennerstedt, Mikael, Att lära sig hälsa, Örebro universitet, Diss. Örebro: Örebro universitet, 2006 
6 Quennerstedt, Mikael, Att lära sig hälsa, Örebro universitet, Diss. Örebro: Örebro universitet, 2006 
7 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hälsa (hämtad 2017-01-19) 
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sammanhang som är begripligt och meningsfullt också upplever hälsa i någon form. En som 

upplever tydlig känsla av sammanhang kan enligt Antonovsky erhålla en helhetsupplevelse av 

hälsa men vara sjuk ur ett medicinskt perspektiv.8  

 

Hälsa kan alltså definieras på ett flertal olika sätt och har genom historien varit ett 

omdiskuterat begrepp. Quennerstedt beskriver hälsa utifrån ett patogent och salutogent 

perspektiv. Patogent perspektiv innehåller teorier som har utgångspunkt i det sjuka eller 

onormala hos människan medan salutogent perspektiv är teorier som har utgångspunkt i 

begreppet hälsa. Många av de förklaringar som ges av begreppet hälsa utgår från ett patogent 

perspektiv där fokus ligger på avvikelser från det normala.9 Det patogena perspektivet går 

även att applicera på andra avvikelser utöver sjukdom som t.ex. föreställningar om kroppen. I 

föreställningar och ideal om hur en hälsosam kropp bör vara blir sjukdomen istället ens dåliga 

kosthållning eller ovanor såsom espempelvis rökning.10 Qvarsell menar att hälsa ofta kopplats 

ihop med skönhet och skönhetsideal där det patogena perspektivet applicerats på ett yttre 

perspektiv på kroppen, där kroppens utseende avgör individens hälsotillstånd snarare än 

kroppens mående.11 Patogena perspektiv fokuserar alltid på det negativa och frågor som vad 

orsakar sjukdomen eller hur förebygger vi sjukdomen är i fokus snarare än frågor om hur vi 

bibehåller en god hälsa.12 

 

Kritik har framkommit mot det patogena perspektivet på hälsa och ur denna kritik framkom 

en holistisk teori. Teorin brukar benämnas som ett salutogent perspektiv där hälsa ses som en 

helhet. I ett salutogent perspektiv ställs istället frågor som, hur bibehåller vi hälsan eller vad 

kan vara hälsofrämjande? Det primära är inte fysisk aktivitet utan istället meningsfull fysisk 

aktivitet. För idrott och hälsalärare blir det salutogena perspektivet hur fysisk aktivitet kan bli 

något meningsfullt och hälsofrämjande i ungas liv, snarare än hur läraren får sina elever 

fysiskt aktiva. Det salutogena perspektivet innebar, enligt Antonovsky, att man inte ska bortse 

från det patogena perspektivet utan snarare att förändra förutsättningarna för synsättet på 

hälsa. I det salutogena perspektivet anses hälsa kunna vara något mer än avsaknad av sjukdom 

och innebörden kan vara olika för olika människor. Salutogena perspektivet är således inte en 

teori om hälsa utan snarare en teori om hälsofrämjande. Fokus ligger på verktyg som gynnar 

                                                 
8 Larsson, Håkan. Idrott och hälsa: I dag, i går, i morgon. Liber: 2016 
9 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
10 Larsson, Håkan. Idrott och hälsa: I dag, i går, i morgon. 2016 
11 Qvarsell, Roger, Hälsa och historia, En introduktion; Historisk tidskrift; no. 4 (2001) 
12 Larsson, Håkan. Idrott och hälsa: I dag, i går, i morgon. 2016 
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eller bidrar till att skapa, bevara och utveckla hälsa och välbefinnande.13 Hälsa är, i ett 

salutogent perspektiv, alltså inte något som man antingen har eller inte har utan handlar 

istället om olika grader av hälsa som skapas eller upprätthålls i en process. Med detta 

perspektiv uppfattas hälsa ofta som något positivt som exempelvis välbefinnande eller 

livskvalité. Utgångsläget är hälsa och inte sjukdom vilket leder till att hälsa ses som medel 

eller förutsättning för att uppnå andra saker i livet. Salutogena perspektiv utesluter inte 

sjukdomsbegreppet men anser att det är en separat process som kan innebära en påverkan på 

hälsan, men nödvändigtvis behöver vara det.14 Kunskaper om vad som anses hälsosamt i 

största allmänhet går inte heller att helt likställas med vad som är hälsosamt för individen. 

Med ett salutogent perspektiv ser man på hälsa som ett begrepp som, beroende på individen, 

betyder olika saker. Fokus kan ligga på de lärdomar eleven får av samtal om hälsa snarare än 

det faktiska behovet av beteendeförändringar för att nå hälsa.15 

 

2.2 Idrott och hälsa- en historisk tillbakablick 

År 1965 kom läroplanen för gymnasiet, Lgy65, som där specificerade huvudmomenten inom 

idrottsämnet. Målet blev konditionsfrämjande och allsidig undervisning för att skapa intresse 

för fysisk aktivitet.16 Under 70-talet fick ämnet namnet Gymnastik både inom grundskolan 

och gymnasiet. Undervisningen fortsatte att präglas av konditionsfrämjande aktiviteter och 

fokus låg på fysiska prestationer, ändamålsenlig arbetsteknik och estetiska rörelsesätt. Nu 

kom även nivåanpassad undervisning som satte eleven i centrum. Inom gymnasieskolan låg 

stort fokus på träning av elevernas kondition.  

 

Under grundskolereformen år 1980 bytte ämnet namn från Gymnastik till Idrott vilket inte 

kom helt utan problematik. Ämnet kom genom namnbytet att förknippas med föreningsidrott 

och tävlingsidrott medan motion och hälsa hamnade i skymundan.17 För kursplanen över 

gymnasiet, år 1987, kom ämnet att bli mer öppet för lärarna att själv kontrollera 

undervisningsinnehållet. Kursen skulle innehålla en baskurs som var lika för alla 

gymnasieinriktningar och en linjekurs som varierade beroende på vilken gymnasial utbildning 

                                                 
13 Larsson, Håkan. Idrott och hälsa: I dag, i går, i morgon. 2016 
14 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
15 Larsson, Håkan. Idrott och hälsa: I dag, i går, i morgon. 2016 
16 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
17 Larsson, Håkan, Lundvall, Suzanne, Meckbach, Jane, Peterson, Tomas & Quennerstedt, Mikael (red.), Hur är 
det i praktiken?: Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm, 2016 
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eleven läste. Under 1994 års skolreform kom aspekter som måluppfyllelse och målstyrning att 

prägla ämnet Idrott och hälsa. Detta innebar att staten angav mål att sträva mot samt mål att 

uppnå sedan var det upp till läraren att välja rätt väg dit. Anvisningar om innehåll var 

sparsamt uttryckt vilket ledde till att ämnet såg relativt olika ut beroende på skola.18 Målet 

med undervisningen blev att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa samt att 

stimulera eleven till en fysisk livsstil och att förse eleven med kunskaper för att kunna ta ett 

eget ansvar för fysisk aktivitet och hälsosam livsstil. Ämnet fick  i och med detta även sitt 

nuvarande namn Idrott och hälsa.19 

 

2.3 En jämförelse mellan Lpf94 och Gy11 

Syftet med ämnet Idrott och hälsa A var att eleverna under lektionstid skulle utveckla deras 

fysiska, psykiska och sociala förmåga. Vidare skulle eleven få kunskaper om den egna 

livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet syftade även till att eleverna skulle få sådana 

kunskaper och erfarenheter från ämnet att de senare skulle kunna välja och delta i lämpliga 

fysiska aktiviteter även efter skoltiden. Utöver detta var syftet med ämnet att eleverna skulle 

utveckla ett hälso och miljötänk och få förutsättningar att aktivt kunna arbeta med hälsofrågor 

både i arbetslivet och samhället. Eleverna skulle genom kursens gång erhålla fördjupade 

kunskaper om hur den egna kroppen fungerar och hur olika faktorer påverkar det fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnandet.   

 

Kursplanen med inriktning mot Idrott och hälsa A innehöll mål att sträva mot, dessa mål 

bestod till större delen av samma innehåll som i ämnets syfte men också mer fördjupade 

kunskaper som eleverna skulle sträva mot. Dessa fördjupande kunskaper var bland annat att 

undervisningen strävade mot att eleven skulle utveckla en positiv självbild, en god 

kroppsuppfattning och även utveckla intresse för regelbunden fysisk aktivitet. Vidare avsågs 

eleverna tillsammans eller med andra kunna planera, genomföra och utvärdera fysisk 

aktivitet.20 

 

                                                 
18 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
19 Larsson, Håkan, Lundvall, Suzanne, Meckbach, Jane, Peterson, Tomas & Quennerstedt, Mikael (red.), Hur är 
det i praktiken?: lärare utforskar ämnet idrott och hälsa. 2016 
20 Skolverket; Kursplan Idrott och hälsa A; Skolverket. 1994. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=IDH&lang=sv&tos=gy2000. (Hämtat 2017-03-28) 
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Syftet med ämnet Idrott och hälsa 1, enligt Gy11, är att eleverna ska utveckla kroppsliga 

förmågor. Eleverna ska kunna planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som 

allsidigt främjar deras kroppsliga förmåga. Vidare ska eleverna, efter avslutad kurs, ha 

utvecklat ett intresse och en förmåga att kunna använda olika rörelseaktiviteter och naturen 

som en källa till välmående. Undervisningen ska ge eleverna verktyg för att kunna utveckla 

kunskaper om hur den egna kroppen fungerar, om livsstilens betydelse och vad som händer 

om man är aktiv kontra inaktiv. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin 

hälsomedvetenhet, men också utveckla ett intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor. 

Undervisningen ska innehålla fysiska aktiviteter som alla är utformade att passa alla elever 

och ska kunna utveckla alla utifrån sina egna förutsättningar. Erfarenheterna av fysiska 

aktiviteter ska även kunna relateras till fakta och teorier. Slutligen ska undervisningen i Idrott 

och hälsa hantera etik och moral i samband med idrottsutövning och även medvetandegöra 

och motverka stereotypa föreställningar och ideal.21 

 

Vid avslutad kurs i Idrott och hälsa A, enligt Lpf94, avsåg eleven ska ha uppnått specifika 

mål. Målen innebar att eleven skulle ha kunskap om hur faktorer påverkar hälsa, samt kunna 

behandla sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur ett individ och samhällsperspektiv. 

Efter avslutad kurs skulle eleven ha kunskaper om vanliga aktiviteter, samt kunna planera, 

genomföra och utvärdera ett eget träningsprogram. Vidare skulle eleverna kunna använda 

kunskaper inom ergonomi, reglering av stress och även vara medveten om hur kroppen 

fungerar i både arbete och vila. Slutligen skulle eleverna också känna till vissa danser och ha 

förbättrat sin kompetens i rörelse till musik.22 

 

Kursen Idrott och hälsa 1 i den nuvarande kursplanen består av ett definierat innehåll. Ämnet 

ska behandla Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation. Idrott och hälsa har 

rent historiskt sett förvaltat ett arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Ämnet ska ge 

tillfälle att uppleva och förstå rörelseaktiviteter och dess samband med välbefinnande och 

hälsa. Eleverna ska även efter avslutad kurs ha kunskap i och om åtgärder vid skador och 

nödsituationer. Vidare ska eleven ha förståelse för doping och drogers påverkan på kroppen 

                                                 
21 Skolverket; Kursplan Idrott och hälsa 1; Skolverket. 2011. http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006 
_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksa
k%2FRecord%3Fk%3 D2705. (Hämtat 2017-03-12) 
22 Skolverket; Kursplan Idrott och hälsa A; Skolverket. 1994. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=IDH&lang=sv&tos=gy2000. (Hämtat 2017-03-28) 
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samt kunna arbeta med mental träning och spänningsreglering.23   

 

För att uppnå betyget A (vilket innebär det högsta betyget i dagens betygssystem) anges i 

kunskapskraven att eleven utförligt och nyanserat ska kunna utföra olika rörelsekvaliteter och 

beskriva livsstilens påverkan för hälsan. Kriterier för det lägsta godkända betyget, betyg E, 

beskrivs att eleven översiktligt ska kunna utföra olika rörelsekvaliteter och beskriva livsstilens 

betydelse för hälsan24.  

 

Uppdraget som lärare har idag ligger i att finna vägar och möjligheter för elever att bli kritiskt 

reflekterande över faktorer som påverkar deras nuvarande och framtida hälsa. Att 

kunskapskraven kan ses som svagt formulerade innebär en tolkningssvårhet för många lärare. 

Detta innebär att utbildningsuppdraget, när det gäller hur hälsa rent praktiskt ska gestaltas i 

undervisningen, blir problematisk.25  

 

2.4 Skillnader mellan Lpo94 och Gy11 med avseende på hälsoperspektivet 

Vid en jämförelse av Lpo94 och Gy11 vill vi påpeka att Lpo94 representerar grundskolan och 

Gy11 gymnasiet. Detta görs dock eftersom någon forskning om gymnasiets läroplan från 94, 

Lpf94, inte finns. Detta anses dock inte avgörande för studien då grundskolans och 

gymnasiets ämnesplan för Idrott och hälsa anses ha relativt lika innehåll. Dock finns en 

medvetenhet att detta kan påverka studiens resultat. Vidare reflektioner kring detta går att läsa 

i metoddiskussionen. 

 
När läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 infördes kom nytt fokus att läggas 

inom skolämnet Idrott och hälsa. Fokus kom att gå från sport och fysiologi till att bli 

hälsoinriktat. Annerstedt menar att denna process skulle kunna kallas för ämnets hälsofas. I 

och med detta kom hälsa att ses från ett holistiskt perspektiv. Med Lpo94 kom områden som 

livsmiljö, livsstil, hälsa och livskvalitet att lyftas fram, men också att eleverna skulle börja ta 

ställning inom olika hälsofrågor. Innehållet i ämnesplanen breddades samtidigt som 

anvisningar kring hur och vad som egentligen skulle genomföras blev mindre.26 Skolämnet 

                                                 
23 Skolverket. Kursplan Idrott och hälsa 1. 2011 
24 Skolverket. Kursplan Idrott och hälsa 1. 2011 
25 Graffman-Sahlberg, Marie, Fysisk hälsa som lärobjekt: en laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa. 

Licentiatavhandling, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2015  
26 Annerstedt, Claes, Peitersen, Birger & Rønholt, Helle, Idrottsundervisning: ämnet idrott och hälsas didaktik, 
Multicare, Göteborg, 2001 
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gick från att ha en praktisk till en mer teoretisk. Utövandet av föreningsidrotter var fortfarande 

stort och tog mycket plats i undervisningen, men målet var ändå att få eleverna att leva 

hälsosamt genom utövandet av regelbunden fysisk aktivitet. Något som ökade i 

undervisningen var dans och friluftsliv, samtidigt som bollspelsutövande minskade något. 

Fortfarande syftade ämnet till att utveckla elevernas rörelseförmåga, men nu var det mer 

fokus på rörelseglädje och utveckling istället för färdigheter inom olika idrottsgrenar.27 Lärare 

aktiva under perioden när Lpo94 tillsattes menade att ämnet förändrades i den grad att det 

blev mer hälsoinriktat, samtidigt som målen förändrades och de teoretiska inslagen i 

undervisningen ökade. Många av lärarna tyckte dock att målen var alldeles för ”luddiga” och 

att den fysiska delen borde få betydligt större plats i kursplanen.28 Tittar man istället på 

nuvarande kursplan från 2011 så betonar den också vikten av hälsa. Idag ska Idrott och hälsa 

utveckla elevernas kunskaper om hur deras hälsa kan påverkas genom hela livet. De ska lära 

sig om goda levnadsvanor och om hur fysisk aktivitet kan påverka psykiskt och fysiskt 

välbefinnande.29 

 

2.5 Idrott och hälsa som bildningsämne 

Ett av skolans stora mål är att barn och ungdomar ska lära sig det som anses vara nödvändigt 

för att klara ett liv, där alla ämnen ska bidra till elevernas lärande och utveckling. Annerstedt 

ställer sig frågan om ämnet Idrott och hälsa kan ses som ett bildningsämne. Bland 

allmänheten tycks det finnas en annorlunda syn på vad Idrott och hälsa är. Uppfattningen är 

att idrottsliga kunskaper och färdigheter inte är viktiga. Visserligen anses ämnet vara populärt 

och roligt, men i betraktarens ögon är det inte alltid något eleven har nytta av sett ur ett 

livsperspektiv. I vissa fall lyfter man istället fram vikten av fysisk aktivitet som en friskfaktor 

för att få bättre hälsa. Tyngdpunkten inom skolan läggs oftast på att utveckla elevernas 

intellektuella förmåga, vilket för undervisningen i Idrott och hälsa inneburit att ämnet 

betraktas som avkoppling från de långa stillasittande perioderna av läsning.30  

 

Inom ämnet Idrott och hälsa kan även begreppen inventeringsvärde och egenvärde vara värt 

                                                 
27 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
28 Patriksson, Göran; Ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan – elev och lärarperspektiv. Svensk 
idrottsforskning, no. 3 2002. http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Idrott-halsa-
gymnasieskolan.pdf. (Hämtat 2017-03-16) 
29 Ahlberg, Annika. Förståelse av och förhållningssätt till hälsa: Några elevers syn på hälsa och skolämnet 
Idrott och hälsa. Licentiatavhandling, Malmö: Malmö Högskola, 2015 
30 Annerstedt, Claes, Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. 2007 
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att nämna. En som förklarar dessa begrepp närmare är Engström som skriver att det finns 

olika sätt att se på syftet med t.ex. fysisk aktivitet och idrott inom skolan. En generell tanke 

hos många menar Engström är att idrotten ofta har ett investeringsvärde, vilket innebär att 

idrottandet syftar till att gynna något annat. Sådant kan vara att uppnå förbättrad folkhälsa 

men också att få en ökad framgång på idrottsarenan. I den offentliga sektorn är det oftast detta 

investeringsvärde som förespråkas och inom skolan och ämnet Idrott och hälsa blir det att 

utveckla folkhälsan.31 Genom ett sådant synsätt riskerar undervisningen i ämnet att enbart 

handla om att röra på sig. Idrottsundervisning kommer i detta fall reduceras till 

Idrottsutövande, där fysisk aktivitet är avskilt från den väsentliga undervisningen som 

mestadels äger rum i klassrummen. Genom att betrakta Idrott och hälsa på detta sätt ges 

ämnet en mycket sekundär plats i bildningshänseende. Idrottsundervisningen tenderar då 

istället att handla mer om att jobba mot förebyggande av sjukdomar som orsakas av 

stillasittande, men även till att fungera som ett verktyg för att hjälpa eleverna klara de andra 

ämnena. Att resonera på detta sätt medför en hel del konsekvenser, bland annat diskussionen 

huruvida ämnet Idrott och hälsa bör ha mindre undervisningstid än de andra ämnena. 

Annerstedt menar att Idrott och hälsa aldrig kan ha som enda mål att förbättra folkhälsan. 

Ämnets uppgift är att se till att eleverna erhåller kunskaper för att kunna reflektera över sina 

levnadsvanor och sin livsstil. Han menar att det är viktigt att lärare inom ämnet kan 

argumentera för ämnets legitimitet och att ämnet är lika viktigt som andra ämnen, detta för att 

Idrott och hälsa ska kunna få mer plats i skolan. Vad som här måste framhållas är att ämnet 

har ett egenvärde och att Idrott och hälsa inte är ett medel för något annat, exempelvis att vara 

ett medel för att klara de andra ämnena i skolan.32 Engström beskriver att Idrott och hälsa kan 

ha ett egenvärde och motiverar det med att verksamheten då inte finns till för att den är bra för 

något annat. Istället menar han att ämnet i sig själv är tillräckligt. Detta innebär att idrotten, 

motionen, friluftslivet och hälsan ger utrymme för ämnets egenvärde.33 Annerstedts menar att 

Idrott och hälsa faktiskt är ett kunskapsämne där undervisningen måste riktas in på att hjälpa 

eleverna att förstå hälsa. Färdigheter som att kunna orientera, simma, åka skidor och skridskor 

utgör sådana viktiga kunskaper i livet att de absolut kan likställas med att kunna läsa och 

skriva och på så sätt får ämnet ett egenvärde.34 

 

                                                 
31 Engström, Lars-Magnus, Idrott som social markör. HLS, Stockholm, 1999 
32 Annerstedt, Claes, Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. 2007 
33 Engström, Lars-Magnus, Idrott som social markör. 1999 
34 Annerstedt, Claes, Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. 2007 



11 

2.6 Utvärdering och forskning om ämnet Idrott och hälsa 

Skolinspektionen genomförde år 2010 besök på 172 grundskolor i 64 kommuner runt om i 

Sverige. Dessa besök gjordes för att granska ämnet Idrott och hälsa. Syftet var att se hur 

verksamheten inom ämnet var upplagd. Tillsynen var oanmäld och gjordes på 304 lektioner, i 

årskurserna 7-9. Besöken fokuserade på bland annat vilka aktiviteter som förekom under 

lektionerna.35 

 

Vad skolinspektionen insåg när de gjorde dessa besök var att den klart dominerande 

aktiviteten på lektionerna var bollekar och bollspel. Något som inte fick lika stor 

uppmärksamhet var hälsan, som till skillnad från bollspel finns tydligt beskrivet i Lpo94. 

Varken friluftsliv, orientering, dans eller estetiska rörelseuttryck förekom, trots att dessa 

aktiviteter finns beskrivna i ämnesplanen som särskilt viktiga för ämnet. Vad skolinspektionen 

kom fram till var att den bredd som kursplanen anger inte alls kom i uttryck på lektionerna 

som de besökte. Ämnet Idrott och hälsa innehåller mycket mer än bara bollsport, 

skolinspektionen menar att tillåta bollspel dominera undervisningen kan ge allvarliga 

konsekvenser. De menar att dessa fyra konsekvenser kan vara de värsta: 

 

 Att bollspel för det mesta bara gynnar de elever som på fritiden utövar dem. Vilket 

innebär att det missgynnar de elever som ägnar sig åt andra idrotter eller inga alls.  

 Att begränsa utbudet av aktiviteter kan göra att elever väljer att inte delta på 

lektionerna, vilket gör att de går miste om kunskaper som kan vara av stort värde för 

dem i framtiden. 

 Denna typ av undervisning blir fokuserad på prestation och tävling, istället för vad 

syftet egentligen är med ämnet Idrott och hälsa. 

 När det kommer till betygsättningen kan denna bli missvisande, eftersom att man 

riskerar att inte utgå från kursplanens betygskriterier.36  

 

Det finns fortfarande en syn hos både lärare och elever, men också utanför skolan, om att 

ämnet Idrott och hälsa är ett ämne som främst handlar om att röra på sig i undervisningen. I 

Lpo94 betonades hälsoperspektivet mer än tidigare, men skolinspektionens besök visade att 

                                                 
35 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 
och hälsa. Stockholm: Skolinspektionen, 2010 
36 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 
och hälsa. Stockholm: Skolinspektionen, 2010 
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hälsoperspektivet haft svårt att få genomslag i praktiken. Detta är en syn som 

skolinspektionen delar med flera tidigare studier över hur ämnet gestaltas i praktiken. Det 

finns i dessa studier också en liknande syn på att lärare sällan reflekterar över vilka 

kunskapsmål som finns i kursen, och vilka mål som aktiviteten i undervisningen är avsedd att 

spegla. När skolinspektionen gjorde tillsynen framkom att det fanns en mycket stor dominans 

av bollspel och bollek. Om inte innehållet i undervisningen tar sin utgångspunkt i läro- och 

kursplan innebär det att lektionsinnehållet har andra utgångspunkter och kan då variera mellan 

olika lärare och skolor. Detta står i motsats till alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. 

När det gäller betygsättningen ska elevernas alla kunskaper prövas till samtliga mål som finns 

i kursplanen. Om undervisningen bara delvis utformas utifrån kursplanen, riskerar med andra 

ord betygsättningen att enbart bedöma vissa kunskaper eller i värsta fall andra kunskaper än 

vad betygskriterierna anger. Många skolor måste, enligt skolinspektionen, förändra sin 

undervisning i Idrott och hälsa så att den speglar hela kursplanens innehåll.37 

 

Skolinspektionen gjorde över 800 noteringar på den flygande tillsynen, av dessa 800 fanns 

bara tolv som faktiskt kan kopplas till begreppet hälsa. Något som är viktigt att komma ihåg 

vid dessa noteringar är att inspektörerna på varje skola skulle skriva upp allt innehåll på alla 

lektioner, vilket innebär att undervisning om hälsa inte skulle behöva ha något dominant 

inslag på lektionerna. Skolinspektionen ansåg under sina besök att det var förvånande hur lite 

utrymme själva hälsobegreppet fick i undervisningen, när det så tydligt framträder i 

kursplanen. Förklaringarna behöver dock inte sitta i lärarnas attityder till hälsobegreppet, utan 

det kan också sitta i gamla traditioner utifrån tidigare kursplaner och elevers förväntningar av 

vad som ska göras på lektionerna i Idrott och hälsa.38 Enligt Quennerstedt tolkar de flesta av 

lärarna hälsa utifrån ett fysiologiskt perspektiv, där de menar att fysisk aktivitet leder till god 

hälsa. Utifrån detta utformas undervisningen för att elever ska vara aktiva och röra på sig.39 

Detta är enligt Skolinspektionen ett smalare perspektiv på hälsa än den helhetssyn som 

kursplanen talar om. I jämförelse med andra ämnen finns en förutfattad mening om att man 

inom Idrott och hälsa hellre praktiserar än att prata teoretiskt och därför kan ett praktiserande 

mönster vara svårt att bryta. I Lpo94 var kärnan i ämnet aktivitet och rörelse, och dessutom 

sågs ämnet som ett kunskapsämne som bland annat skulle utveckla elevernas kunskaper kring 

                                                 
37 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 
och hälsa. Stockholm: Skolinspektionen, 2010 
38 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 
och hälsa. Stockholm: Skolinspektionen, 2010 
39 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
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hur kroppen fungerar, livsstil och hälsa.40 

 

2.7 Bilder av ämnet Idrott och hälsa 

Annerstedt genomförde på 1980-talet en studie där 45 idrottslärarkandidater, idrottslärare och 

idrottslärarutbildare intervjuades kring hur de legitimerar idrottsämnet som obligatoriskt 

skolämne. Han kom i denna studie fram till att det råder olika meningar om vad idrottsämnet 

faktiskt ska bestå av. Synsättet på ämnet Idrott och hälsa visade sig innehålla många 

skillnader. Genom hela studien betonades att det finns ett övergripande mål för ämnet i 

skolan, vilket då var att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet efter avslutad 

skolgång. Förutom detta fann Annerstedt också sex kvalitativa uppfattningar att legitimera 

idrottsämnet, alla dessa var olika: 

 att det tillgodoser behov för stunden 

 dess förhållande till andra ämnen 

 att det tillgodoser övergripande mål 

 att det utvecklar vissa fysiska egenskaper 

 dess karaktär av orienteringsämne 

 att man lär sig kunskaper och färdigheter som är specifika för ämnet41 

 

Dessa sex skilda uppfattningarna av vad Idrott och hälsa är bildar en struktur, där kategori 1, 

är den enda uppfattningen som inte är framåtsträvande, samtidigt som de fem andra 

kategorierna alla syftar framåt. Av dessa är det kategori 4, 5, 6, som står för mål som är 

specifika för ämnet Idrott och hälsa. Det är dock noterbart att det enbart i kategori 6, som man 

fokuserar på lärandet genom att inlärning av kunskaper och färdigheter som är specifika just 

för ämnet Idrott och hälsa betonas.42 

 

2.8 Hälsa i ämnet Idrott och hälsa 

Meckbach intervjuade i en studie 16 idrottslärare och fann att dessa lärare menade att ämnet 

har genomgått en förändring, från att ha varit ett färdighetsämne till att bli mer motionsinriktat 

och syftet ligger på att få elever att röra på sig. Ingen av de tillfrågade lärarna nämnde att 

                                                 
40 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 
och hälsa. 2010 
41 Annerstedt, Claes. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. 2007 
42  Annerstedt, Claes. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. 2007 
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ämnet förändrats och blivit ett tydligare kunskapsämne med inslag av teori, istället underströk 

lärarna att eleverna ska ha roligt under tiden de rör på sig.43 I många studier framstår hälsa i 

Idrott och hälsa som en teoretisk del, vilket innebär att hälsa är något man talar om.44 Thedin 

Jakobsson genomförde en studie där hon valde att intervjua tio lärare, alla verksamma 

idrottslärare i årskurs 5. Studien avsåg att kartlägga och analysera deras inställning till 

begreppet hälsa inom ämnet Idrott och hälsa. Resultatet studien visade att det fanns ett stort 

behov att definiera begreppet och utifrån definitionen av detta gå vidare och försöka definiera 

hur undervisningen kring hälsa ska komma till uttryck inom skolämnet. Vad som också 

framkom ur Thedin Jakobssons intervjuer med lärarna var att hälsa oftast undervisades som 

ett teoretiskt moment i undervisningen, vilket innebär att hälsa är något som ska läras in, 

diskuteras eller läsas om. Fysisk aktivitet kopplas inte direkt till begreppet hälsa.45  

 

Under tiden Lpo94 var i bruk fanns lokala styrdokument, som alla visade det 

undervisningsinnehåll lärarna skulle erbjuda elever. Quennerstedt genomförde en studie på 

lokala styrdokument och fann att hälsa oftast beskrevs som teoretiskt innehåll, men det fanns 

också lokala läroplaner som beskrev hälsa utifrån ett övergripande perspektiv. Undervisningen 

av de teoretiska momenten visade sig förekomma som föreläsningar, skriftliga 

inlämningsuppgifter eller projekt som inte i huvudsak utvecklades i skolämnets praktiska 

delar. Quennerstedt menar att hälsa har ett centralt innehåll i kursplanen, men att hälsa får stå 

tillbaka till fördel för fysisk aktivitet. Hälsa behandlas i undervisningen från olika perspektiv 

och ses ofta från ett nyttoperspektiv där fysisk aktivitet ska förebygga skador och sjukdomar, 

vilket omfattas av det patogena perspektivet på hälsa. Kursplanen för ämnet Idrott och hälsa 

präglas av ett salutogent synsätt, där hälsa innebär hela individen och beskrivs utifrån 

psykiska, fysiska och sociala dimensioner. Vidare menar Quennerstedt att det viktigaste att få 

eleverna att förstå är att de vet varför och hur de ska delta i fysiska aktiviteter och sociala 

sammanhang. Ser eleverna detta som något meningsfullt för dem, så kommer automatiskt en 

känsla av sammanhang finnas kring att främja sin hälsa. För honom handlar att lära sig hälsa 

om att förstå och hantera hälsa.46  

 

                                                 
43 Meckbach, Jane. Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt? I Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott 

och hälsa; Håkan Larsson och Karin Redelius (red.), s 81–98. Stockholm: Idrottshögskolan, 2004.s 81–98. 
44 Ahlberg, Annika. Förståelse av och förhållningssätt till hälsa: Några elevers syn på hälsa och skolämnet 
Idrott och hälsa. 2015 
45 Thedin Jakobsson, Britta. Svensk idrottsforskning; Hälsa – vad är det i ämnet Idrott och hälsa? Vol.4 (2004): 
33-37.  http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:562/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 2017-03-28) 
46 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
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Ekbergs studie visar på att innehållet i ämnesplanen är mycket bredare än det innehåll som 

undervisningen har. Det mest centrala innehållet som undervisningen bedriver är olika typer 

av bollspel och andra aktiviteter som skulle kunna liknas vid föreningsidrotter. Istället läggs 

mindre tid på aktiviteter som enligt ämnesplanen är obligatoriska, sådana aktiviteter skulle 

kunna vara dans, friluftsliv och aktiviteter med fokus på hälsa. Många elever upplever att 

innehållet i undervisningen handlar för det mesta om traditionella idrotter, där de flesta elever 

faktiskt redan har kunskapen som är nödvändig för att kunna utföra aktiviteterna.47 Men om 

eleverna redan kan det de ska lära sig under lektionerna, vad är det då egentligen som ämnet 

ska lära eleverna? Vilka kunskaper är det egentligen som ska läras ut? Skulle man kunna se 

Idrott och hälsa som ett ämne för att motverka övervikt eller är det ett ämne för lärande? 

Dessa frågor ställer sig Ahlberg. Hon menar att det finns en överhängande stor risk att ämnet 

enbart tar en position som bedriver fysisk aktivitet och fokuserar på rörelseglädje så att elever 

som är passiva ska börja röra på sig. Hon menar att både inaktiva och aktiva elever har rätt att 

utveckla sina förmågor och kunskaper i ämnet.48 

                                                 
47 Ekberg, Jan-Eric, Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9. Diss. 
Lärarutbildningen, Malmö högskola, Malmö, 2009 
48 Ahlberg, Annika. Förståelse av och förhållningssätt till hälsa: Några elevers syn på hälsa och skolämnet 

Idrott och hälsa. 2015 
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3. Syfte och frågeställningar 

Som övergripande syfte vill vi öka kunskapen om hur lärare inom gymnasieskolan arbetar 

med hälsobegreppet i Gy11. Vidare vill vi undersöka vilka förändringar lärare gjort i sin 

undervisning kring hälsa i och med övergången från Lpf94 till Gy11. 

 

 Hur anser lärarna i studien att hälsa framställs i Gy11? 

 Hur arbetar lärarna i studien med att utveckla elevernas hälsomedvetenhet? 

 Hur anser lärarna att undervisningen i hälsa förändrats i Gy11 i jämförelse med Lpf94? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Kapitel fyra avser beskriva den teoretiska utgångpunkt som finns för studien. Inledningsvis 

görs en beskrivning av fenomenologi för att sedan fortsätta med en beskrivning av 

fenomenologisk meningskoncentrering, som denna studie bygger sin analys på. 

Fenomenologin är till hjälp vid analysen av insamlade data genom att försöka komma fram 

till svar genom att titta på olika fenomen. För att förstå och kategorisera svaren från lärarna 

används sedan fenomenologisk meningskoncentrering.  

4.1 Fenomenologi 

En betydande del i den kvalitativa forskningen är att finna en förståelse för hur ett fenomen är 

uppbyggt.49 Idag används fenomenologi som vetenskapsteori för kvalitativa metoder, där 

Edmund Husserl utvecklade den under förra seklet. Vad fenomenologin syftar till är att 

beskriva fenomen precis som de upplevs. Något som anses vara intressant att undersöka i 

denna studie är de meningssamband som uppmärksammas. Eftersom att det är själva 

upplevelsen som ämnas att studeras, blir Husserls begrepp livsvärld intressant. I livsvärlden 

finner man allt relaterat till sitt sammanhang. Livsvärlden är den vardagliga värld i vilken vi 

befinner oss och verkar. Den uppgift som finns för fenomenologin är att beskriva denna 

livsvärld, vilka olika föremål den innehåller och hur dessa hänger ihop med varandra. Som 

människa i denna livsvärld finns våra upplevelser, vilka vi tolkar utifrån oss själva. När dessa 

upplevelser utifrån oss själva tolkats relateras dessa till tidigare erfarenheter. I 

fenomenologiska analyser brukar man beskriva fenomen utifrån hur de skiljer sig från före 

och efter upplevelsen. En fenomenologisk beskrivning av ett fenomen bör innehålla en ”god 

figur” som delar sig från bakgrunden. 50 

Något man kan se är att den forskning som brukar kallas för fenomenologisk har som 

utgångspunkt att beskriva ett fenomen. Den fenomenologi som brukar kallas för den 

europeiska fenomenologin lägger större fokus på fenomenet, där syftet blir att studera 

enskilda upplevelser av ett fenomen för att sedan kunna beskriva detta fenomen på en generell 

nivå. Den fenomenologiska analysen går ut på att finna beståndsdelar för att fenomenet ska 

kunna upplevas som det fenomen det är ämnat för. Beståndsdelarna binds samman i en 

generell struktur, som visar helheten i fenomenet och hur beståndsdelarna är relaterade till 

                                                 
49 Lantz, Annica. Intervjumetodik. Studentlitteratur. Lund: 2007 
50 Langemar, Pia, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig, 1. Uppl., Liber, 

Stockholm, 2008 
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varandra. Fenomenologiska analyser går att göra på flera olika sätt, där meningskoncentrering 

är valt till denna studie. 51 

För att kunna utforska den livsvärld som Husserl pratar om använder sig den fenomenologiska 

metoden av att sätta samtliga förkunskaper, referensramar, alla förutfattade meningar och 

saker man tagit förgivet som forskaren har om det aktuella fenomenet inom parentes. Detta 

innebär att forskaren bör öka sin kunskap om förståelsen av det fenomen som ska studeras, så 

det inte blandas ihop med de objekt eller fenomen som ska tolkas och beskrivas. Detta innebär 

att forskaren avsiktligt försöker överskrida livsvärlden. Anledningen till att det görs är för att 

kunna beskriva och förstå det fenomen som ska studeras på ett så korrekt, noggrant och 

neutralt sätt som möjligt. Denna tillämpning utgör den första fasen i 

meningskoncentreringen.52 

4.2 Meningskoncentrering som analysmetod 

Den typ av metod som används vid arbetet och analys av den insamlade data kan även 

nämnas som fenomenologisk meningskoncentrering. Meningskoncentrering som kvalitativ 

metod har som avsikt att bryta ner längre meningar och citat från intervjupersoner till korta 

och mer koncisa formuleringar. Detta innebär att långa uttalanden kommer brytas ner till 

kortare citat och meningar, för att sedan omvandla innebörden till ett stycke med färre ord. 

Metoden är lämplig vid studier där man vill undersöka känslor, personliga erfarenheter och 

tankar kring och om ett fenomen.53 Eftersom att detta överensstämmer med det syfte och de 

frågeställningar studien är ämnad att undersöka, anses detta vara en bra metod för analys av 

det insamlade materialet. 

Det första steget i denna process innebär alltså att läsa igenom de på förhand transkriberade 

intervjuerna några gånger.54 Därefter har det mest väsentliga i varje intervju tagits ut, sedan 

har vi koncentrerat olika stycken i detta till mindre egna meningar. Vilket innebär att vi hela 

tiden velat koncentrera oss på kärnan i texten. När meningsenheterna är uttagna har frågor 

ställts till dessa utifrån vårt syfte med intervjun, en sådan fråga skulle kunna vara, ”Vilka 

strategier använder sig lärare av när det gäller undervisningen i hälsa?”. Efter det har gjorts 

kom allt att knytas ihop till en flytande text, som kom att matchas ihop med studiens syfte. 

                                                 
51 Langemar, Pia, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig, 1. Uppl., Liber, 

Stockholm, 2008 
52 Langemar, Pia, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig, 1. Uppl., Liber, 

Stockholm, 2008 
53 Lantz, Annica. Intervjumetodik. 2007 
54 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997  
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Nedan visas hur framtagandet av texten gått till. (För redovisning av kategorier och teman 

se tabell 1.) 

Men jag tycker ju att det här ska va ett praktiskt ämne det tycker ju jag att idrotten ska va och 

många tycker ju också det. Så därför tycker jag att det kan vara fokus på dom bitarna i det här 

ämnet. (Sven) 

Detta citat har vi valt att placera in under temat hälsa i Läroplanen vilket är ett av tre teman 

som lärarnas svar koncentreras till. Det ovanstående citatet har vi sedan 

kategoriserat praktiskt, som är en av tre kategorier under temat hälsa i läroplanen. Namnen på 

dessa teman är uppdelade på följande sätt; ”hälsa i läroplanen” som handlar om hur lärarna 

anser att hälsa framställs i läroplanen och hur de tycker att hälsa ska undervisas enligt 

läroplanen. ”Hälsa i undervisningen” avser spegla lärarnas egen undervisning och hur de 

väljer att undervisa om hälsa under sina lektioner. Det sista temat ”hälsobegreppets förändring 

från Lpf94 till Gy11” handlar om hur lärarna anser att ämnet har förändrats i ämnesplanen 

från den tidigare ämnesplanen från 1994 till dagens ämnesplan från 2011. 

Tabell 1. Kodningsschema 

Hälsa i Läroplanen Luddig/Svår 
Praktisk 
Förståelse 

Hälsa i undervisningen Fysisk aktivitet 
Teori 
Inbakat 

Hälsobegreppets förändring från Lpf94 till 
Gy11 

Bedömning 
Hälsodimension 

 

 

5. Metod 
Den första delen i metoden avser beskriva angränsningar och urval som gjorts, vidare beskrivs 

studiens tillvägagångsätt med de metoder som används för insamling av data. Sedan 

presenteras vetenskapsrådets etiska överväganden och hur dessa har tagits hänsyn till i 

studien. 

5.1 Avgränsning och urval 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med gymnasielärare för att samla in data.55 I ett 

                                                 
55 Lantz, Annica. Intervjumetodik. 2007 
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intervjusamtal är det forskarens uppgift att lyssna till det informanterna har att berätta om, vad 

de säger, deras åsikter och synpunkter.56 Anledningen till att kvalitativa intervjuer har valts 

som metod är att det är den metod som lämpar sig bäst för den undersökning som gjorts, då 

syftet med studien har varit att finna och förstå de enskilda personernas ställningstagande och 

hur de argumenterar för sin ståndpunkt. Syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå hur den 

tillfrågade tänker och känner, men också vilka erfarenheter personen har och hur informantens 

föreställningsvärld ser ut.57 En sådan intervju kommer kunna fånga flera personers 

uppfattning om samma ämne samt ge en bred bild av en mänsklig värld.58 De skolor som är 

utvalda ligger någonstans i norra Sverige. Dessa skolor är utvalda därför att de ligger relativt 

nära det område där studien är gjord, de är också utvalda som gymnasium. Genom detta urval 

är förhoppningen att få tillräckligt mycket information för att kunna utföra studien och att få 

perspektiv från lärare inom området hälsa. Anledningen till valet att intervjua lärare är att vi 

anser det vara intressant att undersöka hur mycket plats lärare som undervisar inom ämnet 

Idrott och hälsa ger ämnet hälsa i undervisningen. Lärarna har arbetat och utbildats när Lpf94 

var verksam, och var med i övergången till Gy11. 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna har gjorts med åtta lärare, dessa lärare är utvalda utifrån ett strategiskt urval för 

att vara säker på att alla lärare hade undervisat i både Lpf94 och Gy11. Även ett 

bekvämlighetsurval gjordes för att det ska vara lättast för oss att intervjua. Vi har själva valt 

att göra urval från både kommunala skolor och friskolor runtom i norra Sverige. I och med 

valet att intervjua lärare var förhoppningen att kunna få en någorlunda övergripande bild över 

hur lärarna arbetar med hälsa inom undervisningen i Idrott och hälsa. Sju av åtta intervjuer 

gjordes öga mot öga och en gjordes över telefon. Sex av dessa sju ”öga mot öga – 

intervjuerna” gjordes i skolmiljö på dessa lärares olika skolor. Vid fem av dessa sju intervjuer 

på skolan, gjordes intervjuerna i ett personalrum, dit även andra lärare kunde komma in. En 

av dessa intervjuer gjordes enskilt i ett klassrum. Den intervjun som inte gjordes på en skola, 

gjordes istället på ett café, den lärare som intervjuades hade själv valt att vi skulle träffas där. 

Vid alla intervjuer, utom den på caféet, var båda med och intervjuade men det var en som 

förde samtalet. Sju av intervjuerna varade alla mellan 17 och 20 minuter, medan den intervjun 

som gjordes på café varade 35 minuter. Alla intervjuer spelades in på en röstinspelare på 

                                                 
56 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. 1997 
57 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Uppl. 4. Lund: Studentlitteratur 2010 
58 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun.1997 



21 

telefonen. Genom intervju som metod finns chans till mer utvecklade svar och flera 

perspektiv på ämnet. Vid intervjuer kan det vara en idé att bestämma på vilket sätt 

intervjuerna ska vara utformade, om de ska vara öppna eller stängda frågor. Det är också 

viktigt att bestämma om frågorna ska vara strukturerade eller ostrukturerade. Detta är dock 

inte något som är nödvändigt för en bra intervju, men det är något som kan vara smart så att 

man vet hur man ska ställa frågorna.59 

 

En intervjuguide60 skapades till att börja med, eftersom att semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer valdes som metod. Detta innebär att den som intervjuar redan innan bara bestämt 

olika teman med mycket öppna frågor.61 Detta gjordes när informanterna var tillfrågade och 

tiden för träff var bestämd (se bilaga 1). När man konstruerar en intervjuguide ska först och 

främst de ämnen som är föremål för undersökningen anges. Den kan också beskriva de ämnen 

som ska täckas i stort, men kan även innehålla några redan på förhand formulerade frågor. 

Den intervjuguide som formulerades innehöll förutbestämda öppna frågor, där informanterna 

hade tillgång till att prata öppet och runt frågorna. Vid intervjutillfället fanns chans att ställa 

mer specifika frågor eftersom de kom upp. Som intervjuare är det mycket viktigt att hålla oss 

neutrala inför frågorna, för att inte påverka lärarnas svar. 

 

Efter att alla intervjuer var klara kom transkribering att ske. Detta gjordes genom att lyssna på 

de inspelade intervjuerna och ordagrant skriva ner exakt det de intervjuade personerna 

berättade. Detta gjordes för att lättast kunna förstå vad de menar, men också för att det inte 

skulle finnas någon risk att göra egna tolkningar av svaren från lärarna. De transkriberade 

intervjuerna blev alla sammanlagt 32 sidor. 

 

5.3 Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer när intervjuerna gjorts. De 

presenterar fyra krav som är viktiga att tänka på när man intervjuar personer till en studie, de 

är principer som tagits fram för att skydda de enskilda personerna som väljer att medverka i 

en studie. De fyra krav som tagits fram är samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

                                                 
59 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. 2010 
60 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2010 
61 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Lund: Studentlitteratur, 2009 
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Som forskare vid en studie kan det vara bra att informera de personer som är berörda om 

studiens syfte, det är också mycket viktigt att informera informanterna om de villkor som 

gäller för deras deltagande i studien. Det ska upplysas om att deras deltagande är högst 

frivilligt, men också att de alltid kan avbryta sin medverkan när helst. Som forskare är det 

viktigt att den information som lämnas ut ska innehålla alla inslag i studien som eventuellt 

skulle kunna påverka deras vilja att delta. Detta kallas för informationskravet, vilket lärarna 

blivit informerade om för att de ska känna sig trygga till att delta. Inför de intervjuer som 

utförts har alla deltagare tagit del av varsitt missivbrev med information om studien och hur 

deras deltagande kommer att användas i den. Även information om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan välja att avsluta deltagande fanns med i missivbrevet. 

Informanten ska vara väl medveten om att dennes medverkan alltid är frivillig och de alltid 

har rätt att bestämma över sin medverkan, detta kallas med ett annat ord för samtyckeskravet. 

Som forskare måste vi alltid hämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens 

samtycke. Något som också är viktigt är att de medverkande får själva bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de ska delta. För att vara extra tydliga med lärarna informerades 

även vid intervjutillfället om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja 

att avvika från deltagande i studien. 

 

För att informanterna ska känna sig trygga i att deras personuppgifter inte ska spridas eller att 

deras information ska föras vidare via deras namn, upprättas en förbindelse om tystnadsplikt. 

Detta kallas för konfidentialitetskravet. De uppgifter som samlas in under studien får enbart 

användas till den forskning som vi bedriver, de får inte alltså användas eller utlånas till någon 

annan. Detta kallas för nyttjandekravet. Detta var också något som togs hänsyn till i 

missivbrevet. Där beskrevs att de genom hela studiens gång kommer vara anonyma och den 

information som införskaffas av dem inte kommer användas till något annat än data till 

studien. 

 

För att inte påverka lärarna till svar är det av stor vikt att inte ta ställning i någon av frågorna 

och även ställer oss neutralt till alla svar. Ett felaktigt ansiktsuttryck kan göra att informanten 

känner sig dels kränkt men kan också innebära att personen inte kommer våga fortsätta berätta 

om sin åsikt. För att göra informanterna trygga i att delta i studien informerades att de 

närsomhelst under studien kan välja att lämna undersökningen utan att berätta varför de vill 
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det. De har också innan blivit informerade om vart studien kommer läggas upp.62 

                                                 

62 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2017-04-05)  
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6. Resultat och analys 

Under följande kapitel presenteras det material som samlats in genom de intervjuer som gjorts 

med gymnasielärare. Resultatet presenterar relevanta delar som kom fram i de samtal vi hade 

med lärarna och som är kopplade till vårt syfte som ni finner i inledningskapitlet. Lärarna 

nedan har fiktiva namn vilket innebär att de heter något annat i verkligheten. 

 

Sven - Verksam som gymnasielärare i mer än 10 år. 

Kurt - Verksam som gymnasielärare i mindre än 10 år. 

Kristin - Verksam som gymnasielärare mer än 10 år. 

Johanna - Verksam som gymnasielärare mer än 10 år. 

Maja - Verksam som gymnasielärare mindre än 10 år. 

Stefan - Verksam som gymnasielärare mindre än 10 år. 

Joakim - Verksam som gymnasielärare mer än 10 år. 

Kim - Verksam som gymnasielärare mindre än 10 år. 

 

6.1 Hälsa i läroplanen 

Under detta tema beskrivs lärarnas uppfattningar om hur hälsobegreppet framställs i 

läroplanen. Frågor om hur lärarna ansåg att hälsa framställdes i läroplanen ställdes och även 

frågor om vilken typ av hälsa lärarna ansåg att läroplanen belyste ställdes. 

6.1.1 Läroplanen upplevs som svår 

Den typ av hälsa som alla av lärarna beskriver lägger fokus på den fysiska hälsan. I 

intervjuerna fick lärarna frågan hur de anser att hälsa framställs i läroplanen. Många av 

lärarna uppgav här att de ansåg läroplanen som svår när det gäller begreppet hälsa. Två av 

lärarna ansåg att hälsa i läroplanen mer handlade om en egen tolkning för idrottslärarna att 

själva ta reda på hur hälsa ska undervisas. Graffman-Sahlberg menar att dagens svagt 

formulerade kunskapskrav innebär en tolkningssvårighet för många lärare. Detta innebär att 

hälsa blir en svårighet i undervisningen, då kunskapskraven är svårt formulerade.63 

  

Några av lärarna som intervjuats menade att läroplanen och hälsoperspektivet i ämnet var just 

                                                 
63 Graffman-Sahlberg, Marie, Fysisk hälsa som lärobjekt: en laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa. 

2015 



25 

en tolkningsfråga att själv avgöra hur stor del den skulle få i undervisningen. Det återstår för 

oss att vidare diskutera hur lärare ska arbeta med att få elever att kunna på ett nyanserat sätt 

beskriva aktivitetens betydelse för hälsan och den kroppsliga förmågan.  

 

Hälsa är liksom lite hmm ja alltså de ska ha koll på kost och de ska ha koll på 

ergonomibitar men hur eller vad som ska ingå i de momenten står ju inte så tydligt [….] 

Det blir ju som en tolkning typ vad anser vi, hur får vi in begreppet hälsa och hur jobbar 

man med det och hur pratar man om det. (Johanna) 

 

Kurt väljer att beskriva hälsa i ämnesplanen genom att säga att den genomsyrar hela ämnet. 

Han menar att alla olika delar i ämnet är hälsa då det handlar om att röra på sig och vara aktiv 

vilket han menar är hälsa.  

 

Hälsa nämns ju inom alla moment mer eller mindre kan jag tycka. Det är ju hälsa att du 

rör på dig, att du motionerar och har en tanke med motionen. (Kurt) 

6.1.2 Praktisk framställning av hälsa i läroplanen 

Joakim och Sven är de två lärare som pratat om att undervisningen i Idrott och hälsa bör vara 

praktiskt lagd enligt läroplanen. De menar båda att ämnets syfte i läroplanen är fysisk aktivitet 

och att fokus ska ligga på dessa bitar inom ämnet, Sven anser dock att det är en tolkningsfråga 

för varje lärare att själv göra. 

 

Jag tycker att fysisk aktivitet ändå är den tunga biten och det är där jag tolkar in att de 

ska jobba med hälsa. Sen är de ju fina texter och så men ja fysisk aktivitet det är ju det 

som står i fokus. (Joakim) 

 

Men jag tycker ju att det här ska va ett praktiskt ämne det tycker ju jag att idrotten ska 

va och många tycker ju också det. Så därför tycker jag att det kan vara fokus på dom 

bitarna i det här ämnet. (Sven)  

 

Alla lärare uttryckte på något sätt att den praktiska biten inom ämnet var viktig i läroplanen 

men Joakim och Sven tryckte på detta än mer än de övriga lärarna. Annerstedt menar att 

poängen med Idrott och hälsa är att det faktiskt är ett kunskapsämne som måste riktas in på att 
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hjälpa eleverna att förstå hälsa.64 Detta var något som lärarna också nämnde framkom i 

läroplanen, det viktiga var som tidigare nämnts, att ämnet fortfarande skulle ha sin aktiva del 

samtidigt som det var ett kunskapsämne. De menade att elevernas förståelse för hälsan var 

viktig, samtidigt som också rörelsen skulle finnas där som ett stående inslag i undervisningen.  

 

6.1.3 Förståelse för hälsa 

Joakim menar att förutom fysisk aktivitet så ska den fysiska biten kopplas till någon form av 

förståelse för vad man gör eller varför man gör vissa saker. 

 

 … fysisk aktivitet men även förståelse, vad gör man, vilka effekter får det, kunna dra 

 slutsatser, alltså till den teoridelen. (Joakim) 

 

Precis som Joakim så ansåg flera av de andra lärarna att läroplanen uttrycker att eleverna ska 

visa på förståelse för den fysiska aktiviteten. Stefan menar att eleverna idag vet mer om hälsa 

än för 20 år sedan. Han beskrev att eleverna idag är mer medvetna om vad som är bra och 

dåligt för en kropp, på det sättet menar han att elevernas förståelse av rörelsens påverkan på 

kroppen har en större del i undervisningen idag. Maja anser också att förståelsen har en viktig 

del i undervisningen idag enligt läroplanen. 

 

Jag tror att eleverna idag har mer förståelse för de här är viktigt att jag gör. Jag tror att 

den känns mer logisk nu än vad den gjorde förut. För är man inte intresserad av idrott så 

är det ju svårt att förstå varför jag ska lära mig spela handboll, fotboll, innebandy. Vad 

ger de mig liksom. Medan man istället då kan förstå att ja men de är bra för mig att röra 

på sig. Det är därför jag gör det här. Det är därför vi har idrott i skolan. De är för att jag 

ska må bra och vara en frisk människa. (Maja) 

 

Överlag visar det sig att de intervjuade lärarna i studien anser att hälsa i läroplanen uttrycker 

sig som fysisk hälsa, vilket innebär att de helst ser undervisningen som praktisk. Alla lärare 

uttryckte på något sätt att den fysiska aktiviteten var viktig i undervisningen. Trots att alla 

tyckte den fysiska aktiviteten i undervisningen var viktig, så hade inte alla samma motiv till 

detta. De anledningar vi fann i intervjuerna var bland annat att ämnet är praktiskt, att man inte 

vill teoretisera sönder undervisningen och undvika stillasittande. Tre av lärarna pratade om att 

                                                 
64 Annerstedt, Claes. Att (lära sig) vara lärare i Idrott och hälsa. 2007 
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det är viktigt för eleverna att ha förståelse i ämnet hälsa, medan resten av lärarna inte pratade 

något om förståelsen i ämnet.  

 

6.2 Hälsa i undervisningen  

Under detta tema beskrivs lärarnas uppfattning av hälsobegreppet i ämnet utifrån deras 

undervisning. Lärarnas svart angående deras undervisning och hur de väljer att undervisa i 

hälsa presenteras och även de delar som lärarna anses bör tas upp i undervisningen kring 

hälsa. 

 

6.2.1 Fokus på fysisk aktivitet i undervisningen 

Svaren på de frågor som ställdes om lärarnas undervisning kring hälsa visar på en 

kunskapsförmedling som präglas av fysisk aktivitet. Alla lärare menar att lektionerna till stor 

del ska bestå av fysisk aktivitet. Flertalet av lärarna anser att hälsa genomsyrar hela 

undervisningen i de fysiska aktiviteter som genomförs. En del av lärarna menar att aktiviteten 

är viktig eftersom det finns elever som inte är fysiskt aktiva mer än på just idrott och 

hälsalektionerna och på grund av detta värderar de den fysiska aktiviteten. Annerstedt skriver 

dock att problemet med detta synsätt på ämnet leder till att ämnet blir idrottsutövande istället 

för idrottsundervisning65. Detta var dock inget som framkom vid intervjuerna, utan de lärare 

som intervjuats var noga med att påpeka att Idrott och hälsa inte är något ämne till för något 

annat ”viktigare” ämne i skolan. Anledningen till att det blev mycket fysisk aktivitet på 

lektionerna var på grund av dagens stillasittande ungdomar, men också för att lärare i studien 

ansåg att läroplanen faktiskt fokuserar mer på fysisk aktivitet.  Alla lärarna var noga med att 

vid lektioner med teori även få med någon form av fysisk aktivitet och ville undvika rena 

teorilektioner. En undersökning som skolinspektionen gjort visade att det fortfarande finns en 

syn hos både lärare och elever att ämnet främst handlar om att röra på sig i undervisningen66. 

Att ämnet ska ha fysisk aktivitet i fokus och att lektionerna inte ska vara stillasittandes, var 

något som tydligt framkom hos alla lärare.  

 

Ett dilemma som Stefan såg var att många av hans elever hade problem med psykisk ohälsa 

och han menade att den fysiska aktiviteten bidrar till att motverka just dessa problem, något 

                                                 
65 Annerstedt, Claes. Att (lära sig) vara lärare i Idrott och hälsa. 2007 
66 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 
och hälsa. 2010 
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som även Joakim och Kristin ansåg.  

 

Det känns ju som att det är mest den fysiska hälsan som de pratar om. Fast jag vet 

egentligen inte om det är den som det ska fokuseras på idag. Den psykiska ohälsan är ju 

jättestor och får man in den fysiska aktiviteten så får ju psyket en skjuts framåt på 

många sätt och vis också. (Stefan) 

 

På den skola där Kim var aktiv hade de tidigare försökt arbeta fram en uppgift där eleverna 

skulle jobba med en hälsoprofil om deras psykiska hälsa. Denna uppgift tyckte ingen av 

lärarna i Idrott och hälsa som jobbade på Kims skola blev speciellt lyckad, med bakgrund i att 

de inte ansåg sig ha tillräckligt med utbildning för att kunna bedriva undervisning kring 

psykisk hälsa. Samtidigt som Joakim ansåg att fysisk aktivitet gynnar elever med psykiska 

besvär så menade även han att lärare i Idrott och hälsa inte ska agera psykologer utan att detta 

var något som skolhälsan ansvarar för. Däremot ansåg han att idrott och hälsalärare har ett 

visst ansvar i att undervisa om stress och stresshantering men då i en mer generell form.  

 

6.2.2 Hälsaundervisningen blir teoretisk 

Alla lärarna i studien brottades med just hälsoundervisningen i ämnet och att den ofta blev 

teoretisk vilket många ville undvika. De ville gärna undvika renodlade teoriuppgifter och 

teoriundervisning då de ansåg att ämnets kärna är fysisk aktivitet. Detta ledde till att flertalet 

av lärarnas, undervisning kring hälsa ofta bestod i någon form av träningsdagboksuppgift där 

eleverna fick förbättra sin fysiska hälsa och reflektera kring de teoretiska hälsoeffekterna i en 

skriftlig uppgift. Kristin menade att Idrott och hälsa är ett kunskapsämne men med rörelse i 

fokus och att hon inte ville lägga för mycket fokus på teori och teoriuppgifter. Hon ser hellre 

att det är ett aktivt kunskapsämne. Hon funderade mycket kring teori kontra icke-teori och 

hälsa kontra aktivitet och hur hon skulle bedriva sin undervisning. Quennerstedt menar att 

lärarnas åsikter till hur idrott och hälsaundervisningen bedrivs idag inte nödvändigtvis 

behöver bero på lärarnas attityder till hälsobegreppet. Han anser istället att det grundar sig i 

traditioner om hur Idrott och hälsa tidigare har utövats.67 Lärarna i studien har hela tiden varit 

noga med att trycka på att ämnet ska ha rörelse i fokus. Detta kan alltså enligt Quennerstedt 

bero på tidigare traditioner om vad som är viktigt i idrott och hälsaämnet, snarare än attityden 

                                                 
67 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
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till hälsa och hur hälsa ska undervisas.68 Ingen av lärarna har dock nämnt tidigare traditioner 

som en orsak till varför ämnet ska ha fysisk aktivitet i fokus. 

 

[…] Jag har en liten diskussion med mig själv om teori kontra icke-teori och hälsa 

kontra aktivitet och såna bitar. Vart man ska vara någonstans […] Det är ju ett 

kunskapsämne Idrott och hälsa. Med rörelse […] så att man inte lägger för mycket 

fokus på teori och teoriuppgifter. Utan jag vill att det ska vara ett aktiv kunskapsämne. 

Så jag brottas lite med mig själv hur mycket man ska. Åt ena eller andra hållet. (Kristin) 

 

Flera av lärarna beskrev det teoretiska inom ämnet i form av hälsouppgifter eller 

loggboksuppgifter där eleverna fick skriva om sin egen utveckling i någon form. Här ansåg 

lärarna att det fanns ett dilemma i hur mycket teori som skulle ingå i ämnet. Eftersom att 

många av lärarna menade att fokus skulle ligga på fysisk aktivitet under lektionerna blev 

dessa uppgifter ofta något som eleverna fick träna inför eller arbeta med utanför skolan. 

Joakim beskrev ett moment som han menade var hälsa där han lät eleverna ha träningsprojekt 

där eleverna skulle reflektera kring sin livsstil. 

 

Vi kommer också köra lite just riktat kring hälsa när vi jobbar med träningprojektet ett 

praktiskt arbete men där man även får fundera kring sin livsstil å sin egen påverkan på 

hälsan och ja hur man kan jobba med de bitarna. (Joakim) 

 

Kurt beskrev även han hälsan i ämnet genom att ta exempel på teoretiska moment han hade i 

undervisningen. Även om han ändå menade att fysisk aktivitet också var hälsa så beskrev han 

sin undervisning kring just hälsa som teoretisk. 

 

Ja men det är ju ändå rätt konkreta saker. Som hälsodagboken då de ska reflektera över 

rätt mycket saker både fysiskt och psykiskt hur man mår i slutet av dagen. Vad man äter 

varje dag och hur det påverkar kroppen. Och sådana saker det är väl ganska konkret 

hälsa. (Kurt) 

 

När vi ställde frågan hur lärarna tyckte att de skulle jobba med hälsa inom ämnet menade 

                                                 
68 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
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Kim, liksom alla andra, att undervisningen skulle vara praktiskt lagd. Vidare fortsatte han med 

att påstå att eleverna hela tiden måste lära sig någonting i undervisningen. Detta behöver 

enligt Kim inte bara innebära att ha en teoretisk lektion. Han menar att det är viktigt att det 

finns balans mellan praktisk och teoretisk undervisning. Undervisningen får inte ha för stort 

fokus på teoretiska uppgifter och att det är viktigt att inte glömma bort att de ska röra på sig 

under lektionerna. Han avslutar med att påpeka att teori såklart måste förekomma, men det är 

viktigt att man inte teoretiserar sönder undervisningen.  

 

Men däremot så kan man väl jobba på massa olika sätt och jag vill ju att det ska vara 

mycket fysisk aktivitet i den här kursen. Och det är klart att det måste finnas en balans 

där. För det får inte bli för mycket teoretiska uppgifter. Vi får inte glömma bort att de 

ska röra på sig också här och lära sig någonting utifrån det. (Kim) 

 

 

Att hälsans del i ämnet ofta blir teoretisk är något som Ahlberg beskriver i sin studie. Ahlberg 

beskriver där att hälsa framstår som en teoretisk del i ämnet vilket också innebär att hälsa blir 

något man istället pratar om snarare än arbetar med i den fysiska aktiviteten.69 Detta blir 

intressant för studien eftersom att flertalet av de lärare som intervjuats menar att hälsans del i 

ämnet ofta blir teoretisk. Detta är något som större delen av lärarna ansåg var negativt och 

som de ville förändra. Istället ville lärarna arbeta med hälsa inbakat i idrott och hälsans 

fysiska aktivitet. Kim beskriver under intervjun att han och hans arbetslag på skolan ofta 

jobbar med att prata hälsa, men att det där tillkommer olika slags uppgifter som handlar om 

hälsa utifrån ämnesplanen. Han menar att de har olika uppgifter som ska bygga på varandra, 

där de jobbar genom olika årskurser. För att ge exempel så pratar han om en hälsoprofil som 

de jobbar med genom en enklare variant i årskurs ett, för att i årskurs två bygga på den. Även 

detta går att dra parallellt till Ahlbergs studie, där hon fann att hälsa är något som inom skolan 

hellre pratas om än arbetar med i den fysiska aktiviteten.70 

 

En av lärarna, Sven, såg ett dilemma i att prata om just vissa delar inom begreppet hälsa. Han 

menade att några av hans elever hade problem med just anorexia och kost vilket ledde till att 

                                                 
69 Ahlberg, Annika. Förståelse av och förhållningssätt till hälsa: Några elevers syn på hälsa och skolämnet 

Idrott och hälsa. 2015 
70 Ahlberg, Annika. Förståelse av och förhållningssätt till hälsa: Några elevers syn på hälsa och skolämnet 

Idrott och hälsa. 2015 



31 

han upplevde svårigheter i att låta eleverna göra egna arbeten där fokus låg på kost och 

hälsologgböcker. Därför valde han istället att arbeta med träningsprojekt där fokus istället låg 

på att utveckla specifika färdigheter som eleverna själva tyckte att de behövde utveckla.  

 

Nu har vi egentligen gjort det mer på träningsprojekt. Och det är beroende av mycket 

anorexia och kost. Det blev inte alltid lyckat. Det var för mycket kost i det. Så att.... det 

är väl så. (Sven) 

 

6.2.3 Viljan att baka in hälsan i den fysiska aktiviteten 

När vi ställde frågan om hur de helst undervisade i hälsa inom Idrott och hälsa hade de flesta 

av lärarna svårt att veta hur de egentligen ville undervisa. Anledningen till det var att de helst 

såg Idrott och hälsa som ett praktiskt ämne. Därför försökte de baka in hälsan i den fysiska 

aktiviteten, för att få lektionerna så aktiva som möjligt. Detta var något som flertalet av 

lärarna menade att de försökte göra men sen när de väl beskrev hur undervisningen i hälsa såg 

ut beskrev större delen av lärarna hälsoundervisningen i ämnet som teoretiska moment.  

 

Jag tror det är viktigt att koppla det till att det inte bara blir den teoretiska delen av idrott 

som är hälsa utan att eleverna ser ett samband mellan hälsa och det fysiska i livet också 

eller det praktiska arbetet vi gör. (Johanna) 

 

Lärarna ansåg att hälsa ofta blev teoretiskt i ämnet men tryckte på att de inte ville att 

lektionerna skulle vara enbart teoretiska. Alla ville på något sätt få in fysisk aktivitet på 

lektionerna där hälsa låg i fokus och på så sätt arbeta med att baka in det teoretiska med något 

fysiskt arbete.  

 

Ganska mycket inbakat i lektionerna … Pratar man kondition kanske man har några 

tillfällen där vi pratar kondition och puls för vissa olika arbetsmoment och så kanske 

man har en konditionskoll. Och det är ju bara för sig själv och så ser man med ett 

testvärde också utifrån ett hälsoperspektiv. (Kristin) 

 

Thedin Jakobsson kom i hennes studie fram till att lärare ofta undervisade i hälsa som ett 
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teoretiskt inslag i undervisningen71. Detta stämmer bra överens med de svar vi fått i studien då 

lärarna ofta undervisade om hälsa teoretiskt i form av någon uppgift. Detta var dock något 

som lärarna inte ansåg eftersträvansvärt då de gärna ville arbeta med hälsa i den fysiska 

undervisningen av ämnet också. Thedin Jakobsson kom i sin studie fram till att det fanns ett 

behov av att definiera begreppet hälsa och utifrån de gå vidare och definiera hur 

undervisningen i hälsa ska komma att se ut i ämnet.72 Detta visar sig också bland lärarna i 

studien då de flesta av dem hade svårt att definiera vad hälsa är och hur stor del det skulle få 

inom ämnet.  

 

Den övergripande delen av lärarna menade att hälsa och fysisk aktivitet för det mesta gick 

”hand i hand”, vilket i dessa intervjuer innebar att de ofta försökte få in nån slags hälsa i 

undervisning med fysisk aktivitet. Som exempel gav några att pulskunskap med 

konditionsjobb var en hälsodel i ämnet Idrott och hälsa. Några av lärarna menade också att 

fysisk aktivitet under lektionerna var viktigt därför att många av dagens elever faktiskt är 

ganska stillasittande och denna chans till rörelse är den enda rörelse de har under veckan. Tre 

av lärarna menade dessutom att de elever som mådde psykiskt dåligt också påverkades 

positivt av att röra på sig, samtidigt som Kim berättade om en hälsoprofil de gjort som inte 

blev riktigt bra. De tyckte att denna uppgift gick lite utanför deras kunskapsområde, samtidigt 

som några lärare faktiskt ansåg att denna typ av problematik var skolhälsovårdens uppgift att 

sköta. Alla lärare som lät sig intervjuas menade att de för det mesta försökte baka in själva 

hälsan i den fysiska aktiviteten bland annat för att de hade svårt att veta hur de själva ville 

undervisa i hälsa. Därför ansåg lärarna att det var bra att bakat in hälsan tillsammans med den 

fysiska aktiviteten. 

 

6.3 Hälsobegreppets förändring från Lpf94 till Gy11  

Under detta tema beskrivs lärarnas uppfattningar om skillnaderna i hälsoundervisningen i 

ämnet mellan den nuvarande läroplanen Gy11 och den föregående läroplanen Lpf94. Frågor 

ställdes om vilka skillnader lärarna uppfattade som märkbara kring just hälsa i läroplanerna.  

 

                                                 
71 Thedin Jakobsson, Britta. Svensk idrottsforskning; Hälsa – vad är det i ämnet Idrott och hälsa? Vol.4 (2004): 

33-37.  http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:562/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 2017-03-28) 

72 Thedin Jakobsson, Britta. Svensk idrottsforskning; Hälsa – vad är det i ämnet Idrott och hälsa? Vol.4 (2004): 
33-37.  http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:562/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 2017-03-28) 
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6.3.1 Dimensioner av hälsa i nya och gamla läroplanen 

Alla lärare upplevde någon form av skillnad mellan den nya och den gamla läroplanen 

gällande olika dimensioner av hälsa i ämnet Idrott och hälsa. Några av lärarna uttryckte 

åsikter om att hälsodimensionen blivit mer inriktat på fysisk hälsa. Detta i jämförelse med 

läroplanen från 94 där lärarna beskrev en hälsodimension som var mer inriktat på 

stresshantering och avslappning. Idag anser lärarna att hälsan behandlas mer utifrån fysisk 

hälsa och den fysiska hälsans påverkan på det mentala snarare än att behandla dem som två 

separata delar. Några av lärarna uttryckte åsikten om att ämnets fokus ska ligga på fysisk 

hälsa och inte så stor del på den psykiska hälsan. De menade att Idrott och hälsalärarens 

uppgift är i första hand att undervisa i fysisk hälsa medans den psykiska hälsan behandlas av 

andra insatser inom skolan.  

 

Tidigare kanske de har varit mer psykosociala bitar också kring hälsa och inte bara 

fysiska men jag tycker att i gy11, har man ändå betonat att de är den fysiska biten som 

vi i huvudsak ska jobba med. (Joakim) 

 

När vi ställde frågan hur hälsoinnehållet på lektionerna förändrats sedan Gy11 infördes, i 

jämförelse med Lpf94, svarade många av lärarna att det är de teoretiska delarna som lyfter 

fram hälsan i ämnet och genom att ämnet blivit mer teoretiskt än tidigare är det i det som 

hälsan arbetas med.  

 

Tidigare var ju nästan ingen teori, kanske en lektion totalt sett på en kurs och nu har det 

ju ändå blivit så att kursen indelas i ett antal moment så i varje moment så är det ju nån 

teoretisk genomgång. Och de är väl där hälsan uttrycks, betydligt mer teori har det blivit 

men de är ju kring hälsofrågorna som man går igenom på idrotten så att… (Joakim) 

 

Sven anser att ämnet har gått från att ha fokus på bollsporter och föreningsidrott till att rikta in 

sig mer på hälsa och allmän motion i ett hälsoinriktat syfte. Skolinspektionens tillsyn gjord på 

Lpo94 visade på att idrott och hälsalektionerna dominerades av bollspel.73 Vilket skulle kunna 

jämföras med Svens åsikter om ämnets förändring. 

 

                                                 
73 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 

och hälsa. 2010 
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Om man ser så långt tillbaka som 98 så var det lite annorlunda. Då var det mer 

föreningslivstänk. Nu har många redan slutat sitt föreningsliv, när man kommer till 

gymnasiet. Och då blir det ju mer ett hälsoämne också än vad det är mer praktiskt. Att 

det är hälsosamt att röra på. (Sven). 

 

Kim menade att man i Gy11, till skillnad från Lpf94, nu har tagit hälsobegreppet och gjort att 

det fått större betydelse i kurserna jämfört med hur det var då. Detta innebär enligt Kim att 

hälsan har fått ett större fokus på hans arbetsplats. Maja anser att ämnet gått från att vara 

gruppinriktat till mer individinriktat. Att ämnet förut fokuserade mycket på lagsport medan 

det idag mer handlar om individuell utveckling. 

 

Nu pratar vi ju mer om idrott där vi utgår från individen. Alla kan göra en benböj men 

alla får göra en benböj på sin nivå. Alla kan springa men alla får springa på sin nivå. Jag 

tycker att idrotten har blivit. I alla fall den idrott vi jobbar med nu, är mer 

individualiserad än tidigare. (Maja) 

 

Ekberg visar i sin studie att innehållet i ämnesplanen är bredare än vad det innehåll som tas 

upp under lektionerna. Studien visade att ämnet under denna tid präglades av olika typer av 

bollspel som kan liknas vid föreningsidrott. Inom ämnet lades istället mindre tid på aktiviteter 

som inom ämnesplanen var obligatoriska sådana som dans, friluftsliv och hälsa.74 Detta kan 

vara något att tänka vidare på i den kommande diskussionen eftersom att en stor del av lärarna 

i studien ansåg att ämnet hade ett större fokus på bollsporter och föreningsidrott i den gamla 

läroplanen. Kan det vara så att detta var något som lärarna uppfattat utifrån vad de 

undervisade i men som egentligen inte stämmer överens med vad som stod i själva 

ämnesplanen från 94? 

 

6.3.2 Förändring i bedömning kring hälsa i nya och gamla läroplanen 

De flesta av lärarna uttryckte att bedömningen inom ämnet har förändrats. Under Lpf94 ansåg 

lärarna att elevernas betyg i ämnet baserades på om du var duktig praktisk på olika aktiviteter 

medan de i Gy11 handlar om att ha mer förståelse och ha rörelseförmåga inom en mängd 

olika aktiviteter. Sven menade också att mycket handlade under Lpf94 om att mäta förmågor 

                                                 
74 Meckbach, Jane. Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt? I Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott 

och hälsa; Håkan Larsson och Karin Redelius (red.)  2004 
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och utifrån det avgöra vilket betyg som eleven fick. Exempel skulle kunna vara att hoppa en 

viss höjd eller att springa en viss sträcka under en viss tid.  

 

Däremot de som var där innan om man ser gamla när vi rensa ur här och man såg gamla 

betygsmatriser och då var det ju väldigt mycket mer mäta och funktionsbetyg de här är 

ett sånt betyg i längdhopp och så […] (Sven) 

 

Joakim belyser, precis som Sven, också att den tidigare läroplanen lade fokus på fysiska 

förmågor. Var eleven duktig i de praktiska delarna i ämnet fick eleven ett högt betyg till 

skillnad från dagens läroplan. 

 

Ämnet tidigare byggde ju mycket på fysik, var du bra praktisk så fick du ett högt betyg, 

nu är det inte riktigt så enkelt nu ska du ju ändå vara duktig praktisk och förstå vad du 

gör och vad som händer när du gör saker och ting. (Joakim) 

 

Sven menar också att ämnet är mer formativt idag och att eleverna ska veta vad de kan arbeta 

mer med för att utveckla sina förmågor. Han pratar också om att inte ge eleverna betyg mitt i 

terminen utan att istället ge dem redskap för att förbättra sina prestationer under terminens 

gång för att sedan få så högt slutbetyg som möjligt. 

 

Det är väl litegrann det här att man pratar mycket betyg. Det ska vara lite utveckling, 

inte att du är ett C utan förbättra det här och förbättra det där och tänk på det här. Så det 

är ju säkert positivt. (Sven) 

 
De största förändringarna mellan Gy11 och Lpf94 enligt lärarna var alltså att ämnet har en 

annorlunda hälsodimension idag och fokus ligger på att eleverna ska utveckla den fysiska 

hälsan snarare än den mentala så som stresshantering. Lärarna menade också att ämnet 

förändrats i förhållande till hur de väljer att bedöma eleverna. Lärarna menade att det som 

bedöms idag i ämnet handlar mer om att eleverna ska skapa en förståelse för aktivitetens 

påverkan på kroppen snarare än att vara bra på specifika sporter. 
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7. Diskussion 
Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur lärare i gymnasieskolan arbetar med 

hälsobegreppet samt undersöka vilka förändringar lärare gjort i sin undervisning kring 

hälsa i övergången från Lpf94 till Gy11. Åtta lärare ställde upp på intervjuer, vilket innebär 

att det är dessa lärares åsikter som framkommer och går därför inte att generalisera till 

lärares åsikter om hälsa i ämnet överlag. Dessa lärares svar kan däremot ses som redskap 

för hur undervisningen kring hälsa kan se ut och tillför därför en intressant del i 

diskussioner kring ämnet. Trots att åtta lärare kan kännas lite så anser att vi har fått 

svarsmättnad och kunnat svara på våra frågeställningar i resultatet. Men eftersom att 

studiens syfte inte var att undersöka lärares åsikter överlag, utan just specifikt dessa lärare, 

så spelar antalet lärare mindre roll. Ett dilemma vi funnit med studien har varit att det inte 

tidigare forskats speciellt mycket om hälsoämnet utifrån Gy11 och Lpf94, utan de studier 

vi funnit riktar sig främst till Lpo94. På grund av detta är bakgrunden för det mesta 

begränsad till Lpo94. Men vi anser ändå att det skulle kunna se någorlunda likt ut även på 

gymnasiet, därför att de svar vi fått från intervjuerna till stor del bekräftar det vi funnit i 

tidigare studier (som presenteras i bakgrunden). 

 

7.1 Hur anser lärare i studien att hälsa framställs i Gy11? 

Resultatet visar att alla de tillfrågade lärarna ansåg att läroplanen lägger fokus på den fysiska 

hälsan, samtidigt som en stor del av dem också menade att det var svårt att veta hur man 

egentligen skulle undervisa kring hälsa. Detta är något som vi skulle kunna säga genomsyrar 

hela vår studie, alla lärare menade att läroplanens fokus ligger på fysisk aktivitet och att 

undervisningen kring detta var mycket svår. Men hur skulle man egentligen kunna undervisa 

kring hälsa, när läroplanen framställer undervisningen med fokus på fysisk aktivitet? 

Annerstedt menar att själva poängen med Idrott och hälsa är att det faktiskt är ett 

kunskapsämne som måste riktas in på att hjälpa eleverna att förstå hälsa.75 Om man skulle 

tänka som Annerstedt så handlar ämnet Idrott och hälsa om att lära elever kunskaper om och 

förståelse kring hälsa. Då kan man ställa sig frågan varför så stor del av lärarna anser fysisk 

aktivitet som viktigt under lektionerna? Vi tror att teoretiska inslag i undervisningen kan 

hjälpa eleverna till att öka sin förståelse kring hälsa och att det kanske inte gör något om det 

blir teoretiska lektioner. Det undervisningen lade sitt fokus på under en teoretisk lektion, 

                                                 
75 Annerstedt, Claes, Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa, Multicare, Göteborg, 2007 
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skulle kunna bli något praktiskt nästa lektion. Genom detta kan man också se att ämnet blir ett 

aktivt kunskapsämne. Eftersom att många av lärarna vi intervjuat uttryckte att läroplanen var 

svårtolkad angående begreppet hälsa kan vi tänka oss att många av lärarna också tyckte att det 

var svårt att veta hur de skulle undervisa i hälsa. Graffman-Sahlberg menar att 

kunskapskraven idag är svagt formulerade och då innebär att lärarna måste göra egna 

tolkningar för vad som ska undervisas eller bedömas.76 Vi tänker oss att många av lärarna har 

svårt att veta hur de ska undervisa i hälsa just eftersom att de anser läroplanen som otydlig 

och genom att de inte vet exakt hur hälsa uttrycks i läroplanen blir hälsa också otydligt i 

undervisningen. Ett alternativ för att förtydliga hur hälsa ska undervisas i kan då vara att 

lärare i ämnesgruppen på skolan diskuterar tillsammans för att komma fram till hur hälsa ska 

undervisas kring, vilket vi tror att vissa skolor redan gör.  

 

7.2 Hur arbetar lärarna i studien med att utveckla elevernas 
hälsomedvetenhet? 

Resultatet visade på att lärarna i studien omsatte hälsa från läroplanen till undervisningen 

genom att bestämma att hälsa i ämnet innebar fysisk hälsa och därför lade att lägga fokus i sin 

undervisning på den fysiska aktiviteten. Vi märkte också att lärarna kände sig relativt säkra på 

hur de undervisade kring hälsa trots att de ansåg att hälsa i läroplanen var svår och otydlig. 

Detta kan bero på att lärare inom ämnet vet att läroplanen är vagt formulerad och då redan 

från början går in med inställningen att själva göra tolkningar och bestämma vad 

undervisningen i hälsa ska innehålla.  

 

Som de flesta lärare i studien menar försöker de hela tiden få med någon form av fysisk 

aktivitet, även fast de börjat lektionen med en teoretisk genomgång. Är detta ett bra sätt, eller 

finns det risk för att undervisningen blir otydlig? Annerstedt ser ett problem med att lärare 

ibland ser aktiviteten i undervisningen som ett verktyg för att få stillasittande elever att röra på 

sig. Därför menar han att ämnet blir idrottsutövande istället för idrottsundervisning och ämnet 

tappar legitimitet.77 Lärarna i studien var precis som Annerstedt beskriver starkt beslutna om 

att aktiviteten på lektionerna var viktig och vissa av lärarna menade att detta var för att många 

elever inte är aktiva på sin fritid. Men Annerstedt menade också att ämnet ska lägga fokus på 

                                                 
76 Graffman – Sahlberg Marie, Fysisk hälsa som lärobjekt: en laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa. 

2015 
77 Annerstedt, Claes. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. 2006 
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fysisk aktivitet eftersom att lärarna anser att det är så läroplanen framställer ämnet. Lärarna 

har en god tanke med att ämnet ska vara aktivt då många elever är stillasittande idag. Frågan 

blir istället ifall det är rätt sätt att se på ämnet? Borde lärare istället undervisa i Idrott och 

hälsa genom att få elever att förstå behovet av aktivitet även utanför skolan? Detta är kanske 

något som lärarna menar att aktiviteten på lektionerna ska bidra till men samtidigt vet vi inte 

om detta når fram till eleverna. En annan tanke till varför lärare menar att ämnet ska lägga 

fokus på fysisk aktivitet tänker vi kan bero på tidigare ämnestaditioner. Skolinspektionen kom 

i sin undersökning fram till att det finns en syn hos både lärare och elever att ämnet främst 

handlar om att röra på sig.78 Quennerstedt menar också att traditioner har en stor påverkan på 

lärares undervisning. Han menar att lärares attityder till hälsobegreppet inte nödvändigtvis 

behöver bero på deras inställning till hälsa i ämnet utan istället handlar om traditioner om hur 

Idrott och hälsa tidigare har bedrivits.79 Eftersom att lärarna i studien uttryckte svårigheter 

med att beskriva hur hälsan framställdes i ämnet men sen ändå hade en relativt klar bild för 

hur de undervisade kring just hälsa i praktiken så tänker vi att detta kan vara på grund av de 

traditioner som finns inom ämnet. En annan anledning till detta skulle kunna vara deras 

utbildning, då alla lärare är utbildade utifrån den äldre läroplanen, Lpf94 och nu istället 

undervisar utifrån Gy11. Med detta menar vi att lärarna till viss del kan ha svårt med att ställa 

om från det fokus som Lpf94 hade till det fokus som Gy11 har idag.  

 

Förutom teoretiska och praktiska inslag i undervisningen använde lärarna sig av 

teoriuppgifter, för att eleverna skulle ha chans till egna reflektioner. Vi upplevde också 

teoriuppgifter som en orsak till att lärarna skulle kunna bedriva en praktisk undervisning. Ofta 

valde lärarna teoriuppgifter för att ”bli av med” den delen i ämnet, så att de under lektionerna 

kunde arbeta mer praktiskt. De upplevde att det fanns ett dilemma med hur mycket av 

undervisningen som skulle innehålla teori. Eftersom att lektionerna enligt lärarna i studien 

skulle lägga fokus på fysisk aktivitet blev teoriuppgifterna ofta något som eleverna arbetade 

med utanför lektionstid. Vidare menade de också att det var just i dessa teoriuppgifter som de 

undervisade kring hälsa. Ahlberg menar att hälsa ofta framställs som teoretisk, vilket innebär 

att hälsa blir något lärarna pratar om snarare än arbetar med i den fysiska aktiviteten.80 Precis 

som våra lärare menar Ahlberg också att hälsans del blir teoretisk inom ämnet, men att detta 

var något som lärarna uttryckte som negativt och som de ville förändra. Eftersom att lärarna 

                                                 
78 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa, Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott 
och hälsa. 2010 
79 Quennerstedt, Mikael. Att lära sig hälsa. 2006 
80 Ahlberg, Annika. Förståelse och förhållningssätt till hälsa. 2015 
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uttryckte att ämnets fokus skulle vara fysisk aktivitet kan man fundera kring varför hälsa i 

ämnet blev teoretiskt. Vi tänker oss att detta beror på att hälsa inte handlar om något man 

praktiskt utför med sin kropp, utan något som man har eller inte har. På det sättet faller det sig 

mer naturligt att hälsa blir något man istället pratar om. Eftersom lärarna vill att lektionerna 

ska bestå av fysisk aktivitet så tror vi det kan vara bra att finna vägar för att hälsan också ska 

ingå i de praktiska på lektionerna. Kan lärarna istället, på något vis, integrera kunskapen om 

hälsa i den fysiska aktiviteten? Ett sätt att göra detta tror vi är undervisning kring tex puls. 

Förståelse och kunskap om hur hjärtat fungerar och hur pulsen påverkas vid träning är en bra 

grund för att förstå hälsa, men även något som kan omsättas till fysisk aktivitet på lektionerna. 

Detta är något som många lärare redan arbetar med men vi tycker att det är ett bra verktyg i 

undervisningen för att få elever att förstå hälsa. De lärare vi intervjuat menade också att de 

gärna ville arbeta med hälsa inbakad i den fysiska aktiviteten för att få lektionerna så aktiva 

som möjligt. Vidare menade lärarna att de arbetade med hälsa inbakat i övrig undervisning, 

men när vi ställde frågor kring hur deras undervisning såg ut beskrev i stort sett alla 

hälsoundervisningen utifrån teoretiska moment. Detta tror vi kan bero på att lärarna 

förmodligen arbetar med hälsa i den fysiska aktiviteten, men att det då blir en reflektion i 

övriga moment snarare än att momenten kring hälsa var fysisk aktiva. Thedin Jakobsson 

beskriver att hälsa ofta blir teoretisk i undervisningen och menar att man har ett behov av att 

definiera vad hälsa är för att sedan kunna definiera hur hälsa ska se ut i undervisningen.81 

Lärarna uttryckte själva svårigheter med att definiera hälsa. Ifall lärarna visste tydligare vad 

som ska ingå i begreppet hälsa skulle det vara lättare att veta hur hälsa ska undervisas kring i 

ämnet. Att finna en tydlig definition i vilken form av hälsa som ska undervisas kring är något 

vi märkt behov av utifrån de intervjuer vi gjort. Detta för att undervisningen kring hälsa bör 

bli tydligare och mer specifik i vilka delar som ska ingå, speciellt eftersom att ämnets namn är 

just Idrott och hälsa och inte enbart idrott. 

 

7.3 Hur anser lärarna undervisningen i hälsa förändrats i Gy11 i jämförelse 
med Lpf94? 

Resultatet visade att alla lärare upplevde att det fanns skillnader angående hälsa mellan den 

nya och den gamla läroplanen. Några av lärarna menade att ämnet gått mot att fokusera mer 

på fysisk hälsa än tidigare läroplaner, de anser att den behandlar den fysiska hälsans påverkan 

                                                 
81 Thedin Jakobsson, Britta. Svensk idrottsforskning; Hälsa – vad är det i ämnet Idrott och hälsa? Vol.4 (2004): 

33-37.  http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:562/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 2017-03-28) 
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på det mentala snarare än att behandla dem som två separata delar. Detta innebär att lärarna 

anser att istället för att prata eller arbeta kring mental hälsa så handlar hälsa i ämnet om att 

använda fysisk aktivitet för att förbättra den mentala hälsan och inte bara den fysiska hälsan. 

Något som lärarna också menade hade förändrats var mängden teori i undervisningen. Liksom 

tidigare nämnt undervisar lärare ofta hälsa i de teoretiska delarna. De menade också att ämnet 

utifrån läroplanen blivit mer teoretiskt sedan införandet av Gy11 och att det då är hälsan som 

behandlas i de teoretiska delarna av ämnet. Det lärarna pratar om är något som vi själva 

funderat mycket kring, efter att noga läst igenom båda ämnesplanerna kan vi konstatera att det 

största skillnaden vi finner mellan dessa två är att ämnesplanen från 94 skriver att eleverna 

under lektionstid skulle utveckla den psykiska, fysiska och sociala förmågan.82 Gy11 nämner 

aldrig något om psykiska förmågor och enda gången den nämner sociala är i sammanhang 

med fysisk aktivitet.83 Utöver detta anser vi att vi inte kan se några stora skillnader, vilket våra 

intervjuade lärare inte heller beskrev. Den största skillnaden alla nämnde var att dagens 

ämnesplan mer fokuserade på den fysiska hälsan. 

 

Något som är intressant att diskutera är att lärarna ansåg att ämnet gått från att fokusera på 

bollsport och föreningsidrott till att ha ett mer hälsoinriktat syfte. Det som vi kan fundera 

kring här är om detta är förändringar som verkligen uttrycks i läroplanen eller om det istället 

är förändringar i undervisningen. Ämnets förändring kan bero på att de traditionella delarna 

kring bollsporter inte längre har lika stor betydelse hos de undervisande lärarna. Lärarnas 

upplevelse av ämnets förändring är något som bekräftas i Ekbergs studie. Studien visade att 

ämnet under Lpo94 präglades av olika bollsporter och mindre tid lades på aktiviteter som 

uttryckligen beskrivs i läroplanen, sådana som dans och friluftsliv.84 Även i skolinspektionens 

tillsyn framkom detta. Sven menade att ämnet genomgått en förändring där fokus gått från 

bollspel till att mer handla om hälsa och allmän motion, vilket kan innebära att en ny tillsyn 

av undervisningen i Idrott och hälsa och Gy11 skulle visa på annorlunda resultat. Denna 

studie var dock gjord på grundskolans läroplaner men vi kan ändå tänka oss att 

undervisningen på gymnasiet hade ungefär liknande upplägg eftersom att resultatet vi fått av 

våra lärare visar på detta. Vi tänker oss att anledningen till att det faktiskt är ganska mycket 

bollsporter under lektionerna i Idrott och hälsa är för att eleverna också ställer krav på sina 

lärare. Många elever går till lektionerna med förhoppningen att det ska vara aktivt och mycket 

                                                 
82 Skolverket; Kursplan Idrott och hälsa A; Skolverket. 1994 
83 Skolverket; Kursplan Idrott och hälsa 1; Skolverket. 2011 
84 Ekberg, Jan-Eric, Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9. 2009 
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boll, och där lärarna ibland kan vara bekväma för att få nöjda och glada elever. På grund av 

detta tror vi fortfarande att undervisningen präglas av olika bollsporter, trots att lärare försöker 

bryta traditionen. 

 

En förändring kring bedömning som lärarna upplevde var att ämnet under Lpf94 handlade 

mer om att bedöma elevers förmågor i olika aktiviteter. Lärarna menade att det i dagens 

läroplan handlar mer om förståelse och rörelseförmågor men också att ämnet är mer formativt 

än förut. Eleverna kan idag jobba under lektioner med att utveckla olika förmågor vilket 

lärarna upplevde inte ingick i undervisningen i den gamla läroplanen. Vi finner egentligen den 

största skillnaden på ämnesplanerna genom att titta på betygssystemet, genom att lästa 

betygskriterierna för idrott och hälsa A fann vi att det endast är två kriterier som handlar om 

något fysiskt. Vi anser också att det gamla betygssystemet kändes mer tydligt i vilka delar 

som ska bedömas och mer konkret hälsa. Något som våra lärare pratat om i intervjuerna var 

att de ansåg att dagens ämnesplan handlade mer om teori än den gamla, vilket vi inte kan 

hålla med om, då vi inte ser det i jämförelsen av de två olika ämnesplanerna.  

 

7.4 Slutsats 

Under skrivprocessen har vi i vår studie kunnat komma fram till en slutsats, denna innebär för 

oss att vi funderat kring om ämnet bör vara ett eller två ämnen. Detta skulle kunna vara en idé 

med tanke på att många av lärarna i studien hade svårt att veta hur de skulle undervisa i hälsa 

och koppla ihop det till idrottsdelen. Vi har funderat kring hur det i så fall skulle kunna se ut 

med två separata ämnen, eftersom att vi tycker att båda delarna är viktiga för livsstilen. En 

tanke skulle kunna vara att ha obligatoriska aktivitetslektioner med fysisk rörelse som enda 

mål, där eleverna får röra på sig utan att bli betygsatta. Bedömningen skulle i så fall ske i 

ämnet hälsa, där rörelsens betydelse får kopplas till individens hälsa. Det problematiska med 

denna uppdelning skulle kunna vara elevernas motivation till aktiviteten, ifall eleverna 

kommer engagera sig i ett obligatoriskt moment där de inte blir bedömda. 

 

7.5 Metoddiskussion  

Som forskare i en intervjustudie är det mycket viktigt att kritiskt kunna titta på den metod 

man valt att använda sig av. Den kritik som ofta riktar sig mot intervju som metod är att det 

kan vara lätt att ställa ledande frågor till lärarna som kan få dem att svara som man vill. Skulle 
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man ställa ledande frågor kan de påverka de svar man får, vilket innebär att resultatet kan bli 

missvisande. Att göra en intervjustudie har gett oss en inblick i den problematik lärare i Idrott 

och hälsa ständigt lever med, att ge hälsan i ämnet den plats som den förtjänar. Självklart har 

vi under våra intervjuer jobbat mycket med att ställa oss neutrala i frågorna och i den mån det 

gått inte ställt några ledande frågor. När det gäller vilken plats man väljer för intervjuer är det 

viktigt att den också ska vara så neutral som möjligt, eller en plats där respondenten känner 

sig trygg. I dessa fall har vi valt att träffas på platser som lärarna själva bestämt, detta tror vi 

gör att de känner sig trygga i att prata och uttrycka sig. En intervju har gjorts via telefon, 

resten har vi tagit ”öga mot öga”. 

 

Något som är viktigt att förstå när man gör intervjustudie i en sån liten del av Sverige som vi 

har gjort, är att de åtta lärarna som intervjuats enbart representerar det de själva uttryckt. Vi 

kan inte säga att studien är representativ för lärare överlag, men vårt resultat kan indikera 

områden och uppfattningar som förekommer och är angelägna för många lärare. Något som 

studien också bidrar till är just gymnasielärares åsikter om hälsoämnet inom Idrott och hälsa. 

 

Vi har tidigare i vår bakgrund presenterat forskning som gjorts kring Lpo94 och detta beror på 

att hälsoämnet i Idrott och hälsa på gymnasiet är ett outforskat område. Att vår bakgrund är 

baserad till stor del på Lpo94 kan alltså ses som en nackdel i den mening att det inte går att ta 

för givet att lärare undervisar i hälsa på samma sätt på gymnasiet kontra grundskolan. Det kan 

däremot ses som en fördel då studien bidrar till ny information om lärares uppfattningar av 

hälsa i ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet. Trots att tidigare forskning är gjord på Lpo94 så 

kan vi se likheter mellan den tidigare forskningen och det resultat som lärarna i studien 

beskrivit. Detta kan visa på att de problem som lärare upplevt kring hälsa i grundskolan, är 

problem som även finns på gymnasienivå. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

 Hur länge har du arbetat som Idrottslärare? ca. 

 

 Hur arbetar du med hälsofrågor och hälsomedvetenhet? 

 

 Kan du beskriva något moment där du arbetar med hälsoperspektivet? 

 

 Hur tycker du hälsa framställs i Gy11? 

 Vad tas upp? 

 För mycket fokus? För lite? 

 Vilken typ av hälsa? Fysisk? Psykisk? 

 Hur anser du att ämnet har förändrats från Lpf94 angående begreppet hälsa sedan 

införandet av GY11?  

 Tycker du att det blivit till det bättre eller det sämre för eleverna? Lättare eller 

svårare att förstå/uppnå målen kring hälsobegreppet? 

 har du gjort några förändringar i din undervisning sedan dess? 

 

 Tror du att dina elever upplever när du undervisar kring hälsa? Motivera! 

 Berättar du att nu ska ni prata om hälsa? Eller är det något som bakas 

in? Kanske båda? 

 

 Vad ingår i hälsobegreppet överlag (inte bara i skolan, utan allmänt) för dig?  

 Vilka av dessa delar anser du är viktiga att undervisa kring? 
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Missivbrev 
 

Hej! 

Vi heter Elina Källman och Sandra Östman och studerar vår sista termin till gymnasielärare 

vid Umeå Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete inom Idrott och hälsa, där vi har 

för avsikt att undersöka hur stor plats hälsoundervisningen får inom ämnet. Därför vill vi nu 

komma ut i skolorna och intervjua lärare. 

 

Intervjuerna kommer alla att gå under de etiska överväganden som gjorts, vilket innebär att du 

som intervjuad garanteras absolut anonymitet. Varken namn eller personuppgifter kommer 

skrivas ut, utan fiktiva namn kommer användas. Uppsatsen kommer senare eventuellt att 

publiceras vid Umeå Universitet. Ni kan när som helst välja att avbryta deltagandet i studien.  

 

Vi önskar utföra intervjuer under vecka 7 men andra lösningar funkar också. 

 

För ytterligare frågor och funderingar kontakta oss på: Elina220@hotmail.com 

 

Tack för att du tar dig tid och ställer upp i vårt examensarbete! 

 

Med vänliga hälsningar 

 


