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Sammanfattning  
 

Hur upplever eleverna på skolan hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa? Finns det 

ett samband mellan deras svar och det som står i Lpo 94?  

  Syftet med uppsatsen är att undersöka den upplevda hälsoundervisningen ur ett 

elevperspektiv. Vi vill genom en kvalitativ intervjustudie ta reda på vad eleverna lär sig under 

de senare åren på grundskolan därför har vi valt att intervjua 16 elever i årskurs 9. 

Anledningen till att vi valt att koppla elevernas svar till Lpo 94 är att de under hela sin skoltid 

följt den läroplanen.  

  Mycket av hälsoundervisningen sker utanför ämnet idrott och hälsa vilket resulterar i att 

eleverna inte upplever det som en del i hälsoundervisningen.  Då undervisningen sker i olika 

ämnen förstår inte alla elever att målen från kursplanen i idrott och hälsa i Lpo 94 uppnås för 

de ser inte integrationen ämnena emellan. Detta resulterar i att eleverna inte upplever någon 

känsla av sammanhang som är det teoretiska perspektivet i den här undersökningen. 

   Eleverna upplever att undervisningen som de får inom hälsa är relevant och bra men att det 

är för lite av den inom ämnet idrott och hälsa, de skulle uppskatta fler lektionstillfällen i 

veckan. Detta skulle kunna ge möjlighet till mer kunskap om hur läroplanen ser ut och vad 

som ingår i den, ingen av eleverna vi intervjuade hade någon aning om vad som stod i Lpo 94, 

men de är medvetna om att den finns.  

    

Nyckelord: hälsa, hälsoundervisning, elevperspektiv och kursplanen i idrott och hälsa. 
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1. Inledning 
 

”Vi har bara praktiska lektioner i skolan, jag minns inte ens när vi pratade om hälsa. Vid 

maten tar läraren upp en tallrik för att visa hur man ska äta men jag skulle uppskatta att få 

reda på lite mer hur kroppen fungerar och hur den påverkas av det vi äter”. 

   Snart är den tredje och sista terminen i idrott och hälsa avslutad. Dessa tre terminer, idrott 

och hälsa A, B och C har varit givande på många olika sätt. Vi har utvecklat våra lärar-, 

didaktiska-, och pedagogiska kunskaper. Under utbildningen har vi arbetat med både Lpo 94 

och Lgr 11 där vi ser en utveckling när det gäller vikten av hälsoundervisning i skolämnet 

Idrott och hälsa. I och med detta har vi valt att inrikta vår studie på hur eleverna ser på 

undervisningen av hälsa. Vi har valt att utifrån ett elevperspektiv granska hur de upplever den 

undervisning de förses med på skolan. 

   Hälsobegreppet kan definieras på många olika sätt, det innebär att det finns många områden 

att beröra inom denna undervisning så som, fysisk, psykisk och social hälsa, sex och 

samlevnad, droger, kost och sömn. Hälsa är ett viktigt område för eleverna nu som i framtiden 

och därför är det viktigt att lärarna ger alla elever samma förutsättningar att ta del av den 

hälsoundervisning som är ämnad för skolundervisningen.   

   Vi anser att det är viktigt för eleven att få förståelse för hur viktig hälsan är och hur man 

som individ kan förbättra sin personliga hälsa, det är helt individuellt vilka faktorer man som 

människa påverkas av. Anledningen till att vi valde att göra undersökning ur ett 

elevperspektiv var för att vi i vårt framtida läraryrke vill ha förståelse för vad eleverna tar till 

sig av i undervisningen och vad som tilltalar dem. Detta kommer att hjälpa oss med hur vi i 

framtiden kan lägga upp vår undervisning, det är viktigt att lärare och elever kan samarbeta 

med varandra för att få ut det bästa av undervisningen.  

   Ämnet hälsa är för oss viktigt och vi tycker att under vår skoltid skedde 

hälsoundervisningen på en för låg nivå. Detta speglar samhällets bild, då till exempel fetma, 

typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar ökar bland både barn och vuxna. Vi vill att våra 

kommande elever ska få möjligheten att skapa den förståelsen och få den kunskap som ger de 

möjlighet att leva ett frisk och hälsosamt liv. 

   I dagens samhälle är det väldigt populärt att resa och uppleva nya platser. Det kan medföra 

att ungdomar upplever olika länder och kulturer där det är svårt att hitta, det vi anser är, 

hälsosam kost, platser där droger säljs på offentliga platser och ohygieniska gator där djur och 
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människor sprider sjukdomar. Vi vill med undervisningen i skolan förhindra detta att ske i 

vårt samhälle. Detta är extrema fall men vi anser att om ingen hälsoundervisning bedrivs är ett 

samhälle som präglas av detta inte särskilt långt borta.   

   Inför denna undersökning har vi en bild av att eleverna ofta upplever ämnet idrott och hälsa 

som endast något praktiskt som präglas av fysisk aktivitet. Även om det sker undervisning i 

hälsa, både praktiskt och teoretiskt, har vi en känsla av att den inte alltid når fram till eleverna. 

Trots att vi tror att eleverna inte uppfattar undervisning i ett sammanhang så följer lärarna 

förhoppningsvis kursplanens mål och undervisningen matchar Lpo 94.  
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2. Bakgrund 

 

I bakgrunden presenteras olika synvinklar på varför ämnet är aktuellt och intresseväckande. 

All fakta är baserad på tidigare forskning så som avhandlingar, rapporter och styrdokument.  

 

2.1 Ämnets bakgrund 
 

I denna studie undersöker vi hur eleverna på två olika skolor upplever hälsoundervisningen 

inom skolämnet idrott och hälsa. Det intressanta med att undersöka hälsoundervisningen är att 

kursplanens innehåll är i ständig förändring.  

   Samhällets syn på idealmänniskan ändras med tiden, vilket vi kan se i media. Kroppens 

utseende är det som andra människor bedömer hos varandra, vilket innebär att vi måste ta 

hand om vår kropp. Hälsan har påverkat och kommer att påverka oss i alla tider (Annerstedt 

2001. s.111). 

   Hälsotemat framställs i samhället som mycket viktigt då en ohälsosam livsstil infinner sig 

hos många individer. I Folkhälsorapport 2009 (2009) kan man läsa att många barn idag äter 

mer frukt och grönsaker samtidigt äter de mindre godis och dricker mindre läsk än i början av 

2000-talet. Rapporten beskriver även att andelen överviktiga barn har fördubblats samt att 

andelen feta barn har ökat och blivit fyra till fem gånger fler. Överviktiga barn löper större 

risk att utveckla ortopediska problem, hjärt- och kärlsjukdomar samt att dö i förtid. Det finns 

även en stor risk att överviktiga barn utvecklar psykisk ohälsa. De överviktiga barnen växer 

ofta upp och förblir överviktiga som vuxna. Barnfetma är svårt att behandla och man bör 

därför satsa på att förebygga en ohälsosam livsstil. Detta innebär att hälsoundervisningen i 

skolan är väldigt viktig för elevens framtid (Socialstyrelsen, 2009, s. 61-62).  

   Vår undersökning kommer att kopplas samman med Lpo 94 då eleverna som nu går i 

årskurs 9 fortfarande följer den läroplanen. Skolan har tydliga direktiv från regeringen om vad 

som ska ingå i undervisningen. I kursplanen för Idrott och hälsa i Lpo 94 finns det syften med 

undervisningen, mål att sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, mål som eleven ska ha 

uppnått samt en bedömningsmall. Ett tydligt syfte med undervisningen i ämnet är att eleverna 

ska utveckla fysiska, psykiska och sociala förmågor. Under kategorierna syfte och mål att 

sträva mot nämns det att eleverna ska ges kunskap om betydelsen för en god hälsa samt hur 
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den egna livsstilen påverkar hälsan samt hur den främjas. 

   För att eleven ska uppnå betyget godkänt i det nionde skolåret finns en rad olika mål som de 

ska ha uppnått. Av dessa mål är ett att eleven ska “... förstå sambandet mellan mat, motion 

och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang” (Skolverket 

Lpo 94, 2000, 2012-04-18). 

   I enighet med detta blir huvudfrågeställningen: vilken hälsoundervisning upplever ett urval 

elever att de tar del av i skolämnet idrott och hälsa? 
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3. Litteraturöversikt 
 

Litteraturöversikten är indelad i två delar, den tidigare forskningen och det teoretiska 

perspektiv vi valt att använda oss av i vår studie. 

  

3.1 Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen presenterar forskning som andra författare har bedrivit inom samma 

område. Inför denna undersökning har vi valt att använda oss av två avhandlingar, två artiklar 

samt styrdokumenten. Den tidigare forskningen är indelad i fyra teman, hälsobegreppet, 

idrottsämnets utveckling, styrdokumenten samt hälsoundervisning.  

 

3.1.1 Hälsobegreppet 

 

Någon uppenbar bild av vad hälsa faktiskt innebär görs inte i någon definition. Britta Thedin 

Jakobsson nämner i sin artikel Att undervisa i hälsa (2007), att hälsa eventuellt uppfattas vid 

saknad av den. Då hälsobegreppet är så brett kan det vara först då hälsa saknas som man 

förstår vad det innebär. Hon benämner även dikotomin sjuk-frisk och kontinuumet ohälsa-

hälsa. Dikotomin innebär att man mäter hälsan ur ett patogent synsätt, antingen är du sjuk 

eller frisk. Kontinuumet betyder att individen bedöms utifrån ohälsa-hälsa och befinner sig 

någonstans mellan dessa poler och ska ges förklaringar till hur personen kan närma sig hälsa. 

Hon beskriver även att hälsa kan ses mer som en resurs än som målet att uppnå, hälsa är ett 

begrepp som betonar individens personliga förutsättningar (Larsson & Meckbach, 2007 s. 

177-178). 

  I enighet med nedanstående utdrag av olika definitioner av hälsa uppfattas hälsobegreppet 

som enormt brett. Det finns många områden att beröra när det talas om hälsa. Som Barlow 

(1997) tolkar definitionen hälsa är det individens tillvaro det handlar om, individen ska 

stimuleras utifrån egna förutsättningar och ges möjlighet att skapa en mening med livet. Alla 
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individers uppfattning varierar kring begreppet hälsa, man berörs av olika områden (Barlow, 

1997, s. 14):  

 

Definitionen av hälsa blir då: att må bra och fungerar väl i ett fysiskt, psykiskt, 

socialt och ekologiskt perspektiv. Det handlar helt enkelt om hela individens 

tillvaro. Hälsa handlar om att hela tiden sträva efter situationer som ger näring, 

lust och mening åt livet.  

 

“Ett tillstånd av fullständigt välbefinnande, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och inte bara 

frånvaro av sjukdom och handikapp”. Detta är WHO:s hälsodefinition som finns i 

Världshälsoorganisationens konstitution som grundades 1946. Definitionen har under åren vid 

ett flertal tillfällen utvecklats, senast 1994. Den beskriver att människan ska må bra på alla 

plan och ha harmoni i kroppen, ”nivån” av hur man mår är individuell (Janlert, 2000, s.358).  

 

3.1.2 Idrottsämnets utveckling 

 

Gymnastiken var redan i 1842 års folkskolestadga ett obligatoriskt skolämne. Till en början 

fick ämnet ingen effekt utan det tog fram till och med att inspektionsfrågan blev löst och det 

innebar att speciella inspektörer skulle kontrollera undervisningen i gymnastiken. Redan i 

1919 års undervisningsplan för folkskolan angavs ergonomiska kunskaper som ett innehåll 

som skulle ingå i undervisningen och att lektionstillfällena skulle utökas i de olika klasserna 

(Annerstedt 2001. s. 87): 

 

- befordra en sund allsidig kroppsutveckling 

- vänja eleverna vid god kroppshållning, 

- vänja dem för ett för det praktiska livets arbetsuppgifter ändamålsenligt 

rörelse- och vilosätt, 

- väcka lust för fortsatta stärkande kroppsövningar, 

- befordra kraft, hälsa och levnadsglädje. 

 

  År 1962 kom folkskolan att övergå till den idag kallade grundskolan, en skola för alla. I och 

med detta minskades gymnastiklektionerna i årskurs 9 till två per vecka. Samtidigt som 

lektionstimmarna blev färre blev också ämnets målsättning betydligt bredare. Lgr 62 innehöll 

detaljerade anvisningar om hur undervisningen skulle bedrivas. Lärarna fick konkreta direktiv 

om hur undervisningen skulle anpassas till olika åldrar, ämnets olika moment med mera. 

   När Lgr 69 infördes gick man tillbaka till tre lektionstillfällen per vecka för årskurs 9. Fokus 

på innehållet kom att flyttas från uppfostran till elevernas fysiska, sociala och estetiska 

utveckling.  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andlig
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Social
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdom
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  Vid införandet av Lgr 80 bytte ämnet namn från “gymnastik” till “idrott” då gymnastik bara 

är en del av undervisningens innehåll. Ämnet fick ett bredare innehåll och 

idrottsundervisningen skulle nu medföra att eleverna gavs fysisk, psykisk och social 

utveckling (Annerstedt, 2001, s. 86-90). ”Vidare angavs att ämnet syftade till att skapa ett 

bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse, till att tillfredsställa elevernas rörelsebehov, 

till att ge glädje, rekreation och gemenskap och till att utveckla elevernas självtillit och 

skapande förmåga.” (Annerstedt, 2001, s. 89).  

   I och med att Lpo 94 implementerades i skolan uppfattades denna läroplanen som en 

nydaning då den innehöll stora områden med fokus på individens hälsa. Fokuset flyttades till 

att kroppen skulle se ung och vältränad ut, dagens skönhetsideal. Elever som inte uppnår och 

som inte tror sig uppnå dessa krav väljer ofta att inte delta på lektionerna. Fokuset kan även 

ses som en återanknytning till tidigare syn på kroppen och hur den fungerar, under 1800-talet 

då läraren gav kommandon om vilka organiserade rörelser och aktiviteter som skulle 

genomföras inom området av den sociala kroppen (Gustavsson 1996, s.174) 

 

3.1.3 Styrdokument 

 

Då läroplanerna hela tiden förändras och omarbetas beskriver vi kort hur den läroplan som 

eleverna i denna undersökning har använt under sin skoltid. Vi vill även visa utvecklingen 

genom att beskriva den nya läroplanen för att belysa hälsodelens utveckling inom ämnet idrott 

och hälsa.   

 

3.1.3.1 Lpo94 idrott och hälsa 

 

När Lpo94 infördes bytte ämnet återigen namn från idrott till idrott och hälsa. Detta innebar 

en stor förändring, det skulle bli ett större fokus även på hälsodelen i ämnet. Man ville urskilja 

skolidrotten från föreningsidrotten och på så sätt tona ut tävlingsmomenten. Kraven på eleven 

blir därmed annorlunda än tidigare, de skulle även ha kunskaper på ett teoretiskt plan. 

Eleverna skulle kunna förstå hälsa på olika plan och även kunna koppla samman de 

hälsoområden som fanns till den fysiska rörelsen (Annerstedt 2001, s. 119) (Larsson & 

Meckbach, 2007. s. 178). 
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   Thedin Jakobsson (2004) beskriver i sin artikel att i och med den nya läroplanen 1994 

(Lpo94) innebar det en hel del förändringar för skolan och lärarna, det skulle helt enkelt ske 

förändringar på flera plan inom skolan, dess organisation, styrning och deras 

undervisningsinnehåll. Ny inriktning, nytt namn och nytt innehåll, betoningen av hälsa skulle 

bli större och målen inom ämnet ändrades. Hälsa fick en större roll, ordet har förekommit i 

tidigare läroplaner men på en annan nivå. Tidigare var det mer inriktat på enbart hygien och 

ergonomi men nu skulle eleverna kunna förstå hur de på egen hand ska ta hand om sin kropp 

för att ha en god hälsa. Det är viktigt att eleverna ser ett samband mellan livsstil, livsmiljö och 

livskvalitet. För att uppnå målet hälsa ger läroplanen ett stort utrymme för läraren att själv 

tolka på vilket sätt eleverna ska undervisas för att klara av målen. Enligt Thedin Jakobssons 

beskrivning av vad lärarna anser om begreppet hälsa är det hyfsat otydligt och diffust, de 

anser att de flesta timmarna som ska undervisas i hälsa ska vara teoretiska och därför ska de 

undervisas under andra lektionstillfällen än under idrott och hälsa. Bestämda dagar med fokus 

på hälsa är vanliga undervisningsmetoder på skolor (Thedin Jakobsson, 2004, s. 1-3). 

  När eleven går ut årskurs 9 ska eleven ha uppnått vissa mål för att få godkänt, inom 

hälsoområdet är dessa två mål de mest relevanta (Skolverket Lpo 94, 2011): 

 

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang, 

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion  

 

I Lpo 94 finns så kallade bedömningsinriktningar för att underlätta för läraren. Eleven ska 

enligt dessa inriktningar ha kunskaper om sin egen hälsa och vad det är som påverkar den. De 

ska ha kunskaper om hur man förbättrar sin livsstil inom exempelvis den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan. Eleven ska även ha förmåga att själv reflektera över och värdera fysiska 

aktiviteters betydelse för hälsan utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv (Skolverket 

Lpo 94, 2011).    

 

3.1.3.2 Lgr11 idrott och hälsa 

 

I Lgr 11 kursplan inom ämnet idrott och hälsa har hälsobegreppet fått en större del i jämförelse 

med tidigare kursplaner. Det centrala innehållet är indelat i tre olika kategorier en av dessa tre 

är hälsa och livsstil som presenteras nedan i punktform. Detta betyder att kursplanen har 

utvidgat målområde, dock har lärarna fortfarande en stor möjlighet att själva tolka och planera 
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innehållet. Som tydligt framgår kommer hälsa att integreras mer i ämnet (Skolverket, Lgr11, 

2011, s.53):  

 

- Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

- Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 

   aktiviteter och träningsformer. 

- Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och 

förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning. 

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

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

- Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och 

regler som reglerar detta. 

- Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika 

faktorer, till exempel av kön. 

 

3.1.4 Hälsoundervisning 

 

Idrottsämnet har setts som ett praktiskt ämne under flera generationer, uppbyggt på enbart 

olika fysiska aktiviteter. Detta har inneburit att synen på hur individen ska uppnå god hälsa, är 

genom att vara fysisk aktiv (Gustavsson, 1996, s. 173). 

   En betydande fråga inom undervisningen i idrott och hälsa är om det verkligen går att skilja 

mellan idrott och hälsa? Kan man genom idrottsaktiviteter uppnå hälsa och då tänka sig att 

idrotten är medlet för att uppnå målet? Hälsoundervisning syftar till att skapa lust och 

kunskap hos eleverna inom idrott och fysisk aktivitet. Det är viktigt att tänka över vad som 

innefattar hälsosam undervisning och att jobba med begreppets olika innebörder.    

  Quennerstedt berör sex diskursområden i sin avhandling, Att lära sig hälsa (2006). Dessa 

diskurser behandlas under olika tillfällen under elevens skolgång. Moraliseringsdiskursen, 

motorik- och kroppsupplevelsediskursen samt hygiendiskursen är diskurser som eleven ska ha 

genomgått under de yngre skolåren. Läraren har en stor uppgift att behandla alla dessa delar 

och få eleverna att uppfatta kopplingarna mellan hälsans olika områden.  

  Fysiologidiskursen, att vara fysiskt aktiv är viktigt och nyttigt för kroppen. Det är den 

fysiska aktivitet som påverkar vår kropp och är en central del ur ett hälsoperspektiv. Viktiga 

enheter inom fysiologidiskursen i enlighet med hälsa är konditionsträning, träning av styrka 

och rörlighet samt god kost. Det fysiologiska området dominerar i relation till hälsa, det går 

att relatera mål och även syftesformuleringar till läroplanen.  

  Eleven ska kunna hantera skador och risker på en viss nivå, riskdiskursen. Eleverna ska ges 

kunskap om ergonomi och hur kroppen fungerar, för att förstå hur kroppen fungerar och på så 
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sätt kunna främja skador. Ofta kopplat till sammanhang kring arbetsmiljön i skolan och inför 

framtiden.  

   Eleverna ska under sin skoltid skaffa sig respekt och ödmjukhet, det handlar om att skapa 

goda relationer mellan varandra. Detta påverkar hälsan, hur ens sociala mönster fungerar och 

ingår i den sociala fostransdiskursen (Quennerstedt, 2006. s. 171-181). 

   I flera av dessa diskurser talas det om hälsa på olika nivåer och inom olika områden. Men 

trots det tar hälsobegreppet betydligt mindre plats i jämförelse med begrepp som fysisk 

aktivitet, idrott och motion. Detta betyder att hälsa ofta hamnar i bakgrunden vid reflektioner 

av ämnesdiskurserna. Hälsa tillämpas på olika vis inom de olika diskursområdena, det handlar 

om att skapa en god hälsa inom alla dessa diskurser och de har fokus på olika saker men det 

gemensamma målet är “att uppnå god hälsa” (Quennerstedt, 2006. s. 138). 

   Hälsoarbetet kan ses på många olika sätt och det är beroende på läraren och skolan hur man 

vill lägga upp lärandet av de hälsoområden som är relevanta. Undervisningen kan anordnas av 

läraren själv eller av experter inom de olika områdena. I boken Är Pippi Långstrump en 

hälsoupplysare eller hälsorisk? (1996) beskriver Nilsson hur olika barn upplever 

hälsoundervisningen i skolan. De har uttryckt sina positiva och negativa åsikter samt vad de 

anser att läraren ska försöka utveckla i sin undervisning i hälsa (Nilsson, 1996, s.108-116). 

 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

 

I denna studie har vi utgått ifrån ett teoretiskt perspektiv som är format av Aaron Antonovskys 

salutogena perspektiv som han benämner KASAM, känsla av sammanhang. Teorin går att 

koppla till många olika situationer i samhället och fungerar utmärkt att tillämpa i 

undervisningssammanhang.  

   Det som är intressant i denna utgångspunkt är hur människan tillskriver sig och använder sig 

av fysiska och kognitiva medel. Vi anser att detta kan kopplas samman med hur Antonovsky 

ser på KASAM.  

   Det är viktigt att eleverna får rätt förutsättningar för att skapa och förstå ett sammanhang i 

undervisningen. Därför anser vi, som flera andra forskare inom detta område, att Antonovskys 

teori ger goda förutsättningar att diskutera kring denna undersökning.  
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 3.2.1 KASAM 

 

Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (2005) har lagt fram en teori utifrån ett 

salutogent synsätt, om hur vi människor ska klara av de påfrestningar som vardagen kräver av 

oss. Antonovsky beskriver begreppet (KASAM) känsla av sammanhang som består utav tre 

viktiga komponenter som tillsammans skapar större stimulans för individen i vardagen. För att 

individen ska uppnå känsla av sammanhang krävs det att alla tre komponenterna samverkar, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 42-88).  

   Begriplighet menas att man skapar en förståelse för olika situationer, Antonovsky ser 

begripligheten som kärnan i definitionen känsla av sammanhang. Med hanterbarhet menar 

han att man ska genom rätt resurser kunna uppnå olika krav och utmaningar. Meningsfullhet 

menar Antonovsky är den sista byggstenen och den del som skapar motivation att utföra 

något.  Antonovsky menar att man kan mäta KASAM och ju högre grad man upplever detta 

desto bättre mår man (Antonovsky, 2005, s. 42-46).  

 

3.2.2 KASAM i undervisningen 

 

Thedin Jakobsson har tolkat Antonovskys teori utifrån ämnet idrott och hälsa och satt in 

teorin i olika undervisningssammanhang. 

   Begriplighet som innebär att eleverna skapar förståelse för olika situationer. Att känna 

begriplighet kan innebära att läraren ger eleverna den möjlighet som krävs för att eleverna ska 

kunna förstå undervisningens mening, vad ska lektionen innehålla och vad innehållet går ut 

på? Utifrån de didaktiska frågorna är vad och varför huvudfrågorna och därmed kan denna 

komponent kopplas samman med läroplanens syfte med ämnet. Eleverna måste förstå varför 

de utför ett visst moment för att känna begriplighet.  

  I de olika situationerna ska möjligheter till rätt resurser ges. Eleverna ska kunna bemöta de 

olika krav och utmaningar som ställs. De ska känna att de kan hantera förhållandet mellan 

resurserna och kravet, de ska känna hanterbarhet av situationen. Läraren har till uppgift att 

alla elever ska lyckas med någonting under lektionstillfällena, därför är det viktigt att han eller 

hon känner till elevernas kapacitet, deras stimulans under lektionen ökar om det får känslan av 

att det uppnår kravet.  

  Meningsfullhet är den sista och mycket viktiga komponenten i KASAM. För att eleverna ska 

få en känsla av sammanhang behöver de känna engagemang för situationerna och Antonovsky 

menar att all erfarenhet som man samlar på sig under livets gång formar en större 
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meningsfullhet. Som lärare är det är viktigt att planera lektioner som skapar ett stort 

engagemang hos eleverna och som sedan leder till att eleverna vill och vågar utmana sig själv. 

Alla individer är olika vilket innebär att meningsfullhet skapas utifrån individens personliga 

uppfattning. 

   Antonovsky betonar att det är viktigt att förstå att känsla av sammanhang handlar om att 

vara delaktig. Ser man det i det här fallet så menar man att eleverna ska vara delaktiga vid 

lektionstillfällena samt att de ska hitta engagemang i situationen utifrån sin delaktighet 

(Antonovsky, 2005, s. 42-46) (Thedin Jakobsson, 2007, s. 188-192).   
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4. Syfte och frågeställning 

 

Syftet beskriver meningen med undersökningen, vad vi vill ta reda på. Frågeställningarna ger 

specifika riktlinjer till vad som ska undersökas.  

 

4.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka synen på hälsoundervisningen. Vi vill undersöka 

undervisningen inom det obligatoriska skolämnet idrott och hälsa. För att få en syn på hur 

eleverna upplever undersökningsområdet har vi valt att göra studien utifrån ett elevperspektiv. 

Vi vill undersöka vilken hälsoundervisning ett urval elever upplever att de tar del av i ämnet 

idrott och hälsa kopplat till ämnets kursplan i Lpo 94.    

 

4.2 Frågeställningar  

 

- Vad anser ett urval eleverna att hälsa innebär? 

- Vilken hälsoundervisning upplever ett urval elever att de tar del av i skolämnet idrott 

och hälsa? 

- I hur hög grad motsvarar den upplevda undervisningen målen inom hälsa i kursplanen 

för idrott och hälsa i Lpo94? 

- Vad anser ett urval eleverna att skolan kan förbättra och ändra när det gäller 

hälsoundervisningen? 
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5. Metod 

 

I denna del presenteras hur vi har gått tillväga med undersökningen. Kapitlet är indelat i sex 

kategorier, val av metod, urval, genomförande, databearbetning, etiska resonemang samt 

metoddiskussion.   

 

5.1 Val av metod 
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie. Det som kännetecknar en kvalitativ 

intervju är att det är strukturerat och att intervjupersonerna får besvara samma frågor. 

Frågorna är till största del öppna frågor vilket betyder att informanten inte kan svara ja eller 

nej på frågan utan att ett längre och mer utförligt svar krävs (Krag Jacobsen, 1993, s. 19).   

   Anledningen till att vi har valt att intervjua eleverna istället för att använda oss av enkäter är 

att vi anser att dessa inte alltid är tillräckligt tillförlitliga. I en intervju finns det möjligheter att 

ställa följdfrågor till eleverna och vi kan på så sätt få ut mer information (Stukát, 2005. s. 63). 

   För att vi båda skulle få samma utrymme i undersökningen valde vi att dela upp arbetet så 

att vi hade ansvar för varsin skola. Vi båda deltog vid alla intervjuer men valde att dela upp de 

två skolorna så att vi hade ansvar för varsin skola. Det innebar att vi valde att transkriberade 

intervjuerna var för sig för att sedan sammanställa och diskutera resultatet tillsammans. I 

resultatdelen har vi därför valt att dela upp skolorna i skola 1 respektive skola 2.    

 

5.2 Urval 
 

Studien har utförts på två högstadieskolor i Mellansverige, anledningen till att vi valde ut 

dessa skolor är för att vi bor i närheten och har sedan tidigare kontakter med lärarna där. 

Dessa skolor valdes ur ett bekvämlighetsurval, på grund av tidsmässiga skäl. Undersökningen 

är inte generaliserbar då vi endast undersökt två skolor i samma stad och endast intervjuat 16 

elever.  

   Denna undersökning är formulerad utifrån ett elevperspektiv, eftersom vi valt att intervjua 

eleverna på två skolor. Undersökningsområdet vi valt är att ta reda på är hur eleverna 
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uppfattar hälsoundervisningen på respektive skola inom ämnet idrott och hälsa. 

Elevperspektivet är intressant för att få elevernas egen uppfattning om hälsoundervisningen 

samt att kunna utveckla den. För att få eleverna mer intresserade bör man låta de vara 

delaktiga i undervisningen och dess upplägg. Igland och Dysthe har tolkat Vygotskij syn på 

ett elevperspektiv. De beskriver att han menar att lärande inte är någon soloprestation eller 

något passivt utan att både lärare och elever bör vara aktiva i undervisningen. Det innebär att 

lärande och utveckling är beroende av både lärare och elever (Igland & Dysthe, 2003, s.83).    

   Vi valde att intervjua åtta elever på vardera skola, sammanlagt 16 intervjuer. Lärarna på 

skolorna hjälpte till att slumpmässigt välja ut frivilliga elever att intervjua. Vi bad om en jämn 

fördelning mellan könen och lyckades få tag på hälften av varje. Vid alla förfrågningar till 

elever som ville delta i intervjun påpekade vi att den var frivillig och att de deltagande skulle 

vara helt anonyma. Alla eleverna som deltog i undersökning visade ett stort engagemang och 

en del av dem hade andra följdfrågor kring ämnet idrott och hälsa vilket även det var 

intressant för oss som blivande lärare i idrott och hälsa. 

   De två utvalda skolorna skiljer sig på så sätt att den ena är en kommunal skola, med två 

lektionstillfällen i veckan utsatt på schemat. Den andra skolan är en fristående skola som 

endast har ett lektionstillfälle i veckan.  

 

5.3 Genomförande 

 

Efter att vi bestämt uppsatsämne började vi med att leta efter tidigare forskning inom området. 

Med hjälp av den tidigare forskningen skulle vi sätta oss in i ämnet och få en förståelse för 

vad vår kommande uppsats skulle handla om.  

  När vi kände att vi hade tillräckligt med kunskap om området formulerade vi vår kommande 

uppsats syfte och frågeställningar, vi bestämde hur vi skulle gå till väga med undersökningen 

och hur själva arbetet kring uppsatsen skulle se ut. Då vi bestämt oss för att utföra en 

intervjustudie ur ett elevperspektiv började vi med att formulera intervjufrågor utifrån den 

tidigare forskningen som gjorts kring detta område. Vi funderade över vad det var vi ville få 

ut av frågorna och tog hjälp av vår handledare för att på bästa sätt formulera frågor som 

eleverna skulle förstå och kunna besvara utan problem.  

  Vi fortsatte därefter med att kontakta de två utvalda skolorna för vår kommande 

undersökning via mailen. Syftet med det var att rektorerna skulle ge oss tillstånd att intervjua 

eleverna i årskurs 9. Efter att vi fått ett godkännande från rektorerna bestämde vi ett möte med 
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rektorn på skola 1 för att diskutera de didaktiska frågorna samt hur vi skulle gå tillväga med 

vår uppsats. Rektorn på skola 2 gav oss ett godkännande via mailen och hänvisade oss vidare 

till en av lärarna i idrott och hälsa på skolan. Efter mötet med rektorn på skola 1 fick vi 

kontakt med en mentor för årskurs 9. De båda kontaktpersonerna hjälpte oss att få frivilliga 

elever att vara med på intervjuerna samt att hitta tillfällen då intervjuerna kunde äga rum.  

  Innan vi genomförde intervjuerna på eleverna valde vi att utföra ett par pilotstudier, även 

dessa på båda könen. Pilotstudierna gav bra underlag till de kommande intervjuerna på 

skolorna. Vid ett senare bestämt tillfälle besökte vi återigen skolorna för att intervjua de 

frivilligt utvalda eleverna. Inför intervjutillfällena hade lärarna på skolan frågat vilka elever 

som var villiga att ställa upp i undersökningen, vilket gjorde det väldigt smidigt för oss. Det 

innebar att alla redan var förberedda på vad som komma skulle och att det rullade på enligt 

tidsschemat. 

  Vi förklarade för alla respondenter vilka vi var och vad vi gjorde så att de skulle förstå att 

detta inte hade något med deras betyg att göra utan var till för att hjälpa oss med vår 

undersökning. Genomförandet av intervjuerna gick bra. Alla utvalda respondenter kom och 

deltog i intervjun på utsatt tid. Så att vi inte skulle gå miste om någon viktig information 

spelade vi in alla intervjuer och även det frågade vi om tillåtelse att göra.   

   De gav oss en tydlig blick av hur deras hälsoundervisning ser ut i skolan, vi fick en klarare 

bild, då vi tidigare bara kunnat ha en hypotes om hur det verkligen såg ut på skolorna (läs 

ovan). Respondenterna gav klara svar på våra frågeställningar och vi uppnådde den mättnad 

vi kunde. Informanterna gav oss liknande information vid varje intervju, vid något enstaka fall 

kunde de uppkomma en diskussion som vi inte tidigare stött på men det var aldrig helt ny 

information utan mer djupgående förklaringar eller tankar kring ämnet.  

  Efter alla intervjuerna satte vi oss ner och transkriberade allt, vilket tog lång tid men i och 

med att vi spelade in alla intervjuerna blev det mycket enklare för oss att få ner vad varje 

informant delgav oss. Efter transkriberingen fick vi en mer tydlig bild av allting och vi kunde 

utifrån alla svar få ner ett resultat (se nedan). Resultatet blev någorlunda likt vår egen hypotes 

(se ovan), men allt vi fick ta del av är mycket relevant för vår kommande tid som lärare i 

idrott och hälsa. I relation till våra frågeställningar i denna undersökning fick vi fram bra svar 

som ger oss en klar bild av hur dessa två skolor arbetar med hälsa i skolämnet idrott och hälsa.  

   När sammanställningen av alla intervjuer var klara sammanfattade vi alla svar till ett 

relevant resultat som vi sedan analyserade utifrån den tidigare forskningen. När resultatet och 

analysen var klar diskuterade vi detta i diskussionsdelen och avslutningsvis skrev vi en 
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sammanfattning av arbetet samt en konklusion.  

  

5.4 Databearbetning 

 

Under empirin valde vi att båda skulle delta i alla intervjuer. Detta så att vi inte skulle gå 

miste om information. En av oss, den som inte intervjuade, skulle anteckna på en dator. Efter 

att vi genomfört intervjuerna satte vi oss ner tillsammans för att transkribera de svar vi fått in. 

Vi lyssnade av inspelningarna för att försäkra oss om att vi inte gått miste om något viktigt av 

det informanterna sa.  

   För att lättare kunna orientera oss bland frågorna och svaren skrev vi ner allt i punktform. 

Detta gjorde det enklare att hitta likheter och skillnader mellan de olika svar vi fick av 

informanterna. Efter att vi fått en konkret syn på svaren kategoriserade vi dem i fyra 

underrubriker där vi samlade all relevant information för undersökningen, vilket senare blir 

vårt konkreta resultat. 

 

5.5 Etiska resonemang 
 

Under forskningsprocessen måste vi som undersökare ta hänsyn till ett antal forskningsetiska 

krav. Enligt dessa krav är det viktigt att vi som intervjuare noggrant informerar de berörda 

eleverna på de utvalda skolorna, informationskravet. De utvalda eleverna ska ta del av syftet 

med undersökningen och få information om att det är frivilligt att delta, samtyckeskravet. 

Eftersom vi valt att intervjua elever i årskurs 9 behöver vi i första hand få rektorns 

godkännande men ibland krävs det också att vi får samtycke från föräldrarna för de utvalda 

deltagarna. Detta på grund av att alla inte fyllt 15 år ännu.  

   All information som kan leda tillbaka till de utvalda individerna kommer inte att användas i 

undersökningen utan vi använder oss av den allmänna informationen de ger oss, de är 

anonyma och skola eller stad kommer heller inte att framgå i undersökningen, 

konfidentialitetskravet. Informationen eleverna ger oss kommer enbart att användas i detta 

forskningssyfte, nyttjandekravet. 

   Vi informerade därför rektor, föräldrar och elever noggrant om vad vi var ute efter till vår 

undersökning. För att inte gå miste om information under intervjuerna valde vi att spela in det 

som sades, även det bad vi om tillåtelse att få göra (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14) (Ekengren 

& Hinnfors 2006, s.120-126). 
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5.6 Metoddiskussion  
 

Miljön för en bra intervju ska vara en ostörd plats där båda parterna ska känna sig bekväma 

med situationen. Det vanligaste tillvägagångssättet för en intervju är att den som undersöker 

och intervjuar besöker de utvalda individernas hemmaplan. Vid en undersökning som 

behandlar ett skolämne som idrott och hälsa anser vi att det är lämpligt att besöka eleverna på 

deras skola och sitta i ett ostört rum. Därför valde vi att besöka båda de utvalda skolorna och 

sitta i rum där eleverna brukar arbeta med sitt skolarbete. Det är meningen att eleven ska 

känna sig trygg och inte tycka att vår intervju är en börda och någonting jobbigt. Därför hade 

vi även noga informerat lärarna om hur vi ville att de skulle gå till och de kunde utifrån 

informationen välja ut åtta frivilliga elever på varje skola. Det resulterade i att varje intervju 

gick smidigt och alla inblandade hade koll på vilken tid de skulle komma för intervju. 

   Har det någon betydelse att de intervjuade eleverna var frivilliga till intervjun? Eftersom de 

intervjuade var frivilliga kan det vara så att eleverna som valde att delta hade goda relationer 

till ämnet och att vi därför fick positiva svar. Hade vi fått annorlunda svar om vi hade valt ut 

vilka elever som skulle delta?  Vi tror inte att det har någon betydelse om vilka som deltog i 

undersökningen då det enbart handlar om information angående undervisningen. Därmed 

spelar inte inställningen till ämnet idrott och hälsa någon roll, utan det handlar mer om vilken 

undervisning eleverna tagit del av.   

   För att få ut de bästa av intervjuerna har vi valt att vara båda två vid alla tillfällen. Det 

innebär att vi kan fokusera på olika delar för att på allra bästa sätt få ut så mycket som möjligt 

av intervjuerna. Den enda risken vi ser med att vara två personer som intervjuar en elev är han 

eller hon kan känna sig i underläge och kan på grund av det ändra sina svar (Stukát, 2005. s. 

40-41). Vi ansåg inte att detta var något problem utan att eleverna var tillräckligt självständiga 

och att de klarade av individuella intervjuer. Detta tack vare att de går i årskurs 9 samt att 

intervjun var frivillig vilket innebar att eleverna själva kunde välja om de ville delta i 

intervjun eller inte, det är alltid lättare att intervjua någon som vill bli intervjuad.  

   I och med att intervjun var frivillig blev det inget bortfall i undersökningen. Om 

intervjuerna inte hade varit frivilliga utan att informanterna hade varit utvalda elever eller om 

intervjuerna hade ägt rum utanför skoltid hade bortfallet kunnat se annorlunda ut.  

   En annan orsak till att undersökningen kan ge fel resultat, enligt vår uppfattning, kan vara 

att eleverna ger felkällor så som att de vill ”skydda” sin skola och därmed inte svara korrekt 
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på de ställda frågorna. Det kan också vara så att eleverna inte har gått på skolan under en 

längre tid och därmed inte tagit del av all undervisning.        

   Vi anser att det kan finnas vissa svagheter med en undersökning som denna. Det kan vara 

att eleverna pratar för lite och att man inte uppnår den mättnad som krävs för en fullbordad 

intervjustudie. Det löste vi med att ha följdfrågor samt att vi gjorde ett par pilotstudier för att 

se om vi missat något eller om någon fråga kunde missförstås. När man sitter öga mot öga 

med informanten är det lättare att förklara om denne inte uppfattar frågan till skillnad från en 

enkätstudie.   

   En annan svaghet kan vara att eleverna inte minns tillräckligt mycket av vad undervisningen 

har gett dem på grund av att undervisning inom hälsa sker för sällan. Det är vanligt att det 

roligaste, tråkigaste och mest intressanta är det som eleverna kommer ihåg. 

   Vi upplevde inte dessa svagheter som något problem i vår undersökning, utan vi hjälp 

varandra och använde litteraturen för att kunna ställa rätt frågor till eleverna, så vi kunde 

uppnå både mättnaden och få eleverna att minnas den hälsoundervisning de haft under 

skoltiden. 
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6. Resultat och analys 
 

Under resultat och analys beskrivs det resultat som studien gav, vad vi kom fram till, samt en 

analysering av resultatet, kopplat till den tidigare forskningen. Kapitlet är indelat i fyra 

underrubriker som baseras på våra frågeställningar. Under varje rubrik redovisas ett 

sammanställt resultat för de båda skolorna, därefter följer en uppdelad analys av de två 

skolorna, skola 1 och skola 2.  

 

6.1 Elevernas definition av vad hälsa innebär 
 

”Oj det är svårt, men jag tror att hälsa är när man mår bra. Kanske när man tränar och äter 

rätt?”. Att må bra är det vanligaste svaret vi får när vi frågar vad begreppet hälsa innebär för 

eleverna. Följdfrågan blir då att beskriva hur man mår när man mår bra. Majoriteten av 

eleverna besvarar det så som att äta rätt kost, motionera rätt och sova lagom mängd. Tabellen 

nedan visar ett sammanställt resultat av vad eleverna svarade på de båda skolorna.   

 

 

 

   Diagrammet visar vår tolkning av vad de intervjuade eleverna svarade på frågan ”vad 

innebär hälsa för dig?”. Den ena axeln visar antalet elever och den andra axeln beskriver vår 

tolkning av deras svar. Med vår tolkning menar vi att om de svarade spela fotboll så ligger det 

svaret under kategorin träna. Respondenterna fick ange hur många svar som helst därmed 

finns det fler än 16 svar i diagrammet. 14 av informanterna beskrev hälsa som att man mår 
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bra. Många angav att hälsa innebär att man äter och tränar rätt. ”En god hälsa kan också vara 

när man har bra självförtroende”, ”när man är frisk, då har man bra hälsa” var två av 

informanternas svar på frågan ”vad innebär hälsa för dig?”.    

 

Skola 1 

 

Alla elever besvarade frågan vad hälsa innebär för dem och deras livsstil. Kost, sömn, träna 

rätt och att ”må bra” var svar som återkom i alla intervjuerna, vilket även kan återkopplas till 

de olika hälsodefinitioner som tidigare forskare definierat. Barlow beskriver individens hälsa, 

det är viktigt att utifrån sin egen förmåga och livsstil uppnå god hälsa (Barlow 1997, s.14). 

WHO som benämner hälsa ur ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande menar att det inte 

bara handlar om sjukdom (sjuk-frisk). En av elevernas tankar stämmer överens med WHO:s 

definition om att bortse från sjukdom när hon pratar om hälsa, en individ har vid de flesta 

tillfällen inte sig själv att skylla vid sjukdomar som kan uppstå och trots att man har en 

sjukdom kan individen må bra (Janlert, 2000, s. 358). 

   De flesta av eleverna anser att det är viktigt att lära känna sin egen kropp, de menar att man 

ska ha förståelse för hur man bör äta, sova och motioner rätt och hur dessa tre element bör 

hänga samman. Precis som Thedin Jakobsson menar ska man ha förståelse för hur den egna 

kroppen verkar och vad som är viktigt att göra för kroppen så att den ska må bra. Alla 

människor är olika och vi uppnår en god hälsa på olika sätt. Hälsobegreppet är mycket brett 

och svårt att definiera, olika individer upplever begreppet på olika sätt (Thedin Jakobsson, 

2007, s. 177).  

 

Skola 2 

 

Informanterna beskriver för oss vad de anser att begreppet hälsa innebär. Kost, sömn, motion 

och att ”må bra” är förklaringar som dyker upp under de flesta intervjuerna. En av pojkarna 

nämner en intressant definition av hälsa. Han beskriver att det kan vara när man har bra 

självförtroende och att detta skulle kunna förbättras genom idrottande. Denna tolkning skiljer 

sig från de flesta andras definitioner av vad hälsa innebär. Han har inte fel i det han säger 

eftersom hälsa är ett brett område som kan tolkas på många olika sätt. Thedin Jakobsson 

skriver att hälsa är ett begrepp som är svårt att beskriva då begreppet innefattar många olika 

dimensioner. Hälsa har länge förklarats som ett tillstånd med avsaknad av sjukdom men 
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numera förklaras begreppet mer med fysiska, psykiska och sociala aspekter (Thedin 

Jakobsson, 2007, s. 177).   

   Att må bra är en förklaring som många av eleverna ger oss, men frågan är vad som menas 

med att ”må bra”? Några av informanterna beskriver det som att man är pigg och glad. I de 

flesta fall beskriver eleverna att man ”mår bra” när man äter, tränar och sover rätt. Då dessa 

tre komponenter samspelar fullt ut upplever eleverna en känsla av att ”må bra” och för dem 

betyder det god hälsa. Att förstå och känna ett samband mellan dessa områden gör det lätt för 

eleverna att förstå meningen med hälsa. När man förstår hur de olika områdena fungerar ska 

man även kunna tillämpa dem och känna att det är meningsfullt. Som Antonovsky menar är 

meningsfullhet den viktigaste byggstenen för att skapa motivation och en stor del av hans 

teori syftar till att vara delaktig och finna engagemang (Antonovsky, 2005, 42-46).   

 

6.2 Hälsoundervisning som ett urval elever upplever att de berör i 

skolämnet idrott och hälsa  

 

På de båda utvalda skolorna upplever eleverna att de tar del av hälsoundervisning. Många av 

de intervjuade beskriver att undervisningen sker för sällan och att det ofta sker i andra ämnen 

än idrott och hälsa. ”För mig är hälsa att träna och äta rätt. I idrotten i skolan lär vi oss att röra 

på oss men inte mycket mer. Vi pratar om kost och lite om kroppen men inte på idrotten utan 

mer i hemkunskapen och naturkunskapen”.   

   På den fristående skolan (skola 1) undervisas eleverna endast en lektion i veckan. Det 

innebär att lärarna prioriterar andra mål än de som står under hälsa i kursplanen. Skolan har 

andra skolämnen utanför ämnet idrott och hälsa som berör olika moment i 

hälsoundervisningen, till exempel kost, humanbiologi samt droger.  

   Eleverna på den kommunala skolan (skola 2) förklarar att de har två lektionstillfällen i 

veckan men att undervisningen i hälsa inte varit jämt fördelad under de senare åren i 

grundskolan. De beskriver att under den senaste terminen har fokus legat på 

hälsoundervisning men under det tidigare terminerna har det varit mer fokus på den fysiska 

aktiviteten. Informanterna berättar även att de berör olika områden av hälsoundervisning i 

andra skolämnen så som i hem- och konsumentkunskap, naturkunskap samt i svenska. Nedan 

visas en tabell över hur eleverna på de båda skolorna besvarade vilka områden 

hälsoundervisningen berörde.   
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   Diagrammet visar vad informanterna svarade på frågan om vilken hälsoundervisning de tar 

del av. Respondenterna besvarade frågan med så många svar de kom på vilket ledde till att vi 

fick fler än 16 svar. Alla intervjuade angav motion som ett område, många benämnde kost och 

några nämnde sömn, humanbiologi och droger. Den liggande axeln visar vad eleverna svarade 

på frågan ”vilka hälsoområden upplever eleverna att de tar del av i ämnet idrott och hälsa?” 

och den stående axeln visar hur många elever som benämnde de olika områdena.   

 

Skola 1 

 

Alla intervjuade eleverna på den första skolan vi besökte anser att de har alldeles för lite 

undervisning i idrott och hälsa, de har enbart ett tillfälle i veckan. De beskriver att deras 

lektioner inom idrott och hälsa enbart är praktiska och att det aldrig kopplas till hälsa. Under 

elevernas fyra år på skolan har de enbart fått en hemstudieuppgift i idrott och hälsa som 

behandlar kost och motion. Uppgiftens syfte var att de skulle notera sina kostintag och sin 

fysiska aktivitet under en tredagars period. De talade om för oss att de inte fick någon respons 

på arbetet de gjort och det skedde ingen diskussion efter inlämning om viktiga hälsoeffekter 

som kan skapas av olika levnadsvanor. De beskriver även att innan uppgiften delades ut gavs 

inga möjligheter till goda förutsättningar för att skapa en förståelse för uppgiften. De fick inga 

föreläsningar eller andra ändamålsenliga hjälpmedel. Därmed tycker eleverna att de inte 

skapas någon meningsfullhet med uppgiften och de skulle uppskatta bättre förberedelser samt 

återkoppling på liknande arbeten.  
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   Kost, droger och hur kroppen fungerar är andra hälsoområden eleverna beskriver att 

skolundervisningen har gett dem, men detta har inte skett inom ramen för idrott och hälsa. 

Hem och konsumentkunskapen har behandlat kostdelen, de har fått lära sig om matens 

innehåll och vad som är bra och dåligt att äta. Under årskurs sju går de en kurs om droger 

(ANT), den behandlar alkohol, narkotika och tobak. Eleverna får under en veckas tid arbeta 

med olika uppgifter och gå på föreläsningar som behandlar detta område, det framkommer av 

intervjuerna att kursen dock har för dåligt innehåll. I Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare 

eller hälsorisk? beskriver en av de intervjuade att en narkoman besökte skolan för att beskriva 

sitt liv som missbrukare. Detta gav eleverna en förståelse för hur drogerna påverkar kroppen 

och varför man fortsätter att ta dem även fast man vet att det inte är bra. Eleven ansåg att detta 

var ett positivt lärotillfälle och att det kan vara nyttigt för eleverna att få höra någon annans än 

lärarens röst, vilket gör det lättare för eleverna att ta till sig av informationen (Nilsson, 1996, 

s. 110).  

  Skolan undervisar alltför ofta om vad man inte ska göra för att leva ett hälsosamt liv. 

Däremot glömmer de ofta bort den viktiga diskussionsdelen där det krävs en beskrivning av 

den didaktiska frågan varför. Utan diskussionsdelen skapar lärarna inte den förståelse som 

krävs för att eleverna ska ta till sig undervisningen.  (Nilsson 1996. s.112-113) 

  Hälsoundervisningen integreras ofta med andra skolämnen så som att undervisning i hur 

kroppen fungerar sker i naturkunskapen. Några av de intervjuade känner inget samband 

mellan ämnenas undervisning till exempel hur kroppen fungerar (naturkunskap) tillsammans 

med kost (hem- och konsumentkunskap) och motion (idrott och hälsa). För att skapa den 

meningsfullhet Antonovsky beskriver så krävs det att alla delar går ihop med varandra och att 

undervisningen ger eleverna den förståelse och de resurser som krävs (Antonovsky, 2005, s. 

45-46). 

 

Skola 2 

 

Eleverna beskriver att de har två lektionstillfällen i veckan inom ämnet idrott och hälsa, de 

flesta av lektionerna är praktiska och vidrör inte hälsoområdet. De intervjuade beskriver att 

under den senaste terminen har hälsodelen tagit en större plats i undervisningen. I 

skolinspektionens rapport Mycket idrott och lite hälsa (2010) kan man läsa att vid 800 

flygande tillsyner uppmärksammade man endast tolv aktiviteter som kan kopplas till hälsa 

(Skolinspektionen, 2010, s. 8).  
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   Majoriteten av informanterna beskriver att de har tagit del av både praktiska och teoretiska 

lektioner inom hälsoundervisningen, där de fått prova på allt från att ha fetma, springa 

hinderbana med sugrör där de känner på hur de är att ha astma eller vara rökare till att sitta på 

en föreläsning och avsluta med inlämningsuppgifter. Den uppgiften eleverna har störst minne 

av är den senaste under årskurs 9 som handlade om deras egen hälsa och livsstil. Efter PM:ets 

inlämning avslutade de med ett seminarium för att diskutera och återkoppla till elevernas 

olika texter.  

  För att göra om Antonovskys teori till ett perspektiv inom undervisningen i skolämnet idrott 

och hälsa är det viktigt att eleverna verkligen förstår alla områden som läraren berör under 

lektionerna. Ett exempel på en uppgift kan vara att läraren ger förkunskaper om hur eleverna 

ska gå tillväga med uppgiften, vart de kan finna information och slutligen att återkoppla 

inlämningsuppgiften. För att ge eleverna den meningsfullhet som faktiskt kan skapas med 

hjälp av en sådan inlämningsuppgift är det av stor vikt att läraren skapar en känsla av 

sammanhang som motiverar eleverna (Thedin Jakobsson 2007, s. 188-192). 

   Hälsoundervisning representeras i ett flertal ämnen utöver idrott och hälsa så som 

naturkunskap, hem- och konsumentkunskap och även svenska där de samarbetar vid 

skrivuppgifter. Det är viktigt att uppfatta sambandet mellan olika hälsoområden, detta är alla 

informanterna medvetna om. Det framgår dock av intervjuerna att en del elever inte skapar 

den förståelse som sammanhanget kräver. En viktig uppgift för läraren är att ge eleverna den 

kunskap som krävs för att kunna utveckla sin egen hälsa, motion och kunna får inspiration till 

att förbättra sina kostvanor.  

  Majoriteten av informanterna på skola 2 upplever att de får en lagom dos av 

hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa där de varierar de olika hälsoområdena. Alla elever 

uppfattar inte alltid lärarnas integration av hälsa mellan ämnena utan ser allting som olika 

“kapitel” i undervisningen. För att uppnå KASAM i undervisningen behöver eleverna ha 

förståelse för hur undervisningens olika områden hänger samman. Samtidigt bör eleverna ha 

tillgång till resurser för att kunna tillämpa den teoretiska undervisningen i praktiken. Som 

Antonovsky menar är känslan av sammanhang väldigt viktigt för att uppleva stimulans i sitt 

lärande (Thedin Jakobsson, 2007, s. 188-192).  
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6.3 Delar ur kursplanen i Lpo 94 som motsvarar elevernas uppfattning av 

hälsoundervisningen i ämnet Idrott och hälsa 
 

”Ja, jag vet att det finns något som kallas kursplan, jag tror den sitter på anslagstavlan men jag 

har aldrig läst den”. Av alla intervjuer framgår det att ingen av informanterna faktiskt vet vad 

som står i kursplanen. De vet att den finns och att lärarna använder sig av den men innehållet 

har aldrig behandlats. ”Jag vill ha MVG i idrott och hälsa. Jag tycker att jag gör mitt bästa och 

har utvecklats, räcker inte det? Jag trodde det var det som var meningen”.  

   I kursplanen för idrott och hälsa finns några tydliga mål som eleven ska klara av för att 

tilldelas betyget godkänt i årskurs 9. Det finns några mål som framförallt berör 

hälsoundervisningen (Skolverket Lo 94, 2000): 

 

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang, 

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion  

 
 

Majoriteten av de intervjuade beskriver att de tagit del av undervisning som behandlar dessa 

delar men att det inte alltid har skett inom ramarna för idrott och hälsa. Detta besvarar vår 

andra frågeställning som behandlar i hur hög grad den upplevda undervisningen motsvarar 

kursplanens mål. Inom ämnet idrott och hälsa på skola 1 motsvarar hälsoundervisningen en 

låg grad men utgår man ifrån skolans alla ämnen uppnås de uppsatta målen. På skola 2 uppnås 

en relativt hög grad av hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa. För att uppnå en ännu 

högre grad av målen sker en integration mellan ämnena.  

 

Skola 1 

 

Ämnet idrott och hälsas kursplans mål och syfte är inte alla eleverna medvetna om, de 

intervjuade vet att läroplanen finns uppsatt på en anslagstavla i skolan men har aldrig tagit del 

av den.  

   Informanterna beskriver att de berört olika delar som de uppfattar som hälsoundervisning, 

men det har dock inte skett under idrott och hälsa undervisningen. I Lpo 94 finns två punkter, 

under kursplanen för idrott och hälsa, som främst riktar in sig på hälsoundervisning. De 

intervjuade beskriver att de berört områden som kost, motion och ergonomi men i andra 

skolämnen. Genom de intervjuade elevernas information framgår det mellan raderna att de 
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inte får något samband mellan hälsoområdena, vilket är ett mål i kursplanen att uppnå. Då 

hälsoundervisningen har integrerats i flera skolämnen upplever inte eleverna fullt ut någon 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 45-46). Ett exempel är 

att i ämnet naturkunskap tar läraren upp områden som berör ergonomi. Eleverna som vi har 

intervjuat har inte förstått att det har med hälsoundervisning att göra.  

  En av respondenterna berättar att hon inte är intresserad av föreningslivet utan skulle önska 

mer hjälp för att uppnå målet ” kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion” 

vilket hon upplever att skolan har missat (Skolverket Lpo 94, 2012-04-23). 

  Vid tillfällen då diskussioner angående temat hälsa kunde vara relevanta påpekade en av 

informanterna att det aldrig skedde någon. Ett exempel var att eleverna gärna gick till en affär 

i närheten för att handla godis och läsk, lärarna ansåg att de inte borde gå dit men eleverna 

fick aldrig en förklaring om varför de inte borde gå dit.  Eleven som påstod detta anser att 

lärarna borde ta vara på dessa tillfällen och undervisa mer spontant. Han menar att det skulle 

ge en större förståelse till varför de inte ska inhandla onyttigheter.  

  Ett av målen i kursplanen för ämnet idrott och hälsa är att eleven ska förstå sambandet 

mellan kost, motion och hälsa därför är det viktigt att det framgår till eleverna på olika sätt, 

vid specifika tillfällen som läraren planerat men även vid spontana tillfällen då det av en 

slump sker något relevant (Skolverket Lpo 94, 2012-04-23). 

 

Skola 2 

 

Kost, motion och sömn är ämnen lärarna berör i undervisningen och som upprepas under de 

senare åren på grundskolan. Ingen av de intervjuade eleverna är medvetna om vad som står i 

kursplanen, det vet att mål finns men inte vad de innehåller. För att eleverna på skolan ska ges 

en större möjlighet till att skapa förståelse är det viktigt att läraren erbjuder en koppling 

mellan undervisningens moment och kursplanens verkliga mål (Thedin Jakobsson, 2007, 188-

189).  

   Det vi får fram av de intervjuade eleverna är att stora delar av hälsoundervisningen är 

integrerad i andra ämnen och att för liten undervisning sker i ämnet idrott och hälsa.  

   Någonting viktigt ett par av eleverna delade med sig av var att de kan vara en stor skillnad 

på vilken lärare de har. Lärarna har olika krav och kan därför göra de svårt för vissa elever i 

framtiden då de missat vissa delar av målen för att kraven på dem är för låga. Detta visar 

tydligt hur viktigt det är att lärarna följer läroplanen, att alla eleverna ska ges samma 
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förutsättningar inför framtiden. Eleverna ska bli undervisade i samma områden men det 

innebär inte att läraren måste undervisa på samma sätt men det krävs av läraren att undervisa 

“rätt” (Skolverket Lpo 94, 2012-04-23) 

  Quennerstedts diskurser kan vara ett hjälpmedel för att dela upp undervisningen i olika 

områden. De är utformade efter kursplanens mål som eleverna ska uppnå. Den största och 

viktigaste diskursen för ämnet idrott och hälsa är fysiologidiskursen som innebär att vara 

fysisk aktiv. Konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning samt god kost är områden 

som berörs inom denna diskurs. Andra områden som bör integreras i ämnet är den sociala 

delen, att kunna samarbeta, kunna hantera skador samt att ha god säkerhet i undervisningen. 

Dessa områden benämner Quennerstedt som fostransdiskursen samt riskdiskursen 

(Quennerstedt, 2006, s. 171-181). 

 

6.4 Vad de intervjuade önskar mer av och förbättringar  

 

Majoriteten av informanterna ansåg att de hann glömma bort vad undervisningen handlat om. 

Då inte undervisningen i hälsa sker kontinuerligt fastnar inte kunskapen och eleverna 

upplever därmed inte undervisningen som viktig. ”Det vi lärde oss när vi gick i sexan kommer 

man ju liksom inte ihåg, en repetition skulle nog vara bra”.  

   De elever som blev intervjuade på skola 1 ansåg att de har för lite idrott och hälsa i veckan 

och att all hälsoundervisning bör vara mer kontinuerlig samt förbättras på de flesta plan. ”Jag 

skulle vilja ha tre idrottslektioner i veckan, två praktiska och en teoretisk skulle vara lagom”. 

De upplevde att undervisningen låg på en för låg nivå.  

   Med dubbel så många lektionstillfällen i veckan upplevde eleverna på skola 2 att de har en 

lagom mängd hälsoundervisning men att allt kan förbättras. Även på denna skola ansåg man 

att en mer kontinuerlig undervisning borde ske. ”Under den senaste terminen har vi pratat 

mycket om hälsa, men inte tidigare. Man borde sprida ut undervisningen i hälsa över alla åren 

på högstadiet, det kanske gör att man förstår bättre och kommer ihåg mer”.  

 

Skola 1 

 

Under intervjuerna diskuterade vi delar som eleverna vill lära sig mer om och vad skolan kan 

förbättra. Det framkommer att de anser att undervisningen ligger på en för låg nivå, de tycker 

att de redan lärt sig dessa grunder hemifrån. Alla åtta eleverna påstår att de skulle vilja 
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förbättra hälsoundervisningen, de vill lära sig om vad de olika hälsoområdena innebär och hur 

de hänger samman. Dock har de olika syn på hur många tillfällen i veckan det borde 

undervisas i ämnet idrott och hälsa. En av flickorna tycker att det ska undervisas vid tre 

tillfällen ett teoretiskt pass som handlar om hälsa och två praktiska pass. Medan majoriteten 

av eleverna tycker två tillfällen i veckan räcker och att hälsoundervisning kan ske vid cirka ett 

tillfälle varannan vecka. 

   Tre av pojkarna tycker att undervisningen kan förbättras genom att lägga in fler 

föreläsningar om hälsa, de kan göra fler mindre uppgifter med uppföljningar som kan 

innebära gruppdiskussioner för att skapa en större förståelse om varför det är så viktigt att lära 

sig om hälsans olika områden. De funderade även kring skriftliga prov för att få sin kunskap 

bekräftad. 

 

Skola 2 

 

Respondenterna anser att deras hälsoundervisning ger dem en bra grund för fortsättningen, 

men en av de intervjuade säger även att allt kan bli bättre. För att stimulera eleverna till att 

tycka hälsa är ett intressant område anser hon att de ska utveckla undervisningen genom att 

använda sig av mer praktiska övningar, till exempel när de använda sig av sugrör att andas 

genom samtidigt som de sprang en hinderbana, det ska finnas en mening med allt de gör. 

   Informanterna anser att det behöver en kontinuerlig undervisning i hälsa för att de ska bli 

påminda och skapa en god förståelse för ämnets olika delar. De tycker att en integration 

mellan ämnena fungerar om lärarna förklara på ett bättre sätt att ämnena samarbetar. Lärarnas 

och elevernas roller är därför viktiga i samspelet dem emellan och i undervisningen. 
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7. Diskussion 
 

I diskussionsdelen förs en diskuterande text om det vi anser är det mest väsentliga i resultatet. 

Vi har delat in kapitlet i 3 underrubriker, resultatdiskussion, teoretiskt perspektiv samt tidigare 

forskning. 

  

7.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka synen på hälsoundervisningen i det obligatoriska 

skolämnet idrott och hälsa ur ett elevperspektiv. Vi ville undersöka vilken hälsoundervisning 

ett urval elever upplever att de berör kopplat till kursplanen idrott och hälsa i Lpo 94. 

   För att undersöka det här området valde vi att intervjua ett urval elever i årskurs 9 på två 

skolor. Vi tog hjälp av dessa frågeställningar: 

 

- Vad anser ett urval eleverna att hälsa innebär? 

- Vilken hälsoundervisning upplever ett urval elever att de tar del av i skolämnet idrott 

och hälsa? 

- I hur hög grad motsvarar den upplevda undervisningen målen inom hälsa i kursplanen 

för idrott och hälsa i Lpo94? 

- Vad anser ett urval eleverna att skolan kan förbättra och ändra när det gäller 

hälsoundervisningen? 

 

Inför denna undersökning trodde vi att eleverna vid de flesta tillfällena upplevde ämnet idrott 

och hälsa som endast något praktiskt där man pratar om enbart fysisk aktivitet. Även om vi 

trodde att undervisning i hälsa skedde, både praktiskt och teoretiskt, fick vi en känsla av att 

den inte alltid nådde fram till eleverna. Trots att vi trodde att eleverna inte uppfattade 

undervisning i ett sammanhang så hoppas vi att lärarna följer kursplanens mål och att 

undervisningen matchar Lpo 94. Vi anser att vår hypotes stämde bra överens med de resultat 

vi fick ut av de intervjuade eleverna.  

   Resultatet och svaren på våra frågeställningar blev att eleverna får ta del av kursplanens mål 

men att målen inte fullt ut uppnås. De intervjuade delger oss att de tagit del av undervisning 
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inom områden som kost och sömn, humanbiologi, droger med mera. Undervisningen 

motsvarar en relativt låg nivå i ämnet idrott och hälsa på grund av att hälsoundervisningen 

integreras med många andra skolämnen. Majoriteten av de intervjuade eleverna beskrev 

integrationen av hälsoundervisningen för oss och de fick oss att fundera på om alla verkligen 

får en känsla av sammanhang? Genom våra valda intervjufrågor förstår vi att eleverna 

upplever skolämnena som separata och de förstår inte alltid att ämnena har ett samarbete.    

   Enligt vår uppfattning kan inte undervisningen uppnå KASAM om den betas av. Det 

innebär att undervisningen inom temat hälsa bör ses som en ständig process som hela tiden är 

i utveckling och måste underhållas. Lärarna kan inte undervisa vid ett tillfälle om en specifik 

del utan måste hela tiden uppdatera eleverna och ge dem möjligheter att skapa en större 

begriplighet, hanterbarhet och det viktigaste av allt meningsfullhet för hälsan och dess viktiga 

innebörd. Det innebär att om det ska ske en integration mellan ämnena måste lärarna hjälpa 

eleverna att förstå kopplingarna mellan de olika skolämnena.  

 

7.2 Teoretiskt perspektiv 

 

Integration mellan de olika ämnena i skolan är något man benämner som väldigt viktigt för 

elevernas lärande. Ett problem som uppstår med integrationen är att eleverna inte får någon 

känsla av sammanhang. Genom intervjuerna får vi fram att hälsoundervisningen som skolan 

bedriver sker oftast i andra ämnen än just idrott och hälsa. Till exempel förklarar de 

intervjuade eleverna att de undervisas i kost och humanbiologi men att detta sker i hem- och 

konsumentkunskap samt naturkunskap. De förstår inte att undervisningen i de olika ämnena 

hänger samman utan att man lär sig en sak i det ena klassrummet och en annan i det andra och 

någon förbindelse där emellan existerar vid de flesta fall inte hos eleverna. Enligt Thedin 

Jakobsson är det viktigt att undervisningen är kopplad till KASAM för att skapa motivation 

hos eleverna. Som lärare måste du strukturera upp lektionerna så ett de blir begripliga, 

hanterbara och meningsfulla (Thedin, Jakobsson, 2007, s.188-189). 

   Anledningen till att vi valde KASAM som vårt teoretiska perspektiv i denna undersökning 

var att vi anser att det är viktigt att eleverna uppnår det som Antonovsky benämner som 

meningsfullhet. Det blir då viktigt att vi som lärare ger eleverna möjlighet att uppnå den 

motivation och det engagemang som han beskriver i sin teori. Vi som blivande lärare i idrott 

och hälsa vill tydligt beskriva målen vid undervisningstillfällena för att skapa begriplighet hos 

eleverna, varför eleverna måste utföra vissa utvalda moment. För att alla elever ska känna att 
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det lyckas i undervisningen anser vi att det är bra att skapa en lektion med olika 

aktivitetsnivåer, en individanpassad undervisning där alla elever får de resurser de behöver för 

att uppnå hanterbarhet (Antonovsky, 2005, s. 42-46).  

 

7.3 Tidigare forskning 
 

Att idrott och hälsa är ett, ur elevsyn, praktiskt ämne är ett faktum. Ämnets namn idrott och 

hälsa förkortar eleverna ner till rott eller, som det förut hette, gymnastik och det i sig innebär 

för dem att röra på sig. Ordet hälsa betyder för de flesta av de intervjuade att man ”mår bra” 

och de menar att man ”mår bra” av att röra på sig, äta och sova rätt. Begreppet hälsa är väldigt 

svårdefinierat och det är inte många författare som definierar begreppet lika. På samma sätt 

blir begreppet olika för alla, då alla individer är olika. Som eleverna beskriver ordet hälsa, att 

”må bra”, kan i sin tur ses på olika sätt. En person kan anse att den mår bra då den är frisk 

från sjukdom medan en annan anser att den mår bra då den får träna och röra på sig (Thedin 

Jakobsson, 2007, s.177-178). 

   WHO:s definition av hälsa har uppdaterats ett flertal gånger, senaste uppdateringen skedde 

1994. Kursplanen för ämnet idrott och hälsa är också i ständig utveckling, i och med det har 

hälsodelen fått större betydelse med åren (se hälsobegrepp samt hälsoundervisning ovan) 

(Janlert, 2000, s. 358). 

   Hela samhället är i en ständig utveckling. Likaså utvecklas skolan och dess olika 

undervisningsämnen. Läroplaner och kursplaner förändras och utvecklas för att anpassa sig 

efter samhällets olika krav. Med åren har själva hälsoundervisningen vuxit fram och tagit en 

allt större plats i kursplanen. Målen för hälsoundervisning i Lgr 11 är betydligt fler än målen i 

Lpo 94, men fortfarande lämnar de ett stort tolkningsutrymme till läraren (Skolverket Lgr 11, 

2011, 2012-05-10).  

   Det stora tolkningsutrymmet i Lpo 94 kursplan för idrott och hälsa ger lärare själv möjlighet 

att tolka hur målen ska uppfyllas. Därför kan det skilja stort på hur lärarna i idrott och hälsa 

undervisar. Vi tycker det är viktigt att lärarna jobbar utifrån samma mål, eleverna ska kunna 

undervisas av alla lärare i idrott och hälsa på skolan och de ska känna att de får likvärdig 

undervisning. Ett alternativ är att lärarna tillsammans i ämnet jobbar fram olika 

undervisningsmoment för att inte undervisningen ska skilja sig markant åt (Skolverket Lpo 

94, 2000, 2012-05-10). 
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   Man kan även tydligt se att antalet undervisningstimmar minskat med åren. Från att i Lgr 69 

ha tre lektionstillfällen i veckan har man nu ett rekommenderat antal timmar per år men 

eleverna på de två utvalda skolorna för denna undersökning förklarar att de hade en respektive 

två lektionstimmar i veckan (Annerstedt, 2001, s. 86-90). Enligt vår uppfattning räcker det 

inte att ha en timmes lektion idrott och hälsa i veckan med tanke på hur brett ämnets centrala 

innehåll är. Detta leder troligtvis till att läraren fokuserar mer på det delar som innehåller 

fysiskt aktivitet då inte alla elever får tillräckligt av det på sin fritid. Att fysisk aktivitet 

stimulerar lärandet är inget nytt och det är därmed viktigt att eleverna har möjlighet att röra på 

sig under sin skoltid. Detta leder också till att lektionstimmarna inte räcker till för den, i 

många fall, delen som fokuserar på hälsan så som kost, motion och ergonomi med mera. 

Fysisk aktivitet är viktigt och i många fall skulle läraren kunna använda sig av hälsans olika 

områden att koppla det till.   

   Utifrån den här undersökningen tycker vi att lärare bör jobba mer med hälsan och dess 

undervisning, integrera med andra ämnen på ett mer förståligt sätt där eleverna får en känsla 

av sammanhang. Öka timmarna i idrott och hälsa, då kan lärarna i ämnet göra sitt jobb på ett 

mycket bra sätt.  
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8. Konklusion 

 

Denna studie gav oss inget generaliserande svar då studien endast är utförd på två skolor i en 

kommun. Kortfattat kan man säga att eleverna går igenom målen i kursplanen för idrott och 

hälsa i grundskolan men detta sker inte enbart inom ämnets ramar. Genom undersökningen får 

vi fram att eleverna får ta del av undervisning inom områden som kost, motion och sömn men 

elevernas förståelse för hur de olika hälsoområdena hänger samman blir däremot inte så 

självklar som lärarna kanske tror. Ett av hälsomålen är att eleverna ska förstå ett samband 

mellan mat, motion och hälsa. Vi fick fram av respondenterna att detta inte alltid är en 

själklarhet på grund av integrationen mellan ämnena och därmed motsvarar den upplevda 

undervisningen en relativt låg grad i jämförelse med kursplanens mål. 

   Genom att utföra undersökningen över ett större område skulle den kunna bli mer 

generaliserbar. Framtida forskning kan vara att jämföra elevperspektivet med ett 

lärarperspektiv. Ett annat alternativ skulle kunna vara att jämföra olika skolor med varandra. 

Hälsoområdet är stort och viktigt för alla individer och därmed anser vi att det finns mycket 

forskning att bedriva för en bättre och hälsosammare framtid.   
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10. Bilagor  

Bilaga 1 - Brev till målsmän 

 

Hej! 

 

Hälsa är ett väldigt brett begrepp som innefattar allt från hur vi mår fysiskt och psykiskt till 

hur vi ser på kost och sömn. Redan i Lpo94 (läroplanen som bestämmer vilket innehåll 

undervisningen ska innehålla) bytte ämnet Idrott namn till Idrott och hälsa och hälsan kom att 

få en större betydelse för undervisningen. Nu har det kommit ytterligare en ny läroplan Lgr11 

och innehållet har nu riktat sig ännu mer mot elevernas utveckling av hälsan.  

 

Vi är två tjejer som läser till lärare i Idrott och hälsa på Uppsala universitet.  

Under denna termin skriver vi en c-uppsats som handlar om elevernas syn på 

hälsoundervisningen i ämnet. För att ta reda på vad eleverna upplever att de faktiskt lär sig om 

hälsa i skolan vill vi intervjua några som går i årskurs nio.  

Ditt barn är utvalt att delta i denna undersökning. Men för att det ska vara okej att vi 

intervjuar ert barn som inte är myndig behöver vi ert godkännande. 

Frågorna har inget med eleven att göra utan det är en hjälp för oss som blivande lärare i Idrott 

och hälsa att förstå vad eleverna tar till sig från hälsoundervisningen inom ämnet som är en 

väldigt viktig del för elevens framtida liv. Eleven kommer att vara anonym genom hela 

undersökningen och i uppsatsen.  

 

Vill ni ta del av uppsatsen och få den hemskickad på e-post, skriv gärna er e-postadress här 

nedanför: 

 

________________________________________________________________________ 

 

Härmed godkänner jag att ni genomför en intervju med mitt barn 

 

________________________________________________________________________ 

Målsmans underskrift     Datum 
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Bilaga 2- Intervjufrågor 
 

1. Hur många idrottslektioner har ni i veckan? 

2. Hur ser fördelningen ut av praktiska och teoretiska lektioner? 

3. Vad innebär hälsa för dig? 

4. Har ni pratat om områden som berör hälso-uppfattningen du beskriver? Vilka delar har 

ni berört i så fall? 

5. Har ni pratat om andra områden inom hälsa? 

6. Hur har ni jobbat med dessa områden, praktiska övningar eller teori? 

7. Vilka skolämnen har berört hälsoundervisning? 

8. När ni har idrott och hälsa, ungefär hur stor del läggs ner på hälsa? praktiskt eller 

teoretiskt? 

9. Vad tycker du om hälsoundervisningen? Känns det relevant för dig (hur du uppfattar 

hälsa)? 

10. Finns det något annat sätt du som elev tycker att lärarna på skolan kan undervisa i 

hälsa? 

11. Hur stor vikt lägger idrott och hälsa läraren på hälsoundervisningen anser du? för lite, 

lagom,  för mycket? 

12. Vad ser du som viktigt att lära dig inom området hälsa? Tycker du att skolan tar upp 

det? 

13. Har du några förslag på hur skolan kan utveckla undervisningen inom hälsa? 

14. Har ni andra hälsoaktiviteter? till exempel temadagar som handlar om exempelvis 

kost, droger osv? 

15. Har du några egna funderingar? 

 


