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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever på en utvald skola tycker om 

hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Vad är hälsa för någonting enligt eleverna, 

anser eleverna att de har tillräckligt med hälsa i undervisningen och hur tycker eleverna man 

ska arbeta med hälsa i idrottsundervisningen? För att uppfylla syftet har sju stycken elever i 

nionde klass intervjuats. Metoden som har använts är individuella kvalitativa intervjuer i en 

blandning av semistrukturerad och ostrukturerad form.  

Slutsatsen är att hälsa för eleverna är att röra på sig, äta rätt, sova bra och hålla sin hygien 

fräsch. Alla dessa faktorer hör till det som kallas för fysisk hälsa. Det är bara två av sju elever 

som någon gång under intervjuerna nämner psykisk eller social hälsa. Man kan se en viss 

skillnad på hur nöjda tjejerna respektive pojkarna är med hälsoundervisningen. Tjejerna 

säger i intervjuerna att de skulle vilja ha mer hälsoundervisning medan två pojkar är helt 

nöjda med hur de har det nu och två skulle vilja ha lite mer hälsoundervisning. Tjejerna ger 

även förslag på hur de skulle vilja jobba med hälsa på lektionerna i idrott och hälsa. Pojkarna 

är antingen nöjda med hur de gör nu eller så har de inga förslag. 

Nyckelord: Fysisk, hälsa, hälsoundervisning, idrott och hälsa, psykisk, social. 

  



 
 

Abstract 

 
The purpose of this study is to exam what students in a chosen school think about health 

education in physical education. What is health according to the students, do the students 

think they have enough health education and how do the students want to work with health 

in physical education? In order to carry out the purpose, seven students in grade nine have 

been interviewed.  The choice off method has been a mixture of semi structured and 

unstructured, qualitative and individual interviews.  

The conclusion is that health for the students is to workout, eat the right food, sleep well 

and keep their hygiene fresh. All these factors are part of what is known as physical 

education. Only two of the seven students mention something about mental or social health. 

The interviews show a difference in how satisfied the girls and the boys are with the health 

education. The girls said in the interviews that they would like to have more health 

education while two boys are satisfied with how they have it now and two would like some 

more health education. The girls also give suggestions on how they would like to work with 

health on their physical education lessons. The boys are either satisfied with how it works on 

their current lessons or they have no suggestions.  

Keywords: Health, health education, mental, physical, physical education, social.  
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Inledning 

Hälsa är ett hett ämne i dagens samhälle. Överallt kan vi se information om de senaste 

mattrenderna och hur man ska träna för att se ut som de populäraste kändisarna. Man får 

en bild av att hälsa är en snygg och vältränad kropp, det vill säga att man är fysiskt aktiv och 

äter rätt. Som idrottslärarstudent har jag fått lära mig att hälsa är så mycket mer. För att ha 

en bra hälsa måste man även må psykiskt bra och ha det bra socialt. 

Världshälsoorganisationen har exempelvis valt att definiera hälsa på detta sätt: ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, själsligt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaron av 

sjukdom och svaghet.” (WHO, 1948). 

En av de stora anledningarna till att jag sökte mig till lärarutbildningen och just idrott och 

hälsa är att jag vill inspirera ungdomar till att vilja skapa ett liv där de mår både kroppsligt 

och själsligt bra. Under min praktiktid har jag dock upplevt att hälsoundervisningen ofta 

kommer i skymundan av den praktiska/aktiva delen av ämnet. Jag har märkt att 

idrottslärarna har svårt att få in hälsa i undervisningen samtidigt som eleverna rör på sig. Det 

viktigaste för idrottslärarna verkar vara att eleverna är fysiskt aktiva under lektionen, där de 

menar att det för många elever är enda gången de rör på sig under veckan.  

Det har förts många diskussioner om att idrott och hälsa ska vara ett bildningsämne och 

genom införandet av Lgr11 (Skolverket, 2011) ligger mer fokus på att eleverna ska diskutera 

och reflektera över vad som händer när man är fysiskt aktiv och hur eleverna ska utveckla 

kunskap om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Frågan jag 

ställer mig är om man kan uppnå dessa mål på det sättet man bedriver undervisningen idag 

eller måste man göra om idrottsundervisningen så den passar dagens mål? Det verkar som 

undervisningen lever kvar i det förgångna. Det är därför viktigt att vi som 

idrottslärare/idrottslärarstudenter tar ämnet vidare och ser till att undervisningen sker på 

ett sådant sätt att eleverna lär sig vilka faktorer i livet som kan påverka ens hälsa, samtidigt 

som undervisningen måste kännas meningsfull.  

För att bättre förstå hur eleverna ser på hälsoundervisningen vill jag med denna studie 

undersöka elevernas upplevelser av hälsoundervisningen under idrott och hälsa lektionerna. 

Vad lär de sig i ämnet och hur vill de lära sig mer om hälsa?  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever på en utvald skola tycker om 

hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Anser eleverna att de har tillräckligt med hälsa 

i undervisningen och hur tycker eleverna man ska arbeta med hälsa i idrottsundervisningen? 

Frågeställningar 

 Vad är hälsa enligt eleverna? 

 Hur upplever eleverna fördelningen i undervisningen mellan hälsa och den 

fysiska/aktiva delen av ämnet idrott och hälsa?  

 Hur skulle eleverna vilja arbeta med hälsa i ämnet idrott och hälsa?  
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Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången gås det igenom vad hälsa är för något. Det finns tre typer av hälsa. 

Fysisk-, psykisk- och social hälsa. Vad kursplanen för idrott och hälsa säger om hälsa kommer 

tas upp. Efter litteraturgenomgången kommer det stå om vad tidigare forskning säger om 

hälsa i skolan, hälsa på idrottslektionerna och sambandet mellan skolprestation och psykisk 

hälsa. 

Vad är hälsa? 

Hälsa som begrepp är på många sätt väldigt komplext. Hälsa för en person behöver inte vara 

samma sak som för en annan person, hur människor ser på hälsa kan alltså skilja sig åt. Ofta 

är det så att vi inte funderar på vad hälsa är när vi är friska och mår bra. Det är först när vi 

mår dåligt på något sätt som vi kommer på att vi saknar hälsa. I vetenskapliga rapporter 

utgår man ofta från dikotomin sjuk-frisk eller utifrån kontinuumet ohälsa-hälsa. I dikotomin 

sjuk-frisk utgår man från en patogen syn, som innebär att människan antingen är sjuk eller 

frisk. Kontinuumet ohälsa-hälsa utgår man från att individen ligger någonstans mellan ohälsa 

och hälsa och hur man kan öka hälsan. Detta betyder att man kan uppleva hälsa men ändå 

vara sjuk, och tvärtom, att man kan vara frisk men uppleva ohälsa. Förr förknippade man 

hälsa enbart med att vara fysiskt frisk men på senare tid har andra aspekter räknats in, 

såsom fysiska, psykiska och sociala aspekter. Nu är synen på hälsa något mer personligt som 

kan variera från person till person och fokus ligger på vilka åtgärder man kan göra för att öka 

en individs hälsoutveckling (Thedin Jakobsson, 2012, s.177). 

Världsorganisationens (WHO) valde år 1948 att definiera hälsa på följande sätt: ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, själsligt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaron av 

sjukdom och svaghet.” (WHO, 1948) Här kan vi tydligt se att hälsa enligt WHO är mer än bara 

fysisk aktivitet och frånvaro av sjukdom. För att ha en bra hälsa ska man även må bra både 

själsligt och socialt. Detta hälsobergrepp har kritiserats för att vara utopiskt och att det är 

omöjligt att uppnå fullständigt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2014). Vid 

Ottawakonferensen valde därför WHO att definiera hälsa som en resurs för att nå andra mål 

i livet: ”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt 

koncept som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga.” (WHO, 

1986) 
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Fysisk, psykisk och social hälsa 

Man brukar skilja på fysisk, psykisk och social hälsa. Varje del är viktig för att man ska 

uppleva en god hälsa. Fysisk hälsa kopplar man ihop med begreppet fysisk aktivitet som 

innefattar alla kroppsrörelser som ökar energiomsättningen under såväl fritid, arbete samt 

olika typer av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, gymnastik, motion och friluftsliv. Det 

finns även risker med fysisk aktivitet, framför allt vid idrott och högintensiv aktivitet. Tränar 

man mycket och högintensivt är det vanligt att man får någon typ av förslitningsskada. 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar hälsan utan att man drar på sig någon skada. 

Rekommendationen är att man ska vara fysiskt aktiv minst 30 minuter dagligen om 

aktiviteten är av måttlig intensitet och minst tre gånger i veckan om den är högintensiv. 

Rekommendationen för barn är minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen och bör vara 

både vara måttlig och högintensiv (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Det är inte självklart vad psykisk hälsa är. Den engelske psykiatern G. Caplan  valde att 

definiera psykisk hälsa på följande sätt: ”Psykisk hälsa innebär en människas förmåga att 

lösa sina problem på ett verklighetsanpassat sätt inom ramen för sin kultur och sin livsstil.” 

(G.Caplan, citerad i Almvärn & Fäldt, 2001, s.29) Caplan menar att vi ständigt möter olika 

problem i våra liv och att det är hur vi väljer att möta dessa problem som avgör vår psykiska 

hälsa. Att vi i olika situationer kan bedöma vad som är klokt och oklokt att göra och att vi tar 

beslut som får önskvärda följder i framtiden. WHO väljer att definiera psykisk hälsa på 

följande sätt: ”Förmåga att skapa harmoniska relationer till andra människor och att 

acceptera motstridiga tendenser i det egna psyket på ett balanserat och socialt acceptabelt 

sätt.” (WHO, citerad i Almvärn & Feldt, 2001, s.30). Denna definition är lik Caplans men WHO 

uttrycker tydligare att psykisk hälsa har med relationer till andra människor att göra. Med 

utgångspunkt i dessa två definitioner är det rimligt att påstå att psykisk hälsa betyder att vi 

kan ta hand om våra problem och finna ett klokt sätt att öka vårt välbefinnande på (Almvärn 

& Fäldt, 2001, s.30). 

Enligt Antonovsky (1991) möts alla människor av olika motgångar, krav, konflikter och 

problem i deras liv som måste lösas. Det som gör att människor klarar av dessa problem och 

i vissa fall även blir starkare efteråt är känslan av sammanhang (KASAM). En stark KASAM ger 

förutsättningar för att uppleva god hälsa. 
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Med KASAM menas: 

 Begriplighet: förmågan att förstå krav och eventuella överraskningar. 

 Hanterbarhet: man har förmågan att möta samt hantera olika krav man ställs inför 

och kan utveckla strategier samt metoder för uppkomna händelser. 

 Meningsfullhet: att man känner sig delaktig och har möjligheten att påverka sin egen 

situation.  

 

Almvärn & Fäldt (2001) menar att vi föds i en värld med andra människor och redan från 

tidig ålder tvingas vi att samspela med andra människor. Detta samspel påverkar hur vi ser 

på oss själva och hur vi ser på andra. Människan är en social varelse och den sociala hälsan 

innebär att vi kan bygga relationer till andra människor och känna oss delaktiga i en 

gemenskap. En psykiskt frisk person strävar efter att bygga goda relationer till andra 

människor och hon både söker och ger andra stöd i problemfyllda situationer. Alla har vi ett 

behov av att bli sedda och bekräftade av andra.  

Hälsa i kursplanen 

I och med den nya läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) fick hälsa en större del i ämnet idrott 

och hälsa. Hälsa och livsstil är en av tre punkter under det centrala innehållet och det är nu 

mer tydligt att eleverna ska skaffa sig kunskaper om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. 

Eleverna ska även förstå att hälsa inte enbart handlar om att röra på sig, äta bra och vila 

utan att hälsa involverar både psykisk- och fysisk hälsa.  Detta kan vi tydligt se i kursplanen 

under ämnets syfte:  

”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom 

hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till 

psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (Skolverket, 2011, s.1) 

Under punkten hälsa och livsstil i det centrala innehållet för årskurs 7-9 (Skolverket, 2011, 

s.3-4) hittar vi punkterna: 

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



6 
 

 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. 

 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

 Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 

till exempel av kön. 

 

Tidigare forskning 

I denna del ges en övergripande blick över tidigare forskning inom området. 

Hälsa i skolan 

Enligt Quennerstedt (2007)  domineras ämnets innehåll när det handlar om hälsa till stor del 

av att undervisningen ska stimulera till att eleven får goda vanor när det handlar om fysisk 

aktivitet och kost. Undervisningen ska även ge fysisk träning samt utveckla elevernas 

kunskaper om fysisk träning. Vidare präglas undervisningen av moment som ska främja hög 

aktivitet hos eleverna vilket ska leda till en god träningseffekt, ett positivt förhållningssätt 

som ska leda till att eleverna skapar goda motionsvanor samt av moment som ska ge 

eleverna kunskaper om konditions- och styrketräning. Som vi kan se är perspektivet på hälsa 

främst av förebyggande och preventiv karaktär, man ska med hjälp av hälsoundervisningen 

förhindra skador, sjukdomar och risker med exempelvis dålig kondition, dålig fysik, en 

alldeles för inaktiv livsstil och dåliga kostvanor.  

Quennerstedt (2007) menar att aktiviteter som tränar kondition, styrka och rörlighet 

priviligeras i undervisningen. Det innebär att aktiviteter som terränglöpning, intervallöpning, 

redskapsbanor eller idrotter som ger en bra träningseffekt som fotboll och innebandy är 

rimliga ur ett hälsoperspektiv. Även andra aktiviteter som har hög deltagandenivå och hög 

aktivitetsnivå som olika lekar, exempel spökboll, gränsbrännboll och kullekar är möjliga 

aktiviteter. Aktiviteter som inte är lika effektiva ur träningssynpunkt är därför inte lika rimliga 

ur ett hälsoperspektiv i ämnet. Det gör att aktiviteter som att främja positiva relationer, 
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naturmöten eller diskussioner om frågor som berör hälsa och livsstil inte på samma sätt 

passar in i undervisningen eftersom de ”stjäl” tid från den hälsofrämjande fysiska aktiviteten.  

Annerstedt (2007) menar att anledningen till att den fysiska delen tar upp en såpass stor del 

av ämnet idrott och hälsa beror delvis på att ämnet har en stark fysiologisk tradition som har 

satt sin prägel på idrottslärarutbildningen. Ur det fysiologiska perspektivet ses en väl 

fungerande kropp någonting som alla individer själva kan skapa. I ämnet framträder även en 

humanistisk syn på hälsa. I en undersökning gjord av Thedin Jakobsson (2012) där hon har 

intervjuat ett antal lärare framkommer det att lärarna anser att det är viktigt att träna den 

sociala förmågan hos eleverna, att de ska kunna hjälpa varandra och samarbeta. Lärarna 

tycker även att det är viktigt att undervisningen ska kännas lustfylld och gå i lekens tecken, 

detta kan tolkas som ett försök att stärka elevernas psykiska välbefinnande i positiv riktning.  

Rapporter från skolverket 

Skolverkets (2003) rapport Skolämnet idrott och hälsa i Sverige – en utvärdering av läget 

hösten 2002 visar att fokus i ämnet idrott och hälsa ligger på den fysiska aktiviteten. Detta 

gör att utrymmet för reflektion och dialog blir begränsat. Det här kan tolkas som att 

innehållet i hälsoundervisningen tas för givet och inte behöver diskuteras eller reflekteras. 

Skolverkets rapport visar att eleverna sällan reflekterar över det praktiska de gör på 

lektionerna och det innebär att alternativa synsätt på hälsa, kropp och fysisk aktivitet sällan 

kommer till uttryck. Rapporten visar att det finns ett förhållningssätt att ”om eleverna rör på 

sig och har roligt så är det bra”. Vilket styrks av att två tredjedelar av de tillfrågade lärarna i 

undersökningen tycker det viktigaste med undervisningen är att eleverna ska ha roligt 

genom fysisk aktivitet, följt av samarbete och förbättrad fysisk förmåga. 

Undersökningen visar att det lärare tycker är viktigast att eleverna ska lära sig skiljer sig mot 

vad eleverna uppfattar att de lär sig.  I lärarenkäten som skolverket gjorde framgår det att de 

viktigaste utgångspunkterna i undervisningen är att eleverna utvecklar ett positivt 

förhållande till den egna kroppen (91 %) i jämförelse med att eleverna utvecklar en god 

fysisk förmåga för att kunna utöva olika idrottsgrenar (48 %) och att eleverna utvecklar en 

stark och vältränad kropp (29 %). I elevenkäten visar det sig att 5 % tycker undervisningen 

har bidragit till en negativ syn av kroppen och 41% tycker synen är opåverkad. Detta kan 

jämföras med att 77 % av eleverna tycker undervisningen har bidragit till att de fått en ökad 



8 
 

förståelse för hur de kan förbättra sin kondition och utveckla styrka och rörlighet. Som vi kan 

se så skiljer sig elevernas syn på vad de lärt sig mot vad lärarna tycker är det viktigaste med 

ämnet (Skolverket, 2003).  

I rapporten Mycket idrott och lite hälsa – rapportering från den flygande tillsynen i ämnet 

idrott och hälsa (Skolinspektionen, 2010) går det läsa att skolinspektionen 2010 gjorde en 

oanmäld flygande tillsyn under 304 lektioner i idrott och hälsa runt om i landet. Tillsynen 

fokuserade bland annat på att ta reda på vilka aktiviteter som förekom under lektionerna. 

Resultatet visade att aktiviteter med bollar, som bollspel och bollekar helt klart var det som 

dominerade innehållet på lektionerna. Bara 12 av 304 lektioner innehöll någon form av 

undervisning om hälsa. Resultatet från tillsynen stärker både skolverkets tidigare 

utvärderingar och andra forskningsresultat som visar att lärarna tolkar begreppet hälsa som 

fysisk aktivitet.  

Samband mellan skolprestation och psykisk hälsa 

I socialstyrelsens rapport (2010) Social rapport står det att det finns ett samband mellan 

skolprestation och den psykiska hälsan. Resultaten visar att en god hälsa leder till att man 

mår bättre och därmed till bättre förutsättningar för lärande. Resultaten visar även, att gå ut 

skolan med godkända betyg leder till minskad ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Därmed 

är lärande centralt för elevernas välbefinnande. Socialstyrelsens sociala rapport visar att det 

finns ett tydligt samband mellan låga betyg, kraftigare alkoholmissbruk och allvarlig 

kriminalitet. Bland ungdomar med låga betyg har 1,4 % av kvinnorna och 8,6 % av männen 

haft problem med ett kraftigare alkoholmissbruk medan procenten bland ungdomar med 

medel till höga betyg är betydligt lägre, 0,2 % av kvinnorna och 1,3 % av männen. Bland 

elever med högre betyg är procentsatserna ännu lägre. Vi kan se samma mönster för allvarlig 

kriminalitet. 2,4 procent av kvinnorna och 12,5 % av männen med låga betyg har någon gång 

blivit åtalade för någon typ av allvarlig kriminalitet. Precis som med ungdomar med 

alkoholmissbruk så minskar antalet ju bättre betyg de har. 0,2 % av kvinnorna och 1,1 % av 

männen med medel till höga betyg har någon gång blivit åtalade för någon typ av allvarlig 

kriminalitet. Ännu lägre bland elever med höga betyg (Socialstyrelsen, 2010). 

När man ser på hur elever vill förbättra sina kunskaper i ämnet hälsa är det viktigt att veta 

vad forskningen säger om hur dålig hälsa oftast visar sig bland dagens ungdomar. Detta kan 
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avgöra vilket sätt de vill att hälsoundervisningen skall ske på. Enligt kungliga 

vetenskapsakademins (2010) har pojkar ofta mer externaliserade symptom. Detta visar att 

när pojkar lider av en dålig hälsa visar det sig ofta genom att de på något vis är utåtagerande 

och har uppmärksamhetsproblem. Flickor är generellt mer internaliserade, att de visar mer 

depressiva symptom. Exempel på internaliserade problem kan vara ångest, nedstämdhet, 

överdriven rädsla och oro. Tidig upptäckt och förståelse från vuxna är viktigt i båda fallen. 

Enligt forskarna skapar båda symptomen problem med skolarbetet. Kungliga 

vetenskapsakademin (2010) menar även att flickor i skolan upplever mer stress än pojkarna i 

samma ålder, även skolverkets rapport Attityder i skolan (Skolverket, 2013) visar på detta. I 

gymnasieskolan uppger 48 % av flickorna att de ofta eller alltid upplever stress medan bara 

27 % av pojkarna känner detsamma. Flickorna underskattar ofta sin kompetens medan 

pojkarna har en tendens att överskatta sin kompetens. Flickorna är inte heller lika bra på att 

hålla en positiv självbild trots att de ofta presterar bättre än pojkarna (Westling Allodi, 2010). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I skolan vill man att eleverna skall ta till sig kunskaper om hur de själva kan påverka sin hälsa. 

För att göra detta kan lärarna använda sig av en metod som kallas för empowerment, eller 

hjälp till självhjälp som det även kan kallas för. 

Empowerment 

Enligt Kostenius och Lindguist (2006) är empowerment ett begrepp som utvecklades i USA 

under 1970-talet. Begreppet bygger på tankar från den sociala aktivistideologin som 

förespråkar hjälp till självhjälp. Istället för att ge eleven svaret på en fråga, lär man eleven 

hur denna kan hitta svaret på frågan själv. Empowerment är en process, men även ett mål 

med makt, kontroll, självtillit och stolthet som centrala komponenter. Med tanke på detta 

kan alltså empowerment ses som hjälp till självhjälp, en metod att väcka medvetenheten och 

förstärka egenmakten hos en individ. Makt brukar förknippas med möjligheten att påverka 

sitt liv, även sin egen hälsa. Genom att integrera och stimulera delaktigheten hos en individ 

blir empowerment en process, men man strävar även efter ett resultat, ett mål.  

Kostenius och Lindguist (2006) skriver att det finns ett flertal olika modeller som bygger på 

empowermenttanken. De här empowerment modellerna bygger på en syn med människan 

som medborgare där jag-och-du-relationen står i centrum. Personliga erfarenheter värderas 

högt och man fokuserar på att reflektera och diskutera över olika erfarenheter. John Deweys 

learning by doing, är en av de viktigare fraserna som man bygger empowerment runt. 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2008) bygger empowerment begreppets grundtanke 

inom det hälsofrämjande arbetet på att alla människor klarar av att ta kontroll över olika 

riskfaktorer som påverkar hälsan och bli medveten om problemen och hitta strategier för att 

lösa dessa. Det är viktigt att man fokuserar på lösningen istället för problemen och att man 

fokuserar på människornas styrkor istället för svagheter och att motivationen till förändring 

måste komma inifrån.  

I en litteraturstudie gjord av Gibson (1991) undersöker han egenskaper, kännetecken och 

användning av begreppet empowerment. Här visar det sig att även Gibson anser att 

empowerment är en process där människor lär sig att kontrollera olika saker som händer i 

deras dagliga liv. Enligt Gibson omfattar processen både individens ansvar att ta kontroll 

över sin egen hälsa, men även samhällets ansvar att ge människan möjligheten att ta ansvar 
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för sin egen hälsa. Idag finns det ingen tydlig definition av begreppet empowerment på 

svenska som alla använder sig av på svenska. I litteraturen finner man ofta översättningen 

”egenmakt”. 
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Metod  

Design 

Valet av metod kändes självklart då det var elevernas tankar och känslor kring 

hälsoundervisningen i idrott och hälsa som skulle undersökas. Meningen var att kunna sätta 

sig in i hur eleverna vill ha det inom ämnet. Trost (2007) menar att om frågeställningen 

handlar om hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting sker ska man göra en kvantitativ 

undersökning. Arbetar man med siffror ska man använda sig av en kvantitativ metod. Om 

man däremot vill försöka förstå olika människors upplevelser av saker och ting, eller försöka 

förstå hur de resonerar och reagerar ska man använda sig av en kvalitativ undersökning. 

Backman (2008) beskriver den kvalitativa metoden på ett liknande sätt. Enligt honom 

inbegriper eller resulterar den kvalitativa undersökningen i verbala formuleringar, skrivna 

eller talade. Eftersom frågeställningen handlar om att studera vad eleverna tycker om 

hälsoundervisningen och hur de tycker man ska jobba med hälsoundervisningen lämpar sig 

den kvalitativa metoden bäst. 

En blandning av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer användes. Enligt 

Denscombe (2009) är det inte ovanligt att man rör sig fram och tillbaka mellan 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I den semistrukturerade intervjun har man 

färdiga frågor i sin intervjuguide men intervjuaren är beredd att vara flexibel när det gäller 

ämnenas ordningsföljd. I intervjuguiden finns det fyra huvudfrågor och i guiden finns även 

uppföljningsfrågor till varje huvudfråga. När en huvudfråga har blivit besvarad av 

respondenten kan en eller flera följdfrågor hoppas över, detta kännetecknar den 

ostrukturerade intervjun där man som intervjuare ställer en öppen fråga till ett tema eller 

ämne som man sedan låter den intervjuade tala fritt om och förklara sina tankegångar. 

Urval 

För att genomföra denna undersökning behövdes det intervjuas sex till åtta stycken elever. 

Sex stycken kändes som ett minimum för att få fram tillräckligt med material till 

undersökningen och med tanke på tidsaspekten kändes åtta intervjuer som ett maximum. 

Eftersom jag under hela min praktiktid har varit på högstadiet kändes det naturligt att det 

var med elever i årskurs 7-9 jag skulle genomföra mina intervjuer. Det som skulle undersökas 

passade även in med kursplanen för årskurs 7-9. Enligt Lgr11 ska eleverna under 
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idrottsundervisningen exempelvis lära sig olika definitioner av hälsa och även lära sig 

sambandet mellan rörelse, kost och hälsa (Skolverket, 2011). Mer om vad som ingår i 

kursplanen går att läsa under litteraturgenomgången. Min uppfattning är att ju äldre de är 

desto mer tänker och reflekterar de runt sin undervisning. Av dessa anledningar valdes 

undersökningen att göras på elever som gick i nionde klass. För att hitta elever till 

undersökningen användes ett bekvämlighetsurval. Enligt Denscombe (2009) styr ibland 

forskarens begränsade resurser, så som tid och pengar urvalet. När respondenterna valdes 

ut var det för att de fanns lätt tillgängliga. Först kontaktades en rektor på en skola. Syftet 

med uppsatsen förklarades och rektorn fick frågan om det var okej om ett par elever från 

hens skola blev intervjuade. Det gick bra och hen skickade i sin tur vidare uppdraget till två 

av skolans idrottslärare som i sin tur frågade sina elever om det fanns några frivilliga till 

undersökningen. De fick in åtta namn, fyra pojkar och fyra flickor som frivilligt ville ställa upp 

på intervjuerna. Senare blev det bortfall på en respondent.  

Genomförande  

Intervjufrågorna arbetades fram med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar. I 

samråd med handledare gjordes vissa omformuleringar och efter det gjordes en pilotstudie 

med en femtonåring. Att göra en pilotstudie med en person som var i liknande ålder som 

respondenterna kändes viktigt. Intervjun består av fem stycken huvudfrågor och sju stycken 

uppföljningsfrågor (se intervjuguide, bilaga 1). Dessa frågor har vid intervjuerna mynnat ut i 

olika följdfrågor. Under pilotintervjun uppnåddes svar på undersökningens frågeställningar 

och därför valdes det att inte göra några ändringar inför de riktiga intervjuerna. 

Intervjuerna delades upp på två tillfällen. Tanken var att det skulle göras fyra stycken vid 

båda tillfällena. Vid första tillfället genomfördes fyra intervjuer men vid andra tillfället så var 

en av respondenterna frånvarande och därför har det blivit ett bortfall på en intervju. 

Intervjuerna gjordes under elevernas idrottsundervisning. Eleverna intervjuades en och en i 

lärarrummet. Där kunde man sitta ner i lugn och ro. Det hördes lite buller från idrottssalen 

men det var ingenting som störde. Enligt Kvale (2009) är det bra att spela in sina intervjuer 

vilket också gjordes. Fördelen med detta är att allt respondenten säger spelas in och kan 

senare spelas upp igen. En annan fördel är att  efter de första intervjuerna går det att lyssna 

igenom och reflektera över hur frågor och följdfrågor ställs, vilket tonläge som används och 

om man på något sätt påverkar respondentens svar.  
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Innan varje intervju förklarades det för respondenten vad arbetet handlade om. För att 

respondenterna inte skulle känna att intervjun var ett prov förklarades det tydligt att det 

inte fanns några rätt eller fel utan att det var deras syn på saker och ting som var intressant 

och att de skulle vara helt anonyma, även för deras lärare. Med tanke på de forskningsetiska 

principerna blev respondenterna tillfrågade om det var okej att intervjun spelades in, detta 

var okej för alla respondenter.  

Meningen var att intervjuerna skulle ta mellan 15-20 minuter att genomföra. Det visade sig 

att de blev lite kortare än så. Alla intervjuer är mellan 10-15 minuter.  

Databearbetning 

När alla intervjuer var genomförda blev de transkriberade en och en vid ett antal olika 

tillfällen. Inspelningarna blev avskrivna exakt efter vad respondenterna sa, även 

hummanden, tysta pauser och harklingar. Trots att intervjuerna blev relativt korta tog detta 

längre tid än förväntat. 

För att analysera den kvalitativa data som har samlats in har Denscombes (2009) fem steg 

för analys använts. När utsagorna hade blivit transkriberade förbereddes den kvalitativa 

datan för analys genom att alla intervjuer blev sammanställda på ett och samma ställe och 

skrevs ut, vilket är det första steget i analysen. Till en början döptes alla intervjuer efter elev 

1, elev 2 etcetera för att inte blanda ihop de olika intervjuerna. Enligt Denscombe (2009) är 

det viktigt att varje bit av rådata får en unik kod då det blir lättare att återvända till de ställen 

som är intressanta. Steg två var att  läsa igenom transkriberingarna ett par gånger för att bli 

förtrogen med data. Steg tre innebär att man ska börja tolka sin data. Nyckelord eller koder i 

intervjuernas data markerades med överstrykningspenna för att sedan grupperas i olika 

kategorier. Dessa kategorier skapades efter hur uppsatsens syfte och frågeställningar är 

utformade. Kategorierna var bestämda redan innan analysen började och därför 

utelämnades den data som inte passade in i någon av kategorierna. Kategorierna bestod av 

"vad hälsa är för respondenterna", "tycker de att de har tillräckligt mycket hälsoundervisning 

och hur mycket hälsoundervisning har de jämfört med mer traditionell undervisning" i form 

av fysiska aktiviteter och "hur skulle de vilja arbeta med hälsa". I det här steget görs även 

olika kopplingar mellan vad de olika respondenterna har berättat. Steg fyra innebär att man 

ska styrka att forskningens resultat är "riktiga". Mer om detta går att läsa under reliabilitet 
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och validitet i uppsatsens metoddel. Sista steget är att data ska presenteras (Denscombe, 

2009). I presentationen döptes respondenterna om från elev 1, elev 2 till olika namn. För att 

respondenterna skall hållas anonyma användes inte deras riktiga namn.  

Reliabilitet och validitet 

Enligt Denscombe (2009) avgörs graden av reliabilitet av hur stabil en studie anses vara. 

Studien skall inte kunna utsättas för några slumpinflytelser. Detta innebär att 

forskningsinstrumentet skall ge samma resultat vid ett annat tillfälle även om någon annan 

genomförde undersökningen. 

För att uppfylla valididetens krav skall intervjuguiden mäta det som den är lämplig och till för 

att mäta. Trost (2010) skriver även att inom kvalitativa undersökningar är det viktigt att den 

som intervjuar strävar efter att förstå hur respondenterna uppfattar en företeelse eller ett 

ord.  

Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer för att upprätthålla individskyddet har använts 

i samband med intervjuerna. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de personer han eller hon använder sig av i uppsatsen om forskningsuppgiftens 

syfte. Detta uppfylldes genom att respondenterna blev informerade om varför de blev 

intervjuade och vad syftet med denna uppsats är. Samtyckeskravet betyder att deltagarna i 

undersökningen själva har rätten att bestämma om de vill vara med i undersökningen eller 

inte. Eftersom de elever som är med i undersökningen själva fick skriva upp sig frivilligt och 

det var ingen som hade ångrat sig när intervjuerna väl genomfördes uppfylls 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som varit 

med i undersökningen ska förvaras på ett sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Detta 

har uppfyllts genom att inga av de personuppgifter som har samlats in kommer delas vidare, 

förutom ålder och kön. Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål. Detta krav uppfylls genom att de 

uppgifter som har samlats in inte kommer lånas ut till någon annan forskare eller person.   
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Resultat  

I denna del kommer resultatet från elevintervjuer att redovisas. Resultatet kommer delas in i 

tre olika kategorier utifrån syfte och frågeställningar. För varje kategori redovisas först en 

bakgrund där det står  vad eleverna har sagt i sina intervjuer och efter det kommer det en 

sammanfattning med olika mönster som har hittats i respondenternas svar. I slutet kommer 

det vara en syntes. 

4 pojkar och 3 flickor i åldern 15 år har intervjuats. Pojkarna kallas för Samir, Axel, Linus och 

Gustav. Flickorna kallas för Sofie, Pia och Carolina. Namnen är inte respondenternas riktiga 

namn. 

Vad är hälsa enligt eleverna? 

Hälsa för Samir är att man äter ordentligt, att man tränar, håller sin hygien bra och att man 

håller sig pigg dvs. att man sover tillräckligt mycket. 

Samir: ” jaa en äter ordentligt och en träner.. öö en håller sin hygien 

bra och jaaa håller sig pigg och sånna saker.” 

För Axel är hälsa att kroppen ska må bra. Man ska inte göra saker som är dåliga, som 

att röka, snusa, dricka alkohol eller ta droger. Han pratar om att man ska vara ”ren”, 

alltså inte använda droger. Axel utvecklar detta och pratar om att man inte ska göra 

saker som man inte vill och att man inte ska använda droger eller liknande som gör att 

kroppen mår dåligt för då mår man själv inte bra. I intervjun framkommer det att Axel 

tidigare har druckit en hel del energidricka men att han nu vet att det kan vara skadligt 

att dricka för stora mängder. 

" hälsa. Ja hälsa är väl.. kroppen att man mår bra liksom åå tar hand 

om hälsan.. man inte gör saker som är dåligt, typ röka, snusa, droga, 

alkohol. Att man inte gör sånt, man är ren." 

Hälsa för Linus är att man ska vara nyttig, att man äter rätt. Man ska sköta sin hygien 

genom att duscha och hälsa för honom är även att träna mycket. 

Linus: ”hälsa för mig de är o va nyttig och ja va ren, träna mycket, öö 

ja de är att man ska va nyttig och träna. Se till att man duschar.” 
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Hälsa för Gustav är att man ska äta bra, tvätta sig och sköta sin hygien, och att man ska må 

bra. Han utvecklar sitt resonemang om att må bra med att det för honom är viktigt att 

idrotta och att man ska ha roligt med sina kompisar.  

Gustav: ”att man mår bra och äter bra, tvättar sig och har roligt med 

kompisar.” 

Sofie menar att man ska hålla igång och vara fysiskt aktiv. Att man ska tänka på vad man äter 

så att man äter nyttig mat.  

Sofie: ”det är väl typ att man ska hålla igång och sådär. Att man ska 

tänka på vad man äter, det tänker jag på mest när jag hör hälsa.” 

Hälsa för Pia är att man ska vara utomhus och få frisk luft. Man ska sköta sin hygien och ha 

bra matvanor. Hon säger även att hälsa för henne är att vara frisk.  

Pia: ”hälsa är frisk luft, bra hygien och bra matvanor.. ja att vara frisk 

helt enkelt.” 

Senare i intervjun pratar Pia även om att man måste träna för att man ska må bra, för att 

kroppen ska må bra. Träning för henne kan vara att t ex. gå ut och gå någon dag bara för att 

få frisk luft.  

För Carolina är hälsa nyttig mat och träning. När hon tränar och tar ut all sin energi, får mer 

muskler och bättre kondition då mår hon riktigt bra och det är hälsa för henne. Hon nämner 

även att när hon tränar så tänker hon inte på någonting annat än träningen. Carolina anser 

även att bra sömn är viktigt för en bra hälsa.  

Sammanfattning 

Man kan se tydliga mönster vad som är hälsa för de elever jag har intervjuat. Sex stycken av 

eleverna tycker att man ska äta rätt för att ha en bra hälsa. Det är bara Axel som inte nämner 

detta, men han pratar om att man inte ska ta droger eller dricka för mycket energidricka. 

Fem av respondenterna tycker det är viktigt att man tränar och håller igång. Ett annat vanligt 

förekommande svar är att man ska ha en bra hygien, fyra av sju elever har nämnt detta i sina 

intervjuer. Två av respondenterna, Samir och Carolina förknippar hälsa med bra sömn. 
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Hur mycket hälsoundervisning och fördelning mellan praktik/teori? 

Hur ofta har eleverna hälsoundervisning på idrotten och hur upplever eleverna fördelningen 

i undervisningen mellan hälsa och den aktiva/fysiska delen av ämnet?  

I intervjun med Samir framkommer det att han förknippar hälsoundervisningen med de 

teorilektioner som de har på idrotten. Han säger att de har teori någon gång då och då, 

kanske en eller två gånger per termin och att de då pratar om teori i 20-25 minuter och 

sedan gör de något annat. Han tycker att fördelningen mellan hälsoundervisningen och den 

fysiska/praktiska undervisningen är bra. Man får lite av varje, lite bollsport, lite hälsa och lite 

rörelser.   

Axel säger att de går igenom olika teman på idrotten. T ex. dans, hälsa, rörelse och styrka. 

Hälsotemat kan vara någon lektion då och då och det är framförallt då de pratar om hälsa 

men det händer även att läraren pratar om hälsa, vad som är bra och inte bra att göra, under 

lektionerna också. Han tycker uppdelningen mellan hälsoundervisningen och den 

fysiska/praktiska undervisningen är bra. Han tycker det är viktigt att man inte gör samma sak 

hela tiden och tröttnar på det. Han tycker även att det praktiska är roligare, att man får 

använda kroppen men att det är viktigt att kunna de teoretiska bitarna också. 

Linus tycker inte man pratar eller diskuterar om hälsa speciellt ofta under 

idrottsundervisningen och det är någonting han skulle vilja ha lite mer utav. Han tycker att 

den fysiska/praktiska delen av ämnet är större än hälsobiten, men förutom att han skulle 

vilja ha lite mer hälsoundervisning är Linus nöjd med hur det är. Det han nämner är att han 

skulle vilja ha lite mer undervisning om hälsa men inte så mycket. På frågan om hur Linus ser 

på uppdelningen mellan den praktiska delen och hälsobiten i ämnet säger Linus: ”jag tycker 

det är mer praktiskt än hälsa i ämnet. Det är vad jag känner, att det är så.” och om han 

skulle vilja ha mer av hälsodelen svarar han: ”Nja inte så värst mycket mer. Lite men inte 

mycket.” 

I intervjun med Gustav säger han att de pratar om hälsa en eller ett par gånger per läsår och 

att det sker genom teorilektioner. Han tycker att hälsoundervisningen de har är bra men han 

skulle vilja ha mer utav det. Under intervjun säger Gustav: ”när vi väl har hälsoundervisning 

så är det bra. Men vi skulle kunna ha lite oftare. Jag skulle vilja ha mer utav det.” Han tycker 

att det är mycket mer praktisk undervisning än hälsa på idrotten. Han menar att det är svårt 
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att öva på hälsan; ”Men de… de går ju inte direkt öva på hälsan. Man kan ju inte öva på att 

äta och så… det kommer ju…”  

Sofie säger att de inte pratar om hälsa så ofta på idrotten, de kanske har en lektion per 

termin eller något sådant. Hon tycker att det som sägs om hälsa på idrotten är bra men hon 

tycker inte att läraren säger så mycket. Hon tycker att man borde prata mer om hälsa på 

lektionerna än vad de gör nu.  

Sofie: ”Vi borde väl ha lite mer prat om hälsan typ. Att man ska hålla 

igång och sånt.” 

Pia berättar att de har teorilektionerna kanske två gånger per termin och det är då de 

diskuterar hälsa på idrotten. Hon säger att de inte pratar om hälsa under de vanliga 

lektionerna utan då är det mer direktiv över vad de ska göra och sen sätter de igång med 

någon form av aktivitet. Hon tycker det skulle vara bättre om de pratade om hälsa någon 

gång ibland och att de fick böcker så de kunde skriva ner det läraren sa. Hon tycker den 

fysiska/praktiska undervisningen dominerar lektionerna och hon säger under intervjun att 

hon skulle vilja ha lek eller sport en av de två lektionerna i veckan och mer hälsa på den 

andra lektionen.  

I intervjun med Caroline säger hon att de diskuterar hälsa på idrotten någon gång då och då. 

De har inte teori så ofta men läraren pratar om hälsa under vissa lektioner. Hon nämner att 

de har teorilektioner ungefär två gånger per termin. Hon tycker att det är för mycket bollspel 

och att det borde vara lite mer prat om hälsa på lektionerna. 

Caroline: ”Ja det är ju lite för mycket bollspel och fritt för mig 

egentligen men… Det är för lite för lite hälsa tycker jag fast det kan 

vara tråkigt men.” 

Sammanfattning 

Sex av sju elever nämner att de har teorilektioner. Samir, Gustav, Pia och Caroline säger att 

de har teorilektioner 1-2 gånger per termin. Axel och Caroline säger att deras lärare pratar 

om hälsa då och då under de praktiska/fysiska aktiviteterna i idrottssalen.  
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Samir, Axel och Linus tycker att fördelningen mellan hälsoundervisningen och den 

praktiska/fysiska undervisningen är bra. Samir och Axel berättar att de tycker det är viktigt 

med variation i idrottsundervisningen så att man inte tröttnar på det man håller på med. 

Linus och Gustav skulle vilja ha lite mer hälsoundervisning, inte mycket men lite mer. Medan 

Sofie, Pia och Caroline tycker det är för mycket praktiskt/fysiskt på idrottslektionerna och för 

lite prat om hälsa. De skulle vilja prata mer om hälsa.  

Hur skulle eleverna vilja arbeta med hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Samir tycker det är bra så som de har det just nu. Att läraren tar en del av idrottslektionen, 

cirka 20-25 minuter och pratar om teori och hälsa.  

Axel tycker lärarna har lyckats bra med hur de har lagt upp hälsoundervisningen och han 

skulle inte vilja ändra på någonting. Nu har de teorilektioner 1-2 gånger per termin och där 

emellan tar de även upp hälsa på de andra lektionerna också. Han tycker det är viktigt att 

prata om det regelbundet så man inte glömmer bort de saker man har lärt sig. 

Linus vet inte hur han skulle vilja ha hälsoundervisningen under idrottslektionerna förutom 

att han skulle vilja ha lite mer av det. Han tycker däremot att man borde ha lite nyttigare mat 

i matsalen och prata om vad det är som gör maten nyttig. På idrottslektionerna tycker han 

att de borde prata mer om vad hälsa är egentligen. 

Gustav vet inte hur han vill jobba med hälsa på idrottslektionerna. Det han nämner är att 

han tycker de teorilektioner de har borde räcka. 

Sofie tycker att man borde ha en hälsovecka i skolan. Under veckan får man äta nyttigare 

mat och röra på sig mer än vad man gör vanligtvis och se om man mår bättre då än vad man 

brukar göra.  

Pia svarar först att hon inte har en aning om hur man skulle kunna jobba med hälsa på 

idrotten. Efter att ha funderat en stund kommer hon på att man skulle kunna ha temadagar 

eller något liknande. Att ha en tipspromenad som handlar om hälsa, orientering eller något 

liknande skulle vara ett roligt sätt att lära sig olika saker i idrotten. 

Caroline tycker att man ska göra hälsoundervisningen mer praktisk. Att man får testa på 

olika saker och se hur ens hälsa ändras. Ett exempel kan vara att man inte ska sova så 
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mycket en natt och en natt där man sover bra och sen idrotta dagen efter. Se på 

skillnaderna, vad var sämst och bäst. 

Sammanfattning   

Två av eleverna, Samir och Axel är nöjda med hur de har det nu och skulle inte vilja göra 

några ändringar. Samirs lärare tar ibland 20-25 minuter av en lektion och pratar om 

teori/hälsa. Axels lärare har teorilektioner och småpratar även om teori/hälsa på några av de 

övriga lektionerna. Gustav och Linus vet inte hur de skulle vilja jobba med hälsa i skolan. 

Sofie skulle vilja ha en hälsovecka medan Pia skulle vilja ha en temadag som handlar om 

hälsa och Caroline skulle vilja gå igenom hälsa mer praktiskt på idrotten. Testa på olika saker 

som har med hälsa att göra. T ex. sömn och kost. 

Syntes av resultaten 

Resultaten visar att eleverna förknippar hälsa med fysisk aktivitet, bra kost, ordentlig sömn 

och fräsch hygien. Resultaten visar även att det finns en skillnad mellan hur nöjda pojkar och 

flickor är med uppdelningen mellan den praktiska delen av ämnet och den mer teoretiska 

hälsodelen. Pojkarna är helt eller delvis nöjda med uppdelningen medan flickorna skulle vilja 

ha mer prat om hälsa på lektionerna. Eftersom pojkarna är nöjda med uppdelningen har de 

svårt för att komma med egna förslag om hur de skulle vilja arbeta med hälsa på lektionerna. 

Däremot kommer flickorna med varsitt förslag.  
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad begreppet hälsa är för elever i 

högstadiet, vad de anser om fördelningen mellan hälsoundervisningen och den mer 

traditionella undervisningen som innehåller olika former av bollspel, lekar, 

redskapsgymnastik med mera och tillslut undersöka hur elever skulle vilja att idrottslärarna 

arbetar med hälsa i idrottsundervisningen.  

I studiens resultat framkom det tydligt att hälsa för eleverna är fyra olika saker. Man ska 

träna och röra på sig, det är viktigt att man äter nyttig mat, man ska sova ordentligt på 

nätterna och man ska hålla sin hygien fräsch. Alla dessa fyra faktorer tillhör det man kallar 

för fysisk hälsa. Det är tydligt att lärarna håller sig till den traditionella idrottsundervisningen 

som inte innehöll lika stor mängd hälsoundervisning som den nya läroplanen Lgr11 

(Skolverket, 2011) gör. Detta kan ha flera orsaker. En av orsakerna skulle kunna vara att 

läroplanen är så pass ny att lärarna inte har hunnit sätta sig in i den tillräckligt mycket än. 

Kanske har de inte tid på grund av allt annat arbete som har lagts på lärarens bord. 

Någonting som är vida känt är att en bra undervisning kräver mycket planering och har 

lärarna verkligen tid med det med tanke på hur många roller läraren har idag. Studiens 

resultat stämmer väl överens med Quennerstedts (2007) studie om att aktiviteter som ökar 

den fysiska hälsan privilegieras i undervisningen. Skolinspektionens (2010) flygande rapport 

Mycket idrott och lite hälsa – rapportering från den flygande tillsynen i ämnet idrott och 

hälsa visar att lärarna förknippar hälsa med fysisk aktivitet. Enligt studiens resultat verkar 

detta leva kvar trots införanden av Lgr11 (Skolverket, 2011). En annan faktor som kan spela 

in är om läraren är tillräckligt tydlig i sin kommunikation med eleverna så de vet vad som 

förväntas av dem och vad det är de ska få ut av lektionerna? Eftersom läroplanen Lgr11 

(Skolverket, 2011) är ny även för eleverna är det inte säkert att de vet vad den innehåller och 

vad de förväntas ha lärt sig i slutet av årskurs 9.  

Den enda respondenten som nämner något om social hälsa är Gustav som i sin intervju säger 

att det är viktigt för honom att ha kul med sina kompisar. Detta kan man ha genom att till 

exempel idrotta.  



23 
 

Studiens resultat visar tydligt att det är flickorna som vill ha mer hälsoundervisning och att 

pojkarna är nöjda med hur det är nu eller skulle vilja ha lite mer hälsoundervisning. Detta 

kan vara sammankopplat med Westling Allodis (2010) studie som visar att flertalet av 

pojkarna är mer externaliserade än vad de flesta flickor är. För pojkarna räcker det att 

springa av sig för att skapa en tillräckligt bra hälsa men för flickorna krävs det mer. Det krävs 

samtal om hur man ska kunna påverka sin egna psykiska hälsa, som stress och relationer. 

Enligt empowerment är det viktigt att lärarna jobbar för att öka elevernas förståelse och 

kunskap kring hälsa för att de själva ska förstå hur man kan ändra sin situation (Kostenius & 

Lindquist, 2006). Det är synd att det är som Quennerstedt (2007) skriver, att aktiviteter som 

naturmöten och diskussioner om psykisk- och social hälsa anses stjäla tid från den mer 

traditionella undervisningen. Enligt studiens resultat krävs det att idrottslärarna pratar om 

hälsa på ett annat sätt för att eleverna ska lära sig om hur de själva kan påverka sin psykiska- 

och sociala hälsa. Eftersom många idrottslärare jobbar utifrån empowerments grundtanke, 

att vi lärare skall lära eleverna hur de själva kan påverka sin hälsa, hjälp till självhjälp 

(Kostenius & Lindquist, 2006), måste man även våga avsätta tid till samtal om psykisk- och 

social hälsa.  

Man kan se en viss skillnad mellan pojkar och flickor när det handlar om vad de tycker om 

fördelningen mellan den praktiska undervisningen och hälsoundervisningen. Två av pojkarna 

i undersökningen är helt nöjda med fördelningen och två skulle vilja ha lite mer prat om 

hälsa på lektionerna, medan alla tre flickor tycker att det är för lite prat om hälsa under 

lektionerna och skulle vilja ha mer utav det.  

Att flickorna kommer med egna idéer om hur man skulle kunna bedriva hälsoundervisningen 

visar också att det krävs någonting nytt för att även tillfredsställa flickornas behov i 

hälsoundervisningen. Detta visar även skolverkets (2013) rapport Attityder i skolan. Flickor är 

mer stressade, har en sämre självbild och underskattar oftare sin kompetens än vad pojkar 

gör trots att de presterar bättre än pojkarna i skolan. Genom att prata mer om psykisk hälsa i 

skolan kan vi då ändra flickornas syn på sig själva till det bättre? Med tanke på att stress och 

självbild hör till den psykiska hälsan och enligt Almvärn och Fäldt (2001) kan man öka sin 

psykiska hälsa genom att veta hur man ska ta hand om sina problem och på ett klokt sätt öka 

sitt välbefinnande borde förhöjd kunskap om psykisk hälsa bland eleverna bidra till att flickor 

kan skapa en bättre självbild.  
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I studiens resultat kan vi se att eleverna förknippar hälsa med teorilektioner. Detta kan ha 

att göra med att lärarna har svårt att koppla ihop praktiska lektioner där eleverna rör på sig 

med teoretisk information om fysisk, psykisk och social hälsa. Detta stämmer överens med 

skolverkets (2010) undersökning Mycket idrott och lite hälsa – rapportering från den 

flygande tillsynen i ämnet idrott och hälsa som visar att lärarna har svårt att integrera hälsa i 

idrottsundervisningen. Det verkar fortfarande finnas kvar ett tankesätt att idrottslektionen 

framförallt ska vara ett tillfälle där eleverna får springa av sig och att hälsoundervisningen 

därför hamnar i skymundan. Den nya läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) är fortfarande 

relativt ny och förhoppningsvis kommer man se att hälsa tydligare integreras i 

idrottsundervisningen när både lärare och elever har jobbat med läroplanen ett tag. Det skall 

kommas ihåg att i denna studie  har det intervjuats elever på en skola och det är inte säkert 

att det är likadant på alla skolor runt om i landet. Det finns exempel på hur vissa lärare som, 

-i och med den nya läroplanen, har valt att lägga om sin undervisning så de har en kortare 

lektion med teori och en längre med praktiska moment. I lokaltidningen kan vi hitta ett 

sådant exempel (http://lokaltidningen.se/idrott-som-teorilektion-

/20141007/ARTIKLER/712318532). Frågan är om detta verkligen är rätt väg att gå? Vissa 

moment kräver helt klart att man har hela teorilektioner, till exempel när man pratar om 

kost kopplat till hälsa. En strategi där man binder samman det praktiska och det teoretiska 

känns klokare. Även en kortare vandring till en lägereld och att där ha en diskussion kring 

prestation och stress är ett praktiskt moment.  

I studiens resultat finns det tre svar som sticker ut. Det första är Gustavs svar om att det för 

honom är viktigt att ha kul med sina kompisar. Som det tidigare har nämnts är han den enda 

respondenten som nämner någon form av social hälsa. Det andra svaret som sticker ut är 

Axels resonemang om att man inte ska använda saker som är dåliga för sin kropp, som att 

använda olika droger. Han pratar om att hälsa för honom är att man inte ska göra saker eller 

utsätta sin kropp för sådant som man själv inte vill för då mår man själv inte bra. Här berör 

Axel både fysisk och psykisk hälsa. Kroppen kommer ta stryk av de olika drogerna men även 

Axels psykiska hälsa kommer bli sämre om han tvingar sig själv att göra sådant som han 

egentligen vet inte är bra. Utifrån Caplans och WHO:s (Almvärn och Feldt, 2001) definitioner 

av psykisk hälsa är det viktigt att idrottslärare lär ut och pratar om hur eleverna själva kan ta 

hand om sina problem och finna kloka sätt att öka sitt välbefinnande på. Det tredje svaret 



25 
 

som sticker ut är Pias svar att hälsa kan vara att gå ut och gå bara för att få frisk luft. Är man 

ute och går sitter man inte bara inne och slöar i soffan.  

Vi kan se att pojkarna är nöjda med hur de har hälsoundervisningen eller att de inte vet hur 

man skulle kunna bedriva hälsoundervisning på idrotten. Flickorna har kommit med varsitt 

förslag på hur man skulle kunna bedriva hälsoundervisningen. Carolines förslag att man skall 

testa olika faktorer som påverkar hälsan positivt eller negativt är ett spännande förslag. Ett 

exempel hon gav var att man skulle kunna testa hur man presterade utifrån mycket sömn 

kontra lite sömn. Detta skulle förmodligen vara en tydlig undersökning många elever skulle 

tycka var intressant och konkret. Skulle även gå att koppla till sömn och studieresultat. 

Metoddiskussion 

Valet att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod känns rätt då det var meningen att 

förstå vad eleverna hade för upplevelser av hälsoundervisningen och vad de har för tankar 

kring hälsoundervisningen. Enligt Trost (2007) kan man uppnå detta genom en kvalitativ 

metod. Om en kvantitativ metod hade använts hade inte elevernas upplevelser lyckats 

fångas in vilket var målet. Meningen var att eleverna skulle få prata så fritt som möjligt kring 

ämnet hälsa och deras upplevelser kring ämnet och enligt Denscombe (2009) åstadkommer 

man detta genom att använda sig av ostrukturerade intervjuer. Därför känns valet av 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer rätt då detta gjorde att följdfrågor kunde 

ställas om svaret från respondenten inte kändes helt tillfredsställt. Innan intervjuerna 

gjordes var förväntningen att de skulle bli ett par minuter längre än vad de blev. Det märktes 

att eleverna inte var vana att reflektera runt ämnet hälsa. Nu i efterhand kan frågan ställas 

om man inte borde ha tagit en paus efter första intervjun och funderat på hur man kunde få 

ut mer tankar och känslor från eleverna för att på det sättet få ett djupare resultat. Eftersom 

intervjuerna gjordes under två idrottslektioner fanns det en tidsbrist att ta hänsyn till, 

kanske skulle intervjuerna ha delats upp på fler tillfällen.  

Arbetet kan ses som tillförlitligt eftersom vetenskapsrådets (2002) rekommendationer hela 

tiden har efterlevts och under arbetets gång har det funnits en god kontakt med handledare 

som har kommit med förslag och tankar om hur arbetet skall se ut. Intervjuerna har även 

spelats in vilket enligt Kvale (2009) höjer studiens trovärdighet och pålitlighet. Då vet man 

exakt vad respondenterna har sagt under intervjuerna och det går att gå tillbaka och lyssna 
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och reflektera över om man på något sätt har påverkat respondenternas svar. Att en 

pilotintervju gjordes stärker även det tillförlitligheten för då finns möjligheten att ändra i 

intervjuguiden innan de riktiga intervjuerna görs. Eftersom intervjuerna spelades in och 

transkriberades relativt fort efteråt var det lättare att komma ihåg och kunna reflektera över 

olika situationer som uppstod under intervjuerna.  

Det är möjligt att det hade blivit ett annat resultat om förbestämda analyskategorier inte 

hade använts. Att det hade gått att använda data som inte föll inom ramen för någon av 

kategorierna. Tycker dock att detta var ett bra sätt för att svara på arbetet syfte. 

Förutfattade meningar lämnades utanför vilket är viktigt enligt Denscombe (2009).  

Ytterligare en tanke som har väckts nu efteråt är att man kanske skulle ha delat upp 

respondenterna på fler skolor. Eftersom alla intervjuer är med elever från samma skola blev 

svaren från respondenterna ganska lika. Det hade varit intressant att intervjua ett par elever 

från någon annan skola för att se om elevernas upplevelser kring hälsoundervisningen skiljer 

sig mellan olika skolor.  
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Fortsatt forskning 

För att spinna vidare på denna uppsats skulle man kunna intervjua elever vad psykisk och 

social hälsa är för dem. Vad som får dem att må bra. Som det visade sig är hälsa något de 

kopplar till den fysiska kroppen men att forska om vad som får dem att må bra inombords 

skulle vara intressant. Intervjua lärare hur de får in psykisk och social hälsa i deras 

undervisning. Skulle vara intressant att göra testlektioner där eleverna får lära sig om hälsa 

på det sättet Caroline nämnde i sin intervju. Att man praktiskt får testa på hur dålig sömn 

eller dålig kost påverkar den fysiska prestationen.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide – intervjufrågor till eleverna 

 Vad tycker du om idrottsundervisningen? 

- Vad tycker du är roligt/mindre roligt? 

- Finns det någonting du skulle vilja ha mer utav? Varför? 

 Vad är hälsa för dig? 

- Diskuterar ni någonsin hälsa på idrotten? 

 Hur upplever du hälsoundervisningen på idrotten? 

- Vad har du lärt dig om hälsa på idrotten? 

 Hur tycker du fördelningen är mellan den praktiska delen och hälsodelen av ämnet? 

- Är det någonting du skulle vilja ha mer/mindre utav? 

 Hur tycker du man ska jobba med hälsa i skolan? 

- När lär du dig som allra bäst? 

- Vad skulle du vilja lära dig om hälsa? 

 


