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Sammanfattning 
Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka hur eleverna i grundskolans år åtta 
beskriver ämnet idrott och hälsa i skolan. Resultaten från intervjuerna jämfördes mot några 
av de befintliga begrepp och teorier som används i dagens hälsoarbete. De studier som 
tidigare har gjort i ämnet har i de flesta fall haft fokus från ett vuxet perspektiv, i syfte att 
se på ämnet idrott och hälsa. Jag valde att lägga fokus på elevernas egen upplevelse kring 
vad som är viktigt för att de ska uppnå en god hälsa genom ämnet, vad de lär sig om hälsa 
på lektionerna och hur de definierar begreppet hälsa.  
 
I min kvalitativa undersökning använde jag en intervjuform för att undersöka åtta 
grundskoleelevers beskrivning av ämnet idrott och hälsa. Valet av metod var induktivt i 
syfte att utveckla idéer och hypoteser i ämnet. Min undersökning visade att eleverna 
upplevde att de uppnådde hälsoeffekter genom ämnet i form av att må bra. De redogjorde 
på olika sätt för hur viktigt ämnet var för deras välmående i skolan. 
 
Undersökningen visade också att begreppet hälsa var komplext och svårt att definiera för 
eleverna. Min slutsats är att ämnet idrott och hälsa ger många elever upplevelser av egna 
hälsoeffekter, men behöver utvecklas för att även kunna nå de fysiskt inaktiva eleverna och 
på så sätt kunna uppnå kursplanens mål. Dessutom behöver begreppet hälsa definieras 
tydligare i styrdokumenten för att nå en samstämmighet i undervisningen och möjliggöra 
lärande och kunskapsutveckling i ämnet. 
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Abstract 
My purpose with this composition was to investigate how the pupils at the nine-year 
compulsory school year eight describe the subject sport and health in school. The results 
from the interviews were compared with some of existing ideas and theories that are used 
in work for health of today. The studies that earlier has been done in the subject have in the 
most cases had focus from an adult perspective, with a view to look at the subject sport and 
health. I choose to examine what possible experienced health factors from a perspective of 
pupils, witch are important for the pupils to reach physical between the subject, what did 
they learn about health at the lessons and how they define the conception of health 

In my qualitative study I used interview to investigate the pupils describe of the subject 
sport and health in school. The choice of method was inductive in purpose to develop ideas 
and hypothesis in the subject. My study showed that the pupils experienced that they 
reached health effects through the subject in form of feeling well. They described how 
important the subject is for their health in school. 

The study also showed that the conception of health was complex and difficult to define for 
the pupils. My conclusion is that the subject sport and health gives many pupils experiences 
of own health effects, but needs to be developed for in order to engage even the physical 
inactive pupils and in that way be able to reach the aim of the course plan. Besides the 
conception of health needs to be define more clearly in the documents to reach a 
concordant in teaching and to make possible the learning and knowledge-development in 
the subject. 
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1. Inledning 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur elever i årskurs åtta beskriver ämnet 
idrott och hälsa i skolan. Fokus ligger på elevernas egen upplevelse kring vad som är 
viktigt för att de ska uppnå en god hälsa genom ämnet samt också vad de lär sig om hälsa 
på lektionerna och hur de definierar detta begrepp. 
 
Min tidigare erfarenhet som idrottslärare i en grundskola i Stockholms innerstad har 
bidragit till mitt intresse för den här frågan. Vi vet att vanor som sätts i tidig ålder ofta 
behålls genom livet. Genom att hjälpa våra barn och ungdomar att grundlägga goda vanor 
och se deras behov av fysisk aktivitet och hälsa, skapar vi friskare barn och därmed på sikt 
friskare vuxna. 

I 1994 års läroplan finns fastställda mål där ett av dem är att eleven ska ”ha grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön”1. Ämnet idrott och hälsa har idag en holistisk inriktning 
där sambandet mellan livsstil, livsmiljö och livskvalité framhålls. Det har också blivit 
viktigt att eleverna själva ska lära sig att i framtiden ta hand om sin egen hälsa och 
inspireras till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.  
 
I studier som gjorts vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, har man kunnat 
konstatera att ämnet idrott och hälsa är ett av skolans populäraste ämnen2. Men studierna 
visar också på att alla elever inte delar denna uppfattning. Ämnet kan också väcka obehag 
och oro där risken för att ett bestående intresse för fysisk aktivitet uteblir. Det är därför av 
största vikt att ämnet idrott och hälsa upplevs som något positivt av eleverna och att de 
också får en kunskap och förståelse för vad som kännetecknar en hälsosam livsstil. 
 
I skolan har antalet idrottstimmar minskat samtidigt som alltfler barn löper större 
hälsorisker genom inaktivitet. Genom olika studier visar resultatet på att det är de socialt 
mindre gynnande barnen som drabbas värst3. Den organiserade idrotten når inte alla och de 
som inte är fysiskt aktiva blir bara fler. Alla har inte samma förutsättningar till fysisk 
aktivitet på fritiden och skolan är den enda instans som når alla barn och ungdomar.  
 
Mot bakgrund av detta resonemang har jag valt att undersöka hur elever i grundskolans 
årskurs åtta beskriver ämnet idrott och hälsa i skolan utifrån ett elevperspektiv. Ur en 
demokratisk aspekt är det viktigt att lyfta fram barn och ungdomars perspektiv. Förutom att 
våra barn behöver röra på sig för att uppnå en god hälsa kan idrotts- och andra 
motionsaktiviteter också ha en stor social betydelse och bidra till ökad livskvalitet.4 Det 

 
1 Skolverket, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94.  

2 Redelius, K, Mellan nytta och nöje (2004), sid. 150. 

3 Statens Folkhälsoinstitut. Sociala skillnader i ohälsa mellan barn och unga i Sverige, (2002) rapport nr 2 002:13. 

4 Redelius, K. Mellan nytta och nöje (2004), sid. 149. 
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finns därför all anledning att titta på om eleverna själva upplever hälsoeffekterna i ämnet 
idrott och hälsa som betydelsefulla. Hur upplever eleverna idrott och hälsa i skolan? Skapar 
ämnet ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och når vi de elever som inte är positivt 
inställda till idrottsundervisningen? Vad vet eleverna om hälsa och vad lär de sig om detta?  

I följande avsnitt görs en sammanfattning av beskrivningar över begreppet hälsa och de 
olika hälsoteorierna, utifrån en biomedicinsk och en humanistisk inriktning. I det 
sammanhanget beskrivs också hälsa ur det salutogena perspektivet och sociologen Aaron 
Antonovskys sett att se på individens möjligheter att klara av svåra påfrestningar genom en 
känsla av sammanhang, KASAM. Vidare redogörs för de nationella styrdokumenten med 
dess mål att sträva mot, samt mål att uppnå. I avsnittet ges också en kort tillbakablick i 
ämnet idrott och hälsas historia samt också utvecklingen av hälsa i samhället. 
Avslutningsvis ställs detta mot kursplanens perspektiv på hälsa i ämnet i förhållande till 
innehåll och fysiska aktiviteter. 
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2. Bakgrund 
I Sverige har olika myndigheter och institutioner i uppdrag att arbeta med att förbättra 
hälsan på olika sätt för medborgarna. En institution som alla i Sverige möter är skolan. Mer 
än en miljon elever går dit varje dag och ingen annan arbetsplats engagerar så många 
människor. De unga människor som vistas i skolan, gör det under en mycket formbar 
period av livet och de 20 000 timmar varje individ vanligen tillbringar i skolan är därför 
mycket betydelsefulla – inte minst för hälsan5. Genom hälsoarbetet i skolan kan elevernas 
kunskap om en livsstil som främjar hälsan påverkas. Något som också kan ses som en 
långsiktig investering i folkhälsa och ett bättre liv för våra barn och ungdomar. 

Mot bakgrund av det ökade intresset för kropp och hälsa i samhället är det angeläget att 
närmare granska om eventuella hälsofaktorer uppnås genom ämnet idrott och hälsa utifrån 
ett elevperspektiv. Den nu gällande läroplanen för grundskolan, är målstyrd vilket innebär 
att målen ska uppfyllas men kan nås på olika sätt6. Några av idrottsämnets mål är bland 
annat att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet, stimulera rörelseförmågan och 
rörelseglädjen. Vidare ska ämnet utveckla en fysik, psykisk och social förmåga samt en 
positiv självbild, där eleverna ska lära känna sin kropp och också ta ett eget ansvar för sin 
fysiska träning. Hur dessa mål uppnås på den enskilda skolan blir ett lokalt ansvar och 
också beroende på olika villkor. Följaktligen ställer detta stora krav på den enskilde läraren 
som också har till uppgift att tolka läroplanen och fundera över vad det är tänkt att elever 
ska lära sig i ämnet idrott och hälsa.  

 

2.1 Hälsa i samhället 
Att ha goda sociala och ekonomiska förhållanden främjar hälsan, framkommer tydligt både 
när man jämför människors hälsa i olika länder och hälsan inom olika grupper i ett land7. 
Vi vet att effekten av goda levnadsvillkor ackumuleras under livets gång och att 
förhållandena under individens första levnadsår har särskilt stor betydelse för hälsan. Dels 
påverkar uppväxtvillkoren prestationerna i skolan och därigenom de framtida möjligheterna 
på arbetsmarknaden, dels kan god hälsa under de första levnadsåren också ha biologiskt 
skyddande effekter under hela livet8. 
 

I en rapport från Statens Folkhälsoinstitut redovisas resultaten från en genomgång av 111 
studier som gjorts, där sociala skillnader i hälsa bland barn i Sverige studeras9. Resultaten 

 
5 Bremberg, S. (1990, 2004), sid. 7 

6 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, Skolverket, sid. 8. 

7 Statens Folkhälsoinstitutet. Sociala skillnader i ohälsa mellan barn och unga i Sverige, (2002) rapport nr 2 002:13 

8 ibid. 

9 Statens Folkhälsoinstitut, Sociala skillnader i ohälsa bland barn och unga i Sverige, (2002) rapport nr 200 2:13. 
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visar på att fysiska hälsoproblem i genomsnitt är 60 procent vanligare bland socialt mindre 
gynnade barn jämfört med mer gynnade. Hos samma grupp är psykiska problem 76 procent 
vanligare och riskfaktorer för ohälsa 80 procent vanligare. Författaren till rapporten menar 
också att en stor del av de variationer i hälsa som finns hos barn och ungdomar kan 
förklaras av sociala faktorer, som är svåra att påverka. Men genom att ge barn och 
ungdomar en bättre uppväxtmiljö, bättre kvalité på förskola, skola och fritidsverksamhet 
samt också genom ett indirekt stöd till föräldrarna kan de sociala skillnaderna i ohälsa 
minska. 

Centrum för folkhälsa har i en rapport konstaterar att grunden till hälsa till stor del läggs i 
barndomen10. Därför bör förebyggande arbete och hälsofrämjande åtgärder sättas in tidigt i 
livet oavsett om det gäller att skapa goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor, 
stödjande miljöer eller att förebygga sjukdomar. I studien har författarna också kunna se att 
mer än hälften av alla barn som deltog var medlemmar i en idrottsförening, men att denna 
andel minskar över tid. Spontanidrottandet tenderar också att minska vilket gör att 
satsningar på idrottslektioner och annan rörelse i skolan är viktiga för barnens 
aktivitetsgrad. Olikheter i levnadsvillkor avspeglar sig i hög grad inom idrotts- och 
motionskulturen, där barn och ungdomars idrottsvanor är relaterade till sociala, 
ekonomiska, etniska och kulturella förhållanden med tydliga och ökande klyftor mellan 
olika grupper i befolkningen. 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa betonas inte att syftet med ämnet är att eleverna ska 
röra sig för stunden och hålla en hög aktivitet under lektionerna. Istället framhålls målet att 
eleverna genom ämnet ska stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk 
aktivitet och också kunna ta ett ansvar för sin hälsa. Om våra barn och ungdomar inte på ett 
”naturligt” sätt under sin uppväxt stimuleras till fysisk aktivitet genom föräldrar, kamrater 
eller andra i dess omgivning, blir det skolan som blir den viktigaste arenan för detta. Av 
den anledningen är det av största vikt att granska ämnet idrott och hälsa ur flera perspektiv, 
inte minst ur ett elevperspektiv.  

2.2 Hälsa i skolan 
Skolämnet idrott och hälsa har under de senaste 100 åren förändrat både fokus och innehåll, 
vilket man kan följa bland annat genom att ämnet har ändrat namn vid ett flertal gånger. 
Fram till 1919 hade ämnet namnet gymnastik, därefter gymnastik med lek och idrott. Från 
och med 1962 års läroplan bytte ämnet återigen namn till gymnastik. I 1980 års läroplan 
ändrades ämnets namn igen till idrott, och genom förändringar i 1994 års läroplan heter 
ämnet i dag idrott och hälsa. Dessa namnbyten i kursplanerna kan ses som tecken på 
viktiga förskjutningar i ämnets innehåll, inte minst i den nuvarande11. 
Dagens läroplan har inneburit flera förändringar och i ämnet idrott och hälsa har hälsa fått 
en framträdande roll. Vad begreppet hälsa verkligen står för är dock svårt att utläsa i 
läroplanen12. Hälsa nämns flera gånger i texten utan någon egentlig enhetlig syn på 

 
10 Centrum för folkhälsa, Hälsoläge och åtgärder (2007), sid. 24. 

11 Lundvall, S & Meckbach, J. Mellan nytta och nöje (2003) sid. 22, 81. 

12 Skolverket, Kommentar till kursplaner och betygskriterier, (2000), sid. 30. 
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begreppet och det framgår inte heller hur undervisning i hälsa ska genomföras eller 
utvecklas. De enda specifika aktiviteter som nämns i läroplanen är simning, orientering, 
dans och friluftsliv. Grundläggande för ämnet är dock ett hälsoperspektiv som innehåller 
såväl ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. I ett etiskt perspektiv ska det också 
finnas möjlighet till övervägande och ansvarstagande för den gemensamma miljön och 
frågor om förståelse för människors olika förutsättningar. I kursplanen betonas vikten av att 
medvetandegöra attityder och värderingar som styr valet av livsstil.  Elevernas inflytande 
har också fått en mer framskjutande roll och ämnet ska utformas så att alla kan få 
möjligheten att utvecklas efter egna förutsättningar. Fritiden har en stor betydelse för den 
egna livskvalitén och ämnet har också till uppgift att få eleverna att koppla detta till 
fritidens olika aktiviteter. Ämnet har också ett värde som kulturbärare, där idrott och 
friluftsliv kan ses som en del av vårt kulturarv13. 
 

Skolan har varit föremål för olika studier och forskning där också ämnet idrott och hälsa 
fått stå i fokus de senaste åren. För många barn är skolans idrottsundervisning deras första, 
och för vissa kanske enda, erfarenhet av regelbunden fysisk träning14. För dem blir ämnet 
idrott och hälsa av särskilt stor betydelse för inställningen till fysisk aktivitet. Den 
pedagogiska utmaningen i ämnet idrott och hälsa blir att hitta aktiviteter som stimulerar, 
engagerar och väcker intresse hos alla elever och som leder till ett bestående intresse. Hos 
varje individ ska ämnet också leda till en positiv självbild, vilket ställer höga krav på 
innehållet i undervisningen. 

2.3 Aktuell forskning 
Studier som har gjorts vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm visar på att 
idrottslärarna helst av allt vill att eleverna ska ha roligt genom fysisk aktivitet på 
lektionerna och få möta aktiviteter som de kan hålla på med på sin fritid15. Ämnet idrott 
och hälsa verkar först och främst bestå av olika former av idrottsliga aktiviteter och först i 
andra hand behandlas viktig kunskap eller lärande. Hur väl överensstämmer dessa 
kunskapskvaliteter med läroplanens intentioner om att ämnet ska stimulera till 
hälsotänkande och ge varje elev en positiv självbild? 

I samma studie skriver författaren att idrottslärarna ser ämnet som något som ska vara 
roligt för att locka till fysisk aktivitet, men vägen dit sker enligt lärarna på olika sätt. Detta 
leder till ytterligare en stor utmaning i ämnet idrott och hälsa, nämligen frågan om hur vi 
får med de elever som är inaktiva eller som inte tycker om ämnet? Om barn och ungdomar 
inte har ett spontant och naturligt förhållningssätt till fysiskt aktivitet och inte heller har 
blivit uppmuntrade till detta av sin omgivning, ställer det ännu högre krav på ämnet idrott 
och hälsa i skolan. Författarna till rapporten menar också att ämnet idrott och hälsa står 

 
13 Ibid, sid. 30. 

14 Engström, L-M, Mellan nytta och nöje (2004), rapport nr. 1, sid. 6. 

15  Meckbach, J. Mellan nytta och nöje (2004), sid. 95. 

 



 6

                                                

inför många utmaningar idag. En handlar om att gestalta rörelse och fysisk aktivitet på ett 
sådant sätt att tävling och prestation, istället ersätts av rörelseglädje och kunskaper om en 
hälsosam livsstil16. 

I rapporten som Centrum för folkhälsa presenterade i juni 2007 visade resultaten från 
idrottslärarenkäten att något som kan spela roll för elevernas uppfattning om ämnet idrott 
och hälsa, samt viljan att delta i densamma, är vilken typ av aktiviteter som förekommer på 
lektionerna och idrottslärarens attityd till vad som karakteriserar en duktig elev17. De flesta 
idrottslärarna ansåg ”att vara en duktig elev på idrottslektionerna” handlade om att göra sitt 
bästa, delta regelbundet och göra det man ska. Nästan hälften av de tillfrågade 
idrottslärarna tyckte dock att det var viktigt, eller mycket viktigt, att eleven var tekniskt 
duktig och att han/hon hade bra kondition18. 

Resultaten i dessa rapporter visar paradoxalt nog att läroplanens mål och intentioner ännu 
inte tycks ha haft den genomslagskraft som behövs och att oklarheterna på hur vi ska se på 
ämnet idrott och hälsa fortfarande finns kvar.  

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en rapport redogjort för en 
systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen om olika metoder för att 
främja fysisk aktivitet 19.  Utgångspunkten var att det redan finns ett väl belagt positivt 
samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Totalt fann SBU 24 studier som uppfyllde 
kriterierna avseende metoder för att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Av 
dessa var 21 stycken skolbaserade interventionsstudier som omfattade flera olika 
åtgärder, bland annat utveckling av läroplan, utbildning av lärare, extra aktivitetspass 
under lektionstid alternativt under raster, stöd i beteendeförändringar och förstärkt 
hälsoundervisning. I sju studier involverades dessutom föräldrarna. 

Rapporten visade på att åtgärder som fokuserar på utveckling av idrottslektionernas 
innehåll höjde aktivitetsnivån med 5-25 % under lektionstid hos barn mellan 7-14 år. Detta 
gällde i högre grad för pojkar än för flickor. Ökningen var dessutom större i grupper där 
insatserna genomfördes av specialutbildade lärare och instruktörer. En av slutsatserna i 
rapporten är att fysisk aktivitet under idrottslektionerna ger ett gott bidrag till barnens totala 
aktivitetsnivå. Åtgärder som också omfattar hälsoundervisning, stöd i beteendeförändring 
och möjligheter att prova olika typer av aktiviteter och att få träna sina färdigheter, visar i 
hälften av studierna på en ökning av den fysiska aktiviteten även på fritiden. Att dessutom 
involvera föräldrar i skolbaserade åtgärder och aktiviteter har visat sig ha en positiv effekt. 
I rapporten föreslår SBU att åtgärder inom skolan främst ska rikta sig till de mest inaktiva 

 
16 Meckbach, J. Mellan nytta och nöje (2004), sid. 95 

17 Centrum för folkhälsa, rapport nr 2 007:6. 

18 Ibid, sid. 42. 

19  SBU, Metoder för att främja fysisk aktivitet – En systematisk litteraturöversikt, Mars 2007, Rapport nr 181, sid. 24-

25. 
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grupperna, där den potentiella hälsovinsten är störst. Genusperspektivet bör också vara 
tydligt eftersom tidigare forskning visat att det finns skillnader i aktivitetsnivå mellan 
pojkar och flickor20. 

Resultaten i SBU: s rapport talar sitt tydliga språk och visar på hur viktigt ämnet idrott och 
hälsa är i skolan, och vilka utmaningar ämnet står inför. Mot bakgrund av detta kan man 
fråga sig på vems eller vilkas villkor undervisningen i ämnet idrott och hälsa sker? Når 
ämnet med sina mål att sträva mot, de barn och ungdomar som bäst behöver hjälp med att 
utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga? Får alla elever den stimulans under 
lektionerna som ska leda till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, så att de 
klarar att ta ett ansvar för sin egen hälsa?  

I de nationella styrdokumenten beskrivs två olika typer av mål, vilka är mål att sträva mot 
och mål att uppnå. De förstnämnda har till uppgift att ange den inriktning som 
undervisningen ska ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper samt också att 
tydliggöra kunskapskvaliteter i ämnet. De sistnämnda har till sin uppgift att uttrycka vad 
eleverna minst ska ha uppnått där de lämnar skolan efter år fem och nio. Nedan beskrivs de 
olika målen i korthet och vad de innebär får ämnet idrott och hälsa i skolan. 

 

2.4 De nationella styrdokumenten 
Skollagen med läro-, kurs- och timplaner är de nationella styrdokument som ska styra 
verksamheten i barnomsorg och skola. I den nya styrningens idé ligger att 
detaljbestämmelser ska undvikas och att kommunernas och skolornas frihet ska vara så stor 
som möjligt.  

I dessa styrdokument är det staten som genom kurs- och läroplaner anger de nationella 
ambitionerna i termer av exempelvis mål, inriktning, miniminivåer och bedömning för att 
bland annat garantera likvärdigheten i skolan. På lokal nivå ska kommunerna, skolorna, 
lärarna och eleverna tolka de nationella styrdokumenten för att kunna bryta ner och 
konkretisera dessa utifrån de lokala förutsättningarna. Målstyrningens idé ska då få till följd 
att de nationella styrdokumenten blir allmänt formulerade, där läroplanen ska ange 
värdegrund, grundläggande mål och riktlinjer. Men även kursplanerna ska vara allmänt 
skrivna, och snarast ange en ram för innehållet med beskrivning av vilka kunskaper som 
ska eftersträvas i ämnet. Det innebär att skolledningen, tillsammans med lärarna, själva har 
möjlighet att formulera innehållet efter egna förutsättningar. Det i sin tur skapar ett 
utrymme för varje enskild skola att göra egna val, beträffande innehåll och metoder för 
varje ämne i form av lokala mål, metoder och kriterier för bedömning. Utifrån detta 
resonemang får mål att sträva mot i kursplanen en viktig roll och det blir av intresse att se 
till skillnaden mellan vad Skolverket menar med dessa mål. 
 

 
20   SBU, Metoder för att främja fysisk aktivitet – En systematisk litteraturöversikt, Mars 2007, Rapport nr 181, sid. 24-

25. 
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I mars 2000 fattade regeringen ett beslut om att kursplaner och betygskriterier för 
grundskolan skulle revideras21. Skolverket fick i uppdrag att fastställa nya betygskriterier 
och revidera kursplanerna vilka trädde i kraft från och med höstterminen 2000. En ambition 
hos Skolverket var att vid revideringen av ämnet idrott och hälsa, lyfta fram den nära 
kopplingen mellan begreppen idrott och hälsa samt att starkt betona ämnets 
hälsoperspektiv. Innehållet i de tidigare målen att sträva mot fick vara kvar, men flera 
bearbetades och gjordes tydligare22. 

 

2.5 Mål att sträva mot  
Mål att sträva mot anger inriktningen och en önskad kvalitetsutveckling på skolans arbete. 
Skolverket menar med mål att sträva mot ska de ”uttrycka den inriktning undervisningen 
skall ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper och därmed tydliggöra de 
kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet”. Dessa mål ska också utgöra det främsta 
underlaget för planering av undervisningen och sätter inte någon gräns för elevens 
kunskapsutveckling23. 
 
Målen ska vara utgångspunkten för undervisningen och i kursplanen beskrivs att skolan i 
sin undervisning i idrott och hälsa, ska sträva efter målen så att eleven: 
 

• utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 
självbild, 

• utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
• utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja 

och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv,  
• stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 

ansvar för sin hälsa, 
• utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att 

ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 
• utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans 

med andra, 
• utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 

samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 
personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor, 

• utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 
• får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av 

lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer, utvecklar kunskaper om och 
beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer. både på land, i och vid 
vatten. 

 

 
21  Skolverket, Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000, (2005), sid. 5. 

22 Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000, (2005) Skolverket, sid.30 

23  Skolverket, De nationella styrdokumenten, Kursplaner och betygskriterier. 
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De frågor som man kan ställa sig utifrån dessa mål är vilken roll de har och hur de påverkar 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa, i förhållande till mål att uppnå? Hur mycket 
påverkar ämnestraditionen och själva aktiviteterna som till exempel bollspel, gymnastik 
och dans undervisningen?  

 

2.6 Mål att uppnå  
Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan efter det 
femte och det nionde skolåret. Det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna 
ges möjlighet att uppnå dessa mål. Med mål att uppnå menar Skolverket att dessa ska 
”ange den miniminivå som alla elever ska uppnå det femte respektive nionde skolåret och 
dessa mål ska inte ses som det främsta underlaget för planering av undervisningen” 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i ämnet idrott och 
hälsa 
 

• behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 
kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, 

• ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på 
rygg, och hantera nödsituationer vid vatten, 

• ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett, 
• kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 
• ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 

allemansrätten, 
• känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 
• ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker 

och om hur skador kan undvikas. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

• förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 
ergonomi i vardagliga sammanhang, 

• kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 
rörelseuppgifter, 

• kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 
• kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt 

kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 
• kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, 
• ha kunskaper i livräddande första hjälp, 
• ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. 
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2.7 Rekreation eller kunskap 
Vi människor är skapade för att vara fysiskt aktiva vilket också är nödvändigt för att 
kroppens organ med dess funktioner ska fungera tillfredsställande. Det har utförts ett stort 
antal undersökningar och studier där det har konstaterats att fysisk aktivitet förebygger 
sjukdomar. De flesta forskare är eniga om detta, och den samlade vetenskapen menar att en 
av de viktigaste faktorerna som påverkar vår hälsa och livsstil är fysisk aktivitet24. Att vara 
fysiskt aktiv under uppväxtåren har dessutom en positiv effekt på utvecklingen av skelett, 
muskulatur och motorik25. 

Ämnet idrott och hälsa ska presentera en bredd av fysiska aktiviteter där eleverna ska få 
lära sig hur deras kroppar fungerar och ge dem en bra kroppsuppfattning. Det är en av de 
viktigaste förutsättningarna för en optimal kunskapsutveckling26. I detta sammanhang är 
det intressant att notera att flera undersökningar visar att majoriteten av våra barn och 
ungdomar är fysiskt aktiva i relativt hög utsträckning, både i skolan och på fritiden27. Det 
finns dock en mindre grupp barn och ungdomar, ca 10-15 procent, som kan räknas som 
inaktiva och som tenderar att öka i antal. Om hälsoperspektivet i ämnet ska handla om att 
röra på sig och att utöva konditionskrävande aktiviteter på lektionerna, så behöver en stor 
del av eleverna inte tillgodose detta i ämnet idrott och hälsa. Den gruppen kan då fortsätta 
att se ämnet som rekreation och avkoppling. Men mot bakgrund av de mål som presenterats 
för ämnet att sträva mot, är det viktigt att idrott och hälsa ses som ett kunskapsämne som 
leder till en utveckling ur ett hälsoperspektiv. 

I rapporten ”Mellan nytta och nöje” gör författaren Karin Redelius gällande att ämnet idrott 
och hälsa trots sin stora popularitet, också väcker obehag och olustkänslor hos många 
elever. Samma studier visar också på att de elever i grundskolans senare del som uppskattar 
ämnet, gör det därför att ämnet utgör ett avbrott från det ”vanliga” skolarbetet. Det är skönt 
att röra på sig och få visa upp vad man kan28. Ska ämnet idrott och hälsa ses som ett 
rekreationsämne som enbart får till uppgift för många elever att vara ett avbrott från 
skolans övriga aktiviteter? Eller ska ämnet vara ett hälsoämne som kursplanen indikerar, 
där målet blir att också nå de inaktiva eleverna?  

För att kunna söka ett svar på dessa frågor är det viktigt att begreppet hälsa definieras i 
styrdokumenten och att det klargörs vad det står för i ämnet idrott och hälsa i skolan. 
Begreppet är mångtydigt och uppfattas olika beroende inriktning och användningsområde. 
Det är därför angeläget att titta på några av de begrepp och teorier, som har till sin uppgift 
att försöka förklara vad hälsa står för. 

 
24 Riksidrottsförbundet, http: www.rf.se/t3.asp?=13724 (2006-12-04). 
25 Lorentzon, P. Livsviktigt – om arbetet med kost och rörelse i skolan och samhället, (2006) sid. 13. 

26 Annerstedt, C. Därför får inte skolans idrottsämne reduceras, (1992) sid. 20. 

27  Statens Folkhälsoinstitut, Sätt Sverige i rörelse 2001- Förskolan/skolan (2002). 

28 Redelius, K, Mellan nytta och nöje. Bäst och pest!”, (2004) rapport nr 2. 
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3. Hälsobegrepp och hälsoteorier 
 
Teoretiker har sedan urminnes tider försökt att definiera vad hälsa är och i dagens litteratur 
kring hälsobegreppet finns en rad olika definitioner. Förenklat kan de beskrivas ur två olika 
perspektiv, ett biomedicinskt och ett humanistiskt29. I den biomedicinska inriktningen ses 
hälsa som en motsats till sjukdom. I den humanistiska inriktningen förekommer olika syn 
på sambandet mellan hälsa och sjukdom, men det gemensamma för de olika teorierna inom 
denna inriktning är att hälsa ses som något mer än enbart frånvaro av sjukdom. 
 
Definitioner av begreppet hälsa innefattar många olika delar, som till exempel fysiska, 
psykiska, sociala och kulturella faktorer. Trots att det finns många olika definitioner, kan 
det vara svårt att hitta en definition som passar alla. Hälsa upplevs på olika sätt av olika 
människor och är idag mycket mer än bara frånvaro av sjukdom. Hälsa kan dock beskrivas 
med fyra huvudinriktningar, dels som ett tillstånd eller en process men även som ett resultat 
eller en upplevelse. Begrepp som oftast relateras till hälsa är välbefinnande och livskvalité. 
Sett ur ett historiskt perspektiv har hälsobegreppet främst utvecklats inom den 
biomedicinska och humanistiska inriktningen30. 

I den här studien har begränsningar gjorts till den biomedicinska och humanistiska 
inriktningen, den sistnämnda innehållande beskrivningen av det holistiska synsättet samt 
den salutogena ansatsen. 

 

3.1 Biomedicinsk inriktning 
Ett biomedicinskt synsätt på hälsa kan sägas innebär att en individ räknas som sjuk om 
dennes beteende avviker från det normala. Intresset läggs främst på att studera det 
onormala och sjuka, men det finns även fokus på ett preventivt arbete för att förhindra 
sjukdom. Detta synsätt är vanligast förekommande i sjukvården, men även i vardagligt 
resonemang så uppfattar ofta människan hälsa som frånvaro av sjukdom31. 
 
En av dem som arbetar utifrån en biomedicinsk inriktning är den amerikanske filosofen 
Christopher Boorse. Han utvecklade under 1970-talet den ”biostatiska teorin”, vilken 
definierar en sjukdom som ett tillstånd som förhindrar normalfunktionen hos något organ 
eller organsystem hos bäraren32. Hälsa är enligt denna definition ett tillstånd av frånvaro av 
sjukdom och Boorse utgår därmed från ett mer sjukdomsinriktat synsätt när han talar om 
hälsa. Han menar att en människa har full hälsa endast vid avsaknad av sjukdom och att 
hälsa är något önskvärt som bör eftersträvas. En människa med sjukdom uppnår inte hälsa. 
Boorse ägnar dock inte bara det biologiska uppmärksamhet utan ger även den subjektiva 

 
29 Medin, J och Alexandersson, K. Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie (2000). 

30 Ibid. 

31 ibid. 

32 Boorse, C. Health is a theoretical concept (1977) 
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upplevelsen av sjukdom utrymme i och med att han skiljer på begreppen upplevd sjukdom 
som han benämner med ”illness” och medicinsk definierad sjukdom, ”disease”. Boorse 
beskriver också ”positiv hälsa” som ett begrepp, där han ger utrymme för mer psykologiska 
tolkningar av hälsa, som till exempel självförverkligande och personlig utveckling33. 
 
 

3.2 Humanistisk inriktning 
Ur den biomedicinska inriktningen på hälsa har också en humanistisk inriktning på 
densamma vuxit fram. Den humanistiska inriktningen ser hälsa som närvaro av något 
positivt där intresset och fokus är samspelet mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer. 
 
Humanisten Lennart Nordenfeldt är en av dem som har en humanistisk inriktning och som 
på ett holistiskt sätt definiera hälsa genom att betona individens handlingsförmåga, 
alternativt oförmåga till handling34. Hälsa är enligt Nordenfeldt inte bara ett beskrivande 
begrepp utan också ett värderande sådant, på så sätt att man tillskriver den friske en 
förmåga att förverkliga sina mål35. Hälsa kan med andra ord ses som något mer, eller som 
något annat än frånvaro av sjukdom. Nordenfeldt menar att en människa kan vara sjuk 
enligt den biomedicinska inriktningen, men ha god hälsa och arbeta även om det är med 
hjälp av mediciner eller från en rullstol. Sjukdomen i sig kan dock vara orsaken till ohälsan, 
men utgör inte automatiskt detta tillstånd. Ohälsa handlar mer om något som är 
självupplevt och beror på hur personen själv uppfattar sjukdomen. Nordenfeldt hävdar 
också att en människas känslomässiga status beror på om hon upplever sin förmåga i en 
positiv eller negativ riktning. Känslan av välbefinnande bidrar till förmågan och tvärtom, 
det vill säga att lidandet gradvis sänker förmågan. Två viktiga huvuddrag i Nordenfeldts 
resonemang är en känsla av välbefinnande och en förmåga, eller oförmåga, till handling. 
Nordenfeldt ser hälsan som ett samspel mellan individen, hennes handlingsförmåga och 
den kontext i vilken hon lever och verkar i36. 
 
 

3.3 Salutogent perspektiv 
Ytterligare en humanistisk inriktning är det salutogena perspektivet, där fokus ligger på vad 
som leder till hälsa och inte hälsans natur. Det salutogena perspektivet utesluter inte 
sjukdomsbegreppet, men menar att det är en fristående process som i vissa fall kan påverka 
hälsan. 

 
33 ibid. 

34 Nordenfeldt, L. Livskvalité och hälsa. Teori och kritik. (1991). 

35 Nordenfeldt, L. Om holistiska hälsoteorier., (1995). 

36 Medin, J och Alexandersson, K. ”Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie”, (2000) sid. 49. 
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Sociologen Aaron Antonovsky är en av dem som utgår från ett salutogent perspektiv 
istället för ett patogent, det vill säga vad som orsakar sjukdom37. Han hävdar att kaos, 
påfrestningar och stress är naturliga tillstånd som alltid, mer eller mindre, är närvarande. 
Trots detta har vi en förmåga att bevara eller uppnå hälsa med olika framgång. En sorts 
”känsla av sammanhang”, KASAM, som innefattar komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron är de som medger en individs välbefinnande. 
Dessa tre komponenter har en avgörande betydelse för de bemästringsstrategier som en 
människa har för att klara stressfyllda situationer. Det är styrkan i förhållandet mellan de 
tre olika aspekterna som bidrar till en stark KASAM hos en individ och därmed till god 
hälsa. Med andra ord är det av betydelse för en god hälsa att personen själv upplever sina 
förutsättningar i livet som begripliga, hanterbara och meningsfulla. Antonovsky gör dock 
inte anspråk på att KASAM skulle vara den enda egenskap som påverkar hälsan, men kan 
ses som en förebyggande faktor mot mental och fysisk sjukdom. En salutogen ansats 
innebär dock inte att man ska överge ett patogent synsätt, i stället ska de kunna komplettera 
varandra. 

Att med jämna mellanrum uppleva att saker och ting passar ihop, hur det okända på ett 
tillfredsställande sätt förklaras och hur ordnade mönster uppstår stärker ens självkänsla av 
begriplighet38. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli 
som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller när de kommer som 
överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara. Livets olika skeenden kan upplevas 
som erfarenheter som man kan handskas med och utmaningar som man kan möta. För att 
klara av att hantera dessa situationer behöver människan känna en hanterbarhet som kan 
definieras som en grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande till 
hjälp för att möta de krav som ställs. Det kan syfta till resurser som är under ens egen 
kontroll eller som kontrolleras av andra som man känner att man kan räkna med, och som 
man litar på. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett 
offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker 
händer i livet, men när de sker kommer man att kunna reda sig och inte sörja för alltid39. 
Vikten av att vara delaktig i processer som påverkar såväl ens öde som de dagliga 
erfarenheterna, gör att känslan av meningsfullhet har en stor betydelse i tillvaron. Formellt 
kan det syfta på i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 
åtminstone en del av problemen och krav som livet ställer en inför är värda att investera 
energi i, är värda engagemang och hängivelse och är utmaningar som kan välkomnas 
snarare än bördor som man mycket hellre vore utan40. Relationen mellan de tre 
komponenterna är intimt sammanlänkade men kan ha olika inbördes förhållanden, både i 
tillfälliga situationer och generella livssituationer. Man kan till exempel befinna sig i en 
social roll som, även om den skapar livserfarenheter som utmärks av entydighet och en 
rimlig balans mellan över- och underbelastning, inte ger någon upplevelse av delaktighet. I 
det fallet kan man placera sig högt på komponenterna begriplighet och hanterbarhet, men 

 
37 Antonovsky, A. Hälsans mysterium. (1991), sid. 38-41 

38 Ibid, sid. 38-41. 

39 Ibid, sid. 38-41. 

40Ibid, sid. 38-41 
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lågt på meningsfullhet. En hög känsla av begriplighet behöver dock inte alltid innebära att 
man tror att man klarar sig bra. Däremot kan en hög begriplighet i kombination med en låg 
hanterbarhet leda till ett starkt tryck mot förändring. I vilken riktning den rörelsen kommer 
att gå, bestäms av känslan av meningsfullhet. Om man verkligen är engagerad och tror att 
man förstår de problem som man ställs inför, kommer det att finnas en stark motivation att 
söka efter resurser, och man kommer inte gärna att ge upp sökandet förrän man har hittat 
dem. Utan en sådan motivation slutar man att reagera på stimuli och världen blir snart 
obegriplig, inte heller drivs man till att söka efter resurser. I förhållandet låg begriplighet 
och låg hanterbarhet men hög meningsfullhet kan man förvänta sig ett stort mod och ett 
djupt engagemang i sökandet efter förståelse och resurser. Det finns dock inga garantier för 
att det ska lyckas men det finns ändå en chans41. 

De här exemplen visar på att även om alla tre komponenterna i KASAM är nödvändiga, så 
är de mer eller mindre centrala. Komponenten meningsfullhet som skapar motivation 
förefaller ändå att vara den viktigaste. Utan den blir antagligen hög begriplighet eller hög 
hanterbarhet inte särskilt långvarig. De människor som är engagerade och bryr sig om har 
alltid möjlighet att vinna förståelse och hitta resurser. Troligtvis är begriplighet den näst 
viktigaste komponenten, eftersom hanterbarhet förutsätter förståelse. Det betyder dock inte 
att hanterbarhet är oviktigt. Om man inte tror att resurserna finns till ens förfogande avtar 
meningsfullheten och personens strävan att hantera situationen blir svagare. Framgångsrik 
problemhantering är med andra ord beroende av KASAM42. 

I ungdomen når man i bästa fall en provisoriskt stark KASAM, som kan ligga till grund för 
kortsiktiga förutsägelser av förmågan att handskas med stressorer och hälsotillstånd. Det är 
genom inträdet i vuxenlivet där det långsiktiga engagemanget i personer, sociala roller och 
arbete som barndomens och pubertetens erfarenheter förstärks eller försvagas. Eftersom 
puberteten ofta innebär omvälvande förändringar, så innebär det också att den i barndomen 
lagda KASAM kommer att rivas upp under den här perioden. De centrala problem som 
ungdomar i dagens kultur och samhälle ställs inför är ”att bli någon” och hitta sin identitet i 
en social verklighet som man förstår. Samhällsklass, historia, kön och gener spelar också in 
och är beroende av hur ett starkt KASAM befrämjas. Antonovsky menar att det under 
puberteten finns mer än ett mönster av erfarenheter som, efter barndomen, kan skapa 
ytterligare en grund till ett upplevande av världen som begriplig, hanterbar och 
meningsfull. 

 

3.4 Kursplanens perspektiv på hälsa – 
biomedicinskt eller humanistiskt? 
Resultat från flera studier visar på att det hälsorelaterade innehållet i ämnet idrott och hälsa 
utifrån kursplanerna, främst handlar om att undervisningen ska ge goda vanor beträffande 
fysiskt aktivitet samt utveckla elevernas kunskaper om aktiviteter som ger en god 

 
41 Antonovsky, A. Hälsans mysterium. (1991), sid. 38-41 

42 Ibid, sid. 38-41. 
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träningseffekt43. I samma studier verkar hälsa å andra sidan handla om att förebygga samt 
på sikt förhindra sjukdomar och risker med dålig kondition. Att utveckla kunskaper och 
goda vanor i psykiskt eller socialt välbefinnande nämns ytterst sällan. Det innebär att ämnet 
idrott och hälsa kan sägas domineras av en så kallad patogen hälsodiskurs44. Hälsa utgör i 
det patogena perspektivet människans normaltillstånd, vilket innebär att en normal 
hälsosam elev inom ramen för ämnet är en fysiskt aktiv elev som har ett positivt 
förhållningssätt till fysisk aktivitet och också goda kunskaper om hur man tränar sin kropp. 
Men är hälsa i kursplanen enbart en fysiologisk fråga i ett hälsoperspektiv? 

Kursplanen beskriver hälsa som ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, vilket kan 
ses som ett brett hälsoperspektiv med en salutogen ansats. Där kan den fysiska aktiviteten 
ses i ett vidare perspektiv utifrån vad den kan bidra med, i elevernas hälsoutveckling. 
Bollspel kan till exempel, förutom den konditionstränande effekten, ge eleverna ett socialt 
välbefinnande i form av gemenskap och lagkänsla. I kursplanens mål finns också att 
stimulera eleverna till ett intresse för fysiskt aktivitet, även på fritiden. Genom ämnet kan 
intresse för detta skapas och ett välbefinnande i aktiviteten kan göra att eleverna fortsätter 
att ägna sig åt detta även på fritiden. Detta i sin tur kan ge nya sociala relationer och ses 
som en del av helheten som hälsa också står för. I ett salutogent perspektiv handlar lärande 
om hälsa alltså om de resurser eller de kunskaper eleverna tar med sig från undervisningen 
som de sedan använder i framtida situationer relaterat till exempelvis rörelse, friluftsliv 
eller hälsa i vid mening45. Genom detta kan komponenterna begriplighet och hanterbarhet 
ses uppfyllda i KASAM. I kursplanen betonas också vikten av att medvetandegöra attityder 
och värderingar som styr valet av livsstil. Elevernas inflytande har också fått en mer 
framskjutande roll och ämnet ska utformas så att alla kan få möjligheten att utvecklas efter 
egna förutsättningar. Att dessutom få vara med och påverka undervisningen i form av 
planering vid till exempel terminsstart kan ur ett salutogent perspektiv stärka motivationen 
genom att eleven får känna en delaktighet, och på så sätt uppfylla komponenten 
meningsfullhet i KASAM. Detta förutsätter dock att undervisningen i ämnet idrott och 
hälsa i skolan bedrivs i riktning mot de intentioner som kursplanen indikerar. 

 
 
 
 

 
43 Quennerstedt, M. Att lära sig hälsa (2006) 

44 Myndigheten för skolutveckling. Idrott och hälsa (2007) 

45 Ibid, sid. 20. 
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4. Syfte och frågeställning 

4.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever i årskurs åtta beskriver ämnet idrott och 
hälsa i skolan. Fokus ligger på elevernas egen upplevelse kring vad som är viktigt för att de 
ska uppnå en god hälsa genom ämnet, vad de lär sig om hälsa på lektionerna och hur de 
definierar begreppet hälsa. 

4.2 Frågeställningar 
– hur upplever eleverna att ämnet idrott och hälsa har betydelse för deras egen hälsa? 
– vad lär de sig om hälsa i ämnet idrott och hälsa i skolan? 
– vad står begreppet hälsa för när eleverna själva får beskriva det? 
 

5. Metod   
Metod ses som ett redskap, vilket man använder sig av för att lösa problem och därigenom 
komma fram till en ny kunskap. Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två 
olika angreppssätt beroende på vilken information man söker, man brukar då tala om 
kvantitativa och kvalitativa metoder46. När man ska genomför ett forskningsprojekt ställs 
man inför frågan om man skall genomföra en kvantitativ eller kvalitativ undersökning och 
det är syftet med projektet som avgör vilken metod man använder sig av. En enkel skillnad 
mellan kvantitativa och kvalitativt forskningsprojekt är att man i den förstnämnda använder 
sig av siffror, både i begränsad men även i överförd mening, de är också mer formaliserade 
och strukturerade. I kvantitativa studier genomför man formaliserade analyser, jämför och 
prövar om de resultat man kommit fram till gäller för alla de enheter man har valt att 
undersöka. I ett kvalitativt forskningsprojekt är man däremot ute efter att hitta mönster och 
skapa en förståelse för vad man valt att undersöka47.  Det har en ringa grad av 
formalisering jämfört med det kvantitativa och man är inte inriktad på att se om 
informationen gäller generellt. I den kvalitativa metoden har man en närhet till den källa 
man hämtar information från, ofta i form av samtal eller in 48

 

 
46 olme, I-M & Solvang, B-K, Forskningsmetodik – Om kvalitativa   H
   och kvantitativa metoder. (1997).  
47  Trost, J. Kvalitativa intervjuer.(1997).   
3548 Holme, I-M & Solvang, B-K, Forskningsmetodik – Om kvalitativa  
   och kvantitativa metoder. (1997). 
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5.1 Metodval - den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den 
intervjuades eget perspektiv och hennes relation till den. Även om forskningsintervjun till 
sin struktur liknar ett vardagligt samtal utnyttjar den som professionell intervju ett 
angreppssätt och en frågeteknik av arteget slag. Tekniskt sett är den kvalitativa 
forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt 
strukturerat frågeformulär.  Den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till 
vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor. Intervjun skrivs vanligen ut, och den 
skrivna texten utgör tillsammans med bandinspelningarna materialet för den följande 
tolkningen av meningen49. 
 
Mitt intresse för hur eleverna själva beskriver ämnet idrott och hälsa i skolan och vad som 
är viktigt för att uppnå en god hälsa genom ämnet, gjorde att jag valde en kvalitativ 
intervjustudie. Denna typ av intervju är lämplig då man söker mer kunskap och förståelse 
för människors upplevelser, erfarenheter och attityder och är ett redskap där språket är 
centralt och ger kunskap. I en undersökning som bygger på nya frågeställningar ökar 
möjligheten för en större förståelse för området och genom att hitta nya infallsvinklar på 
aktuellt område breddas också kunskapen. I en kvalitativ forskningsintervju är det viktigt 
att lyssna både till de direkt uttalade beskrivningarna samt dess innebörd, men också till 
vad som sägs mellan raderna. Något som man måste vara medveten om vid intervjuerna då 
huvuduppgiften är att försöka att tolka en mening i de teman som ingår i intervjun, och att 
förstå innebörden i det som den intervjuade säger50. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun har också som mål att få nyanserade beskrivningar av 
olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld, där orden ska utgöra precision i 
beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen.  Det är också viktigt att intervjuaren 
kan få fram det specifika i samtalet genom att vara så exakt som möjlig i sina frågor till den 
intervjuade, ha kunskap i ämnet och känna en nyfikenhet i intervjun inför dess svar51. 
 
Ytterligare en viktig aspekt vid genomförande av en kvalitativ forskningsintervju är att 
intervjuaren måste vara öppen för nya och oväntade fenomen. Det måste finnas en 
flexibilitet beträffande de på förhand formulerade frågorna och planerade kategorier, för att 
samla in så bra och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av den intervjuade. 
Intervjuaren bör också vara medveten om sin egen förutsättningsmedvetenhet och vara 
kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun. Det gäller att vara öppen 
för det som sägs i intervjun, men också att ha en känsla för det som inte framkommer i 

 
49 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, (1997), sid. 32, 35-37. 

50 Ibid, sid. 35-37. 

51 Ibid, sid. 35-37. 
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samtalet52. Den kvalitativa forskningsintervjun är som tidigare nämnts halvstrukturerad, det 
vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Det innebär att 
intervjuaren har fokus på vissa teman under intervjun och använder sig av frågor eller 
påståenden som tar fram dimensioner som är viktiga inom det fokuserade området53. 
Forskningsintervjun ska också ses som ett utbyte av synpunkter, ett samspel mellan två 
människor som reagerar på varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Intervjusituationen 
kan för båda parter vara präglad av positiva känslor, som intellektuell nyfikenhet och 
ömsesidig respekt. Men den kan också vara ångestskapande och framkalla 
försvarsreaktioner hos såväl den intervjuade som intervjuaren. Därför bör intervjuaren vara 
medveten om den mellanmänskliga dynamiken och ta hänsyn till den i intervjusituationen 
och i den kommande analysen av intervjun. Denna känslomässiga påverkan behöver dock 
inte alls utgöra en felkälla utan kan istället ses som en styrkefaktor i den kvalitativa 
forskningsintervjun. Istället kan intervjuaren erkänna och utnyttja de insikter som det 
mellanmänskliga samspelet kan ge54. 
 
Lena Nilsson behandlar begreppet kreativa intervjuer i sin avhandling och menar att 
”poängen med detta är att inse att om man ska få veta något som man inte redan vet, så 
måste man våga och tillåta sig att faktiskt inte riktigt veta vilka frågor man skall ställa”55.  I 
mina intervjuer så har grunden varit att utgå från gemensamma grundfrågeställningar men 
för att komma vidare har ett öppet rum för egna frågeställningar, småprat och kontakt 
funnits. Genom att göra åtta intervjuer med elever i årskurs åtta har jag lagt fokus på 
elevens beskrivning av ämnet idrott och hälsa i skolan och den egna upplevelsen av 
eventuella hälsofaktorer som uppnås genom ämnet. För mig har intervjuerna också utgjort 
en kunskapskälla, där jag utöver de svar som lämnats på mina frågor har fått en värdefull 
inblick i elevernas vardag.   

5.2 Urval  
För mina intervjuer valde jag ut ett antal på åtta elever i årskurs åtta. Valet av elever i just 
denna årskurs gjordes utifrån det perspektivet att ungdomar i den här åldern genomgår 
många förändringar i livet. De är en bit på väg in i vuxenlivet, medvetenheten om framtida 
val har ökat och de exponeras för fler risker i samhället. Samtidigt är de också en utpekad 
riskgrupp i en av Folkhälsoinstitutets rapporter56. 
 
De åtta intervjuerna genomfördes på en skola i Stockholm innerstad med cirka 560 elever 
fördelade på skolår 6 till 9. Anledningen till valet av aktuell skola var den geografiska 
närheten till min arbetsplats vilket gav mig möjlighet att vara flexibel i planering och 
genomförande av intervjuer.  Målet var att kunna genomföra intervjuerna i möjligaste mån 

 
52 Ibid, sid. 35-37. 

53 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, (1997), sid. 35-37. 

54 Ibid, sid. 35-37. 

55 Nilsson. L. Hälsoarbetets möte med skolan i teori och praktik (2003), sid. 107. 
56 Statens Folkhälsoinstitutet, Sociala skillnader i ohälsa mellan barn och unga i Sverige, rapport nr 2 002:13, 
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på tid som inte störde den ordinarie undervisningen för eleverna.  När min första 
avgränsning var klar och jag hade valt skola tog jag kontakt med rektorn på skolan via e-
post. Där informerade jag rektorn om mitt examensarbete och ställde frågan om 
möjligheten att få genomföra intervjuer med elever på skolan57.  Rektorn valde sedan ut en 
klass för intervjuerna och tog kontakt med berörd klasslärare. I e-posten till rektorn 
bifogade jag ett brev som föräldrarna fick ta del av, för att informera om i vilket syfte 
intervjuerna skulle göras och hur jag hade tänkt använda materialet i min undersökning och 
kommande uppsats. Föräldrar och elever informerades också om att deltagandet var 
frivilligt. Vid positivt svarsbesked blev nästa steg i urvalet att välja vilka elever som skulle 
intervjuas. Detta slutliga urval gjordes slumpmässigt av klassläraren och fördelades på fyra 
pojkar respektive fyra flickor enligt mitt önskemål.  
 

5.3 Genomförande 
Vid intervjutillfället presenterade jag mig för eleven och berättade i korthet om mitt 
examensarbete samt förklarade syftet med intervjuerna. Detta var viktigt ur ett etiskt 
perspektiv och inför intervjuerna togs hänsyn till de etiska regelverk och riktlinjer som 
finns58. I sin bok skriver Jan Trost om hur man kan utlova konfidentialitet och inte en 
anonymitet när det gäller intervjuer. Att jag inte kunde erbjuda eleverna anonymitet var att 
jag som intervjuare har kännedom om vem som svarat på frågorna i materialet. Om 
eleverna hade deltagit i intervjuerna utan min kännedom om vem som svarat på frågorna, 
hade jag istället kunnat erbjuda dem en anonymitet. Konfidentialitet däremot garanterar att 
ingen utomstående person kan leda svaren tillbaka till uppgiftslämnaren utifrån det material 
som jag fått fram. Detta förklarades enskilt för respektive elev innan intervjun och 
bandinspelningen påbörjades. 
 
Intervjuerna ägde rum i ett konferensrum på skolan i en miljö som eleverna väl kände till. 
Syftet med detta var att få eleverna att känna sig trygga och så avspända som möjligt inför 
intervjun.59. Genom att ställa öppna frågor och be eleverna att beskriva olika händelser, 
känslor och tankar fick de möjligheten att sätta egna ord på hur de beskriver ämnet idrott 
och hälsa ur eget perspektiv. Fokus var på elevernas egen upplevelse kring vad som är 
viktigt för att de ska uppnå en god hälsa genom ämnet, vad de lär sig om hälsa på 
lektionerna och hur de definierar begreppet hälsa. Eftersom intervjuerna genomfördes 
under ordinarie skoltid var målet att ta så lite tid som möjligt från lektionerna, vilket blev 
ca 30 minuter per intervju. Utgångspunkten för intervjuerna var nio grundfrågeställningar, 
vilka också gav eleverna möjlighet till utrymme i sina svar (bilaga 2).  
De två första frågorna ingick inte i studiens syfte, men användes för att öppna en dialog om 
ämnet och om möjligt få en naturlig ingång till ett mer fördjupat samtal60. De flesta elever 
visade sig ha en bestämd åsikt om vad som är roligt, respektive inte roligt på lektionerna i 

 
57 Se bilaga 1. 
58 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. Tredje upplagan 1993, (2005). Sid. 103-110. 
59 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. Tredje upplagan 1993, (2005). Sid. 103-110.  
60 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), sid. 124. 
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idrott och hälsa. Det gjorde att intervjun spontant kom igång och jag kunde lättare föra in 
samtalet på det som jag förberett i min intervjuguide. I frågorna 1 – 5 valde jag att ha ett 
antal följdfrågor med syfte att få en större bredd på svaren. De inleddes med vad, varför 
eller på vilket sätt och syftade tillbaka till frågeställningen. Dessa följdfrågor ställdes i 
vissa av intervjuerna, medan svaret i övriga intervjuer redan framkommit genom 
resonemanget (bilaga 2). 
 
I de fall där intervjuerna stannade av, eller att eleven inte riktigt förstod frågeställningen, 
tog jag hjälp av ytterligare följdfrågor där de ombads att relatera till någon specifik 
händelse med anknytning till frågeställningen. Skillnaden mot grundfrågorna var att 
perspektivet vidgades och eleven lättare kunde förstå frågeställningen. De frågor som var 
aktuella i de här fallet var fråga nummer 7 och 9, vilka kunde upplevas som subjektiva och 
svåra för eleven att skilja mellan vad som var idrott och vad som var hälsa i ämnet. Som ett 
stöd till intervjuguiden skrev jag ner några reflekterande tankar över vad som framkom 
under intervju, så att väsentliga detaljer inte skulle glömmas bort. 
 
 
5.4 Utskrift av intervjuerna 
 
I nära anslutning till att intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med att skriva ut 
intervjusamtalen i sin helhet. Intervjuerna har registretats genom inspelning på en 
bandspelare. Jag beslutade mig för att skriva texten i talspråk så att den i sin helhet 
harmonierade med den intervjuades sätt att uttrycka sig. Vid ett flertal tillfällen återvände 
jag till de inspelade banden, för att försöka att fånga uttryck och känslor hos den 
intervjuade eleven. Enligt Kvale kan utskrifter ses som tolkande konstruktioner som 
fungerar som användbara verktyg i analysarbetet. Med det menar han också att det inte 
finns någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form61.  
 
 
5.5 Analysmetod  
 
Enligt Steinar Kvale kan analysen beskrivas i sex olika steg62. I det första steget beskrev 
den intervjuade eleven sin upplevelse av ämnet idrott och hälsa i skolan, vad som var roligt 
respektive inte roligt på lektionerna. Frågorna ställdes inledningsvis för att öppna upp för 
en djupare dialog om ämnet och dess möjligheter att påverka hälsan samt också begreppet 
hälsas innebörd. I detta skede gjorde inte jag eller den intervjuade någon omfattande 
tolkning eller analys till det som sagts. Det andra steget i analysen innebar att den 
intervjuade eleven kunde se nya innebörder i det som framkommit och också eventuella 
konsekvenser och verkningar av detta. Som ett tredje steg i analysen kunde jag koncentrera 
mig på, och tolka det som sagts under intervjun och ställa motfrågor. Detta steg gav 
intervjuerna en djupare dimension, gjorde mig som intervjuaren mer nyfiken och den 

 
61 Kvale. S. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), sid. 152. 

62 Kvale. S, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), sid. 170-189. 
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intervjuade eleven mer aktiv i sina svar. I de återstående tre stegen i analysen sker det först 
en tolkning av den utskrivna intervjun där texten struktureras och klarläggs för att bli 
tillgängligt för en analys. Om så behövs kan en ny intervju göras där intervjupersonen får 
möjlighet att kommentera intervjuarens tolkning och också utveckla sina tidigare 
uttalanden. Som ett sjätte och sista steg i analysen kan handlandet, där intervjupersonen 
börjar handla utifrån de nya insikter som hon har fått under intervjun, ses som en 
utvidgning av beskrivningen och tolkningens kontinuum. Detta kan i så fall likna en 
terapeutisk intervju63. I den här studien har jag använt mig av steg ett till och med tre i mitt 
arbete med analysen. 
 
Enligt Kvale finns det olika metoder att göra en intervjuanalys. Jag valde att i min studie 
använda mig av strukturering, kategorier, meningstolkning och ad hoc-metoden. Mitt 
arbete inleddes med att texterna studerades och jämfördes i sin helhet så att skillnader och 
likheter kunde urskiljas och kategoriseras. Jag placerade in intervjusvaren under 
huvudkategorier med efterföljande kommentar. Min förhoppning var att på detta sätt finna 
sammanhang och strukturer i det stora textmaterialet, som skulle komma att ha betydelse 
för resultatet. Efterhand kunde återkommande och liknande svar kategoriseras i form av 
fem kategorier. I samband med detta togs också överflödigt material bort som inte var 
relevant för studien och utvalda berättelser kortades ner till en mer lättläst text, med hjälp 
av meningskoncentration. Kategorierna presenteras genomgående med stöd av elevcitat 
under respektive rubrik. I vissa fall har det funnits svar som varit svåra att placera in i en 
kategori, eller som skulle kunna ha placerats in flera kategorier. Dessa svar har jag valt att 
placera där de bäst belyser elevens helhetsperspektiv på ämnet idrott och hälsa. De slutliga 
kategorierna har efter bearbetning valts att presenteras i resultat delen, under rubrikerna 
”populärt ämne”, ”vad ska man ha idrotten till?”, ”hälsa – en svår fråga”, ”vi och dom” och 
”mår jag bättre av gympan?”.  
 
Enligt Kvale använder man ingen standardmetod vid ad hoc-metoden, utan växlar fritt 
mellan olika tekniker för analys av textmaterialet. Intervjuaren kan först läsa igenom 
intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt för att 
kunna samla in olika yttrande som anger olika attityder och på så sätt också kunna göra 
djupare tolkningar. Genom en sådan taktik kan man i intervjuer som vid en första 
genomläsning inte gav någon mening åt innehållet, hitta samband och strukturer som kan få 
betydelse för analysen. 
 

5.6 Arbetsplan och etiska överväganden 
 
Vid genomförandet av undersökningen och resultatanalysen har hänsyn tagits till 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som är ett grundläggande skydd för 
individen64. Det första huvudkravet, informationskravet, innebär att forskaren måste 

 
63 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), sid. 171-172. 

64 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet.(2002).  
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informera berörda parter om syftet med deras medverkan, samt att deltagandet i studien 
sker på frivillig basis. I första skedet tillfrågade och informerade jag rektor på aktuell skola 
om min studie, sedan klassläraren samt vid intervjutillfället också eleverna. De 
informerades om syftet med intervjuerna och att deras deltagande var frivilligt. I 
samtyckekravet, som innebär att de som informeras och ska delta i en studie har rätt att 
bestämma sin medverkan, presenterades villkoren för rektor, lärare och elever muntligt och 
skriftligt. Samtidigt upplystes de också om att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan i studien. Föräldrarnas muntliga och skriftliga medgivande var en förutsättning 
för att intervjuerna skulle kunna genomföras, eftersom de är ytterst ansvariga för sina 
barn65. Det tredje huvudkravet för forskningens etikregler, konfidentialitetskravet, 
garanterar de intervjuade att deras svar inte går att spåra tillbaka till dem som person. I 
resultat delen har de intervjuades svar blandats och namn samt kön har utelämnats för att 
elevernas identitet inte ska kunna spåras. Den intervjuade bör ha möjlighet att överväga 
eventuella konsekvenser som kan bli till följd av studiens resultat66. I den här studien 
innebär det också att föräldrarnas medgivande var av största betydelse, då eleverna inte 
uppnått en myndig ålder. Det fjärde och sista huvudkravet, nyttjandekravet, betyder att det 
insamlande datamaterialet endast får användas för vetenskapliga syften och att det därefter 
ska lagras på ett tillbörligt sätt eller förstörs67. Jag upplyste eleverna innan intervjun om att 
det bara var jag som skulle komma att lyssna på de inspelade samtalen och att de efter 
rapportens färdigställande, kommer att förstöras. Eleverna fick efter varje genomförd 
intervju möjlighet att ta del av samtalet som spelats in, men alla avböjde detta. Det utskriva 
intervjumaterialet finns lagrat i min dator, men endast åtkomligt för mig. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
65 Denscombe, M. Forskningshandboken (2000). 
66 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), sid. 109. 

67  Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002).  
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6. Resultat 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur elever i årskurs åtta beskriver ämnet 
idrott och hälsa i skolan. Fokus har legat på elevernas egen upplevelse kring vad som är 
viktigt för att de ska uppnå en god hälsa genom ämnet, vad de lär sig om hälsa på 
lektionerna och hur de definierar begreppet hälsa. I den här delen kommer de kvalitativa 
intervjuerna att redovisas, dels som en generell sammanfattning i anslutning till varje 
kategori och dels med direkta citat. Efter citaten anges siffran på intervjupersonen inom 
parantes.  
 
Vid bearbetning av materialet har det framkommit att elevernas beskrivning av ämnet och 
de eventuella hälsofaktorer som uppnås, har kunnat kategoriseras utifrån de svar som 
lämnats vid intervjuerna. Resultaten har valts att presenteras under rubrikerna ”populärt 
ämne”, ”Vad ska man ha idrotten till?”, ”Hälsa – en svår fråga”, ”Vi och dom” och ”Mår 
jag bättre av gympan?”.  
 
I den här undersökningen har de deltagande eleverna ett lektionstillfälle i veckan med 
ämnet idrott och hälsa, som är förlagd till sista lektion på fredagar. Alla elever som deltog i 
studien upplevde att det inte var tillräckligt med en lektion i veckan av ämnet i skolan. 
Anledningen var bland annat de hälsofaktorer som de själva upplevde att ämnet gav dem 
och det fanns också ett klart uttalat behov att få röra mer på sig under skoltid.  
 

 

6.1 Populärt ämne 
Tidigare studier har visat att ämnet idrott och hälsa är ett populärt ämne bland eleverna, så 
också i den här undersökningen. I materialet beskriver eleverna ämnet med adjektiv som 
”kul”, ”roligt” och ”jättekul” och kopplar det till att man får ”röra på sig”, ”släppa hjärnan 
ett tag” och ”typ leka lite”. I svaren på frågan vad som är roligt i ämnet idrott och hälsa 
beskrev flera elever just möjligheten till rörelse som en viktig faktor, vilket säkert kan 
ställas i relation till andra mer stillasittande ämnen i skolan. Att få röra på sig under 
lektionerna i ämnet idrott och hälsa var i många svar det viktigaste, inte vad man uppnår 
färdighetsmässigt i form av prestation i förhållande till exempelvis motoriska, gymnastiska 
och idrottsliga färdigheter. En av eleverna nämnde dock att man skulle prestera så att man 
klarade målen. Men vid fråga om vad de målen var blev svaret diffust och syftade mer till 
skolarbetet i stort. 
 
– Jag tycker att det är väldigt kul med idrott i skolan. Jag tycker också att det är viktigt 
med idrott i skolan, då behöver man inte tänka på skolan, då kan man släppa hjärnan. 
Ifrån allt skolarbete… (4) 
– Menar du under idrottslektionerna? 
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– Ja, under idrottslektionerna. Du behöver inte tänka på läxorna, vad jag ska göra när jag 
kommer hem. Det är bara kul som gäller… visst ska man prestera så att man klarar målen, 
men annars är det bra. (4) 

 
Ämnet ger eleverna ett rekreationstillfälle där rörelsen i aktiviteten i sig upplevs som 
positiv, men också ger ämnet dess popularitet. Att också få testa på flera idrotter som man 
inte skulle ha utövat annars på sin fritid och som man kan dra fördel av, ses som något 
positivt med ämnet och återkommer i flera svar. 
 
– Att man får testa på sporter som man inte håller på med på sin fritid annars. Man lär sig 
liksom allt möjligt som man har nytta av. (8) 
 
 I den nuvarande läroplanen finns mål som eleven ska ha uppnått i femte respektive nionde 
klass innan de lämnar skolan. Där finns moment och aktiviteter angivna som framstår som 
mer viktiga än andra och dessa är dans, orientering, simning och friluftsliv. I den här 
undersökningen framgår det att de flesta elever i första hand tycker att bollspel och bollekar 
är roligast att ha på lektionerna i idrott och hälsa. Dans nämns som roligt och viktigt vid ett 
par tillfällen i intervjuerna, men de finns också elever som tycker att det momentet inte hör 
hemma i ämnet. 
 
– Jag tycker inte att dans tillhör idrotten… alls. Men gymnastiken tillhör idrotten, men den 
gillar jag inte. Alla bollsporter är ok. (4) 
 
Generellt sett så har eleverna i denna studie en positiv inställning till ämnet även om inte 
alla aktiviteter som genomförs på lektionerna är populära. Några av de faktorer som en del 
elever framhåller som viktiga till varför de tycker om ämnet, kunde också vara skäl till det 
omvända förhållandet för andra elever. Vissa upplevde friidrott och gymnastik som 
aktiviteter där man kunde få en känsla av att känna sig utlämnad och till och med mobbad, 
om man inte behärskade de olika momenten. 
 
– Jag vill ta bort allt som jag inte tycker om, men det är ju ändå bra att ha det. Men det 
skulle vara typ sån där friidrott, höjdhopp och så. Men det är ju bra för man tränar ju 
kroppen då. Fast jag tycker att 800 meter borde tas bort, för det är så stor press på. Bara 
man inte kommer sist för då blir man så där lite mobbad. Eller om man springer i grupp, 
eller två och två och man vet att man inte har någon chans… (1) 
 
Här kan man ana att elevens upplevelser om den egna kompetensen kan vara relaterad till 
hur aktiviteten värderas. Relationen mellan upplevelsen av den egna förmågan och 
inställningen till ämnet är en komplicerad men viktig fråga. Att som barn och ungdom 
uppleva att man kan bli ”lite mobbad” för att man kommer sist i ett 800-meters lopp i 
skolan, kan vara nog ett skäl till att äventyra ett bestående intresse för fysisk aktivitet, i alla 
fall alla former av löpträning.  
 
Det framkommer också att den egna förmågan och den upplevda självbilden speglar 
känslan för ämnet. Att vara blyg, att inte våga ta för sig på lektionerna och att känna 
obehag inför vissa situationer, kanske också kan vara faktorer som kan äventyra det 
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livslånga intresset för fysisk aktivitet? Att olustkänslor och ett obehag inför ämnet är något 
som kan upplevas som svårt att prata om med sina kamrater, framkom också i några svar. 
 
– Ja, i gymnastiken… kullerbyttor tycker jag känns läskigt. Det där med nacken och 
sådär… ett obehag. Jag har svårt för höga höjder… och en gång tappade jag andan när vi 
gjorde bakåtkullerbyttor… det finns kvar. Idrottsläraren vet om det, men man kanske inte 
vill gå ut med det i klassen. (6). 
 
Att man upplever att man är bra på ett moment och känner sig duktig, är ett starkt skäl till 
att ämnet också upplevs som roligt av de flesta elever. Men detsamma gäller också 
motsatsen, det vill säga att om man upplever sig som dålig i något eller känner ett obehag 
inför detta, så uppfattas också aktiviteten som tråkig eller obehaglig. I andra ämnen finns 
det möjligheter att ta en mer tillbakadragen roll där man inte behöver visa upp sig på 
samma sätt som man mer eller mindre är tvungen att göra i ämnet idrott och hälsa.  För en 
elev var lektionerna i idrott och hälsa en direkt kvittens på den egna färdigheten där också 
en jämförelse med de övriga i klassen lätt kunde göras. 

 

– Man får ju veta vad man kan och får jämföra sig med vad dom andra kan 

– Jaha, mer i ämnet idrott och hälsa än i de andra ämnena? 

– Ja, tror jag. Det blir mer tydligt med en gång. I matte tar det ju ett tag, men i idrott ser 
man det på en gång. Vilka som kan hantera en boll och vilka som inte kan det. (8). 

 
Vi vet att förutsättningarna är olika för eleverna och ämnet bjuder också på möjlighet till 
konkurrens och tävling. Flera av eleverna nämnde att den tävlingsinriktade delen i ämnet 
var något som de upplevde som något negativt, och som inte hörde hemma på lektionerna. 
Men det motsatta förhållandet fanns också, det vill säga de som såg ämnet som en 
möjlighet till att få tävla, visa upp och mäta sina färdigheter mot övriga klasskamrater.  
Detta var också skäl till att ämnet idrott och hälsa upplevdes som både ett populärt och ett 
mindre populärt ämne. Sociologen Aaron Antonovsky menar att det komplexa i sig inte 
behöver vara det som är problemet, det vill säga i det här fallet tävlingsmomentet. Istället 
kan det vara fördelaktigt eftersom momentet skapar möjligheter till utmaningar både 
gällande belastningsbalans och värdefulla former av medbestämmande68. Att som lärare i 
idrott och hälsa visa på en hållning som utmärks av komplexitet, flexibilitet, mening, 
förutsägbarhet, valfrihet och en känsla av att problem går att lösa i de övningar där 
tävlingsmoment ingår, skulle kunna ses som en lösning på de negativa känslor som elever 
kan uppleva i dessa moment. Att belöna även den elev som kommer sist i en tävling för 
hennes prestation kan skapa både meningsfullhet och förstärka en hanterbarhet för 
momentet. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett 
offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist69. Då kan även ett 
tävlingsmoment upplevas som att det står resurser till ens förfogande till hjälp för att möta 
de krav som ställs. 

 
68 Antonovsky, A. Hälsans mysterium (1997), sid. 129. 

69 Ibid, sid. 129. 
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6.2 Vad ska man ha idrotten till? 
Idrott och hälsa är ett viktigt ämne ur flera aspekter då det bland annat ska bidra till att 
eleverna utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga, en positiv självbild samt 
också inspireras till ett livslångt intresse för fysiskt aktivitet. Det är skolans uppgift att ge 
eleverna det i ämnet idrott och hälsa, därför var det angeläget att söka svar på hur eleverna 
själva upplever vad de ska ha idrotten till i skolan och om de tycker att ämnet är viktigt. 
Alla elever som intervjuades uppgav att de tyckte att idrott och hälsa är ett viktigt, och till 
och med mycket viktigt, ämne i skolan. I ett av citaten visar eleven på att ämnet idrott och 
hälsa ibland kanske har en underordnad roll i skolan, i förhållande till de teoretiska 
ämnena. Trots det så har samma elev gett ämnet en hög status genom att beskriva det som 
”jätteviktigt”.  
 
– Ja, jag tycker att det är jätteviktig, typ lika viktigt som alla andra ämnen. Man kanske 
tänker mer på att man måste kunna skriva och läsa, men idrott är ju också viktig. (7) 
 
Flera av eleverna har också kopplat sambandet mellan begreppet hälsa och ett viktigt ämne. 
Vid ett flertal tillfällen har eleverna beskrivit vad som skulle kunna hända om ämnet inte 
fanns i skolan och också sett till eventuella konsekvenserna i vuxen ålder. De framhåller 
möjligheterna till ett friskare liv som vuxen och att ämnet också ska vara till för att väcka 
viljan och förståelsen för att röra på sig även som vuxen. 
 
– … ja, det är ett väldigt viktigt ämne tycker jag. Och om man skulle ta bort det skulle det 
nog hända rätt mycket, hälsan skulle bli sämre. Sen när man är vuxen kanske man inte 
skulle bli lika rörlig. Det är ju när man är ung som man kan skapa en bra hälsa, eller 
påverka den. Sen när du är vuxen är det svårare. (6) 
 
Att ämnet är bra för att man får röra på sig, ha kul och ”typ leka lite”, framkommer i 
intervjuerna vid ett flertal tillfällen. När frågan ställdes om vad det är som är viktigt att man 
lära sig i ämnet, svarade flera av eleverna att det var ”att lära sig reglerna i de olika 
sporterna”, ”ha ett samarbete” och ”att få bra kondition”. De upplever dock att ämnet inte 
ställer lika höga krav på dem som i andra, mer teoretiska ämnen.  
 
– Ja, det är inte lika allvarligt som alla andra lektioner, jag menar man får ju inte leka runt 
och hålla på så men man får ju ändå typ leka lite och det är ju skönt. Sen behöver man inte 
sitta tyst och still på stolen hela dagen… skönt att röra på sig. (2) 
 
På idrottslektionerna finns det fortfarande utrymme för lek och rörelseglädje enligt 
eleverna, vilket måste tillskrivas som något positivt för ämnet. Det visar också på att elever 
i grundskolans senare del fortfarande har ett behov av lek och rörelse som en naturlig del 
av dagen. Ämnet blir en avkoppling från det som beskrivs som jobbigt och kravfyllt, även 
om inte just detta kan kopplas till kursplanens mål för ämnet. Flera av eleverna upplever 
också att de blir gladare och piggare av idrottslektionerna. 
 



 27

                                                

   – Ja, känner mig glad om man har haft roligt… och trött kanske, men bra. Det beror 
kanske på vad man har gjort, vissa ämnen kan vara jobbigare och så kanske man inte 
tycker om dom. Men idrotten är mer lek… (6) 
 
Några av eleverna berättade också att ämnet lagt en grund för det egna intresset för idrott 
och fysisk aktivitet på fritiden. En elev gjorde också en koppling mellan viktigt ämne och 
möjligheten till att grundlägga en bra hälsa redan under skoltiden,. Detta helt i linje med 
läroplanens mål och intentioner om att ge eleverna stimulans i ämnet idrott och hälsa, som 
ska leda till ett bestående intresse för fysikt aktivitet och ett ansvar för den egna hälsan.  
 
– Ja, det håller igång en liksom. Hade jag inte haft idrott i grundskolan så hade jag inte 
varit så idrottsintresserad som jag är nu. Dom visar liksom, kan man säga… vad som finns 
att göra. (2). 
 
Flera av eleverna nämnde också det som i kursplanen kan ses som en fostrande uppgift, det 
vill säga att lära sig att använda kunskaperna långsiktigt för att uppnå en god hälsa som 
vuxna. Ämnet ska inte bara vara en upplevelse av att må bra just nu, utan också en 
investering inför framtiden i att fortsätta med fysiska aktiviteter livet ut. Med det 
resonemanget blir ämnet i sig, ett medel att nå målet att vara aktiv i vuxen ålder. 
 
– Jag tycker inte att det är viktigt att man lär sig hur ett spel funkar utan mer viktigt att 
lära sig hur man ska sköta om sin kropp i framtiden. Typ inte åka buss varje dag utan att 
gå istället. (1). 
 
Även här kommer temat igen om att lära för framtiden, att kunskaper och erfarenheter som 
eleverna får i ämnet idrott och hälsa är något de ska ta med sig som vuxna. Att få kunskap 
och redskap till att må bra och eventuellt också hitta en form för detta, är vad de flesta av 
eleverna tyckte var viktigt att lära sig i ämnet. Elevernas beskrivningar av ämnet idrott och 
hälsa i skolan kan tolkas ur ett biomedicinskt perspektiv, där filosofen Christopher Boorse 
menar att hälsa är ett tillstånd av frånvaro av sjukdom70. Han menar att en människa har 
full hälsa endast vid avsaknad av sjukdom och att hälsa är något önskvärt som bör 
eftersträvas. Flera av eleverna betonade vikten av att de grundläggande kunskaperna som 
de får i ämnet idrott och hälsa i skolan, kan ses som en investering för framtiden för den 
egna hälsan.  Några av eleverna ser också hälsa som vägen till ett friskare liv men med en 
mer humanistisk tolkning. De lägger tyngdpunkten på ett helhetsperspektiv, där sjukdom 
inte behöver vara ett hinder för att uppnå en god hälsa.  

6.3 Hälsa – svår fråga 
Vad begreppet idrott står för i ämnet och vilka aktiviteter det innefattar råder det ingen 
tvekan om hos eleverna. För att komma närmare begreppet hälsa, bad jag eleverna att 
berätta vad just hälsa var för dem. Flera av eleverna förknippade hälsa med att ”må bra” 
fysiskt, att äta rätt men också att hitta en balans i tillvaron. Några av eleverna upplevde 

 
70 Medin, J & Alexandersson, K. Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie (2000). 
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frågorna om hälsa som svåra, vilket visar på att hälsa är ett mångtydigt begrepp. De flesta 
vet vad det betyder och hur det kan användas i praktiken, men det är ett högst individuellt 
perspektiv som var och en har på detta begrepp. 
 
– Att jag mår bra, inte har jättestora ringar under ögonen och att jag sover bra. Äter bra… 
och sen att jag inte är trött i skolan och går och lägger mig i tid. Det tycker jag är hälsa. 
(1)  
 
– Hälsa för mig är hur jag mår fysiskt. Alltså psykiskt är ju också hälsa, men fysiskt är det 
ju att man håller sig i bra form. Inte äter för mycket… (4) 
 
Att ”äta rätt” och att inte bli tjock är ett tema som kommer igen under flera av intervjuerna. 
Men också att må bra både fysiskt och psykisk, att ha en bra kondition och vara i form 
samtidigt som man hittar en balans mellan detta, är några av de faktorer som symboliserar 
begreppet hälsa för eleverna.  

 
– Man mår bra av att röra på sig och det blir hälsa när man mår bra, det blir en bra 
balans mellan allting. Och det är det som är hälsa, idrotten hjälper ju till lite med att vi rör 
oss i skolan, men det kan du ju göra på fritiden också. Och att man äter bra, så får man 
liksom en bra balans mellan det och så kan man göra annat också. Det är väl det som dom 
vill lära oss… (8). 
 
Förutom att må bra förknippades hälsa också med utseendet, att vara ”normal” och att inte 
vara överviktig. I den massmediala bilden av hälsa framträder ofta den perfekta kroppen 
som ett ideal och har säkert ett stort inflytande på elevernas uppfattning om vad som är 
viktigt. Den bild som förmedlas via media är i hög grad styrd av kommersiella intressen 
och är många gånger en konstruktion av olika intressen.  I skolans styrdokument finns 
också en bild av hur eleverna ska fostras till att ta hand om sina kroppar för att nå ett 
hälsosamt liv. För den här eleven var utseendet det viktigaste och således också målet för 
elevens fysiska träning. 
 
– Ja… svår fråga… att man ska… jag tycker att målet ska vara att man är normal, inte 
överviktig. Man måste inte bli elit… stark... men det är en ganska viktig grej som utseendet 
som spelar in… jag tror att det är viktigast för mig. Alltså, att se bra ut och inte bli 
överviktig. (6) 
– Är hälsa något mer för dig? 
– Att jag ska må bra. Svåra frågor… (6) 
 
När begreppet hälsa sätts samman med begreppet idrott, som i sig innefattar flera 
företeelser, försvåras det ytterligare eftersom hälsa beskriver ett tillstånd. För att skilja på 
idrott, som eleverna i första hand förknippade med fysiska aktiviteter, och hälsa som visat 
sig vara svårare att beskriva, frågade jag eleverna om varför de trodde att ämnet heter just 
idrott och hälsa och varför de har ämnet i skolan. Några av dem beskrev sambandet mellan 
idrott och hälsa som en helhet, där idrotten ses som en förutsättning för att må bra.  
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– Ja, för att det inte bara handlar om till exempel innebandy på idrotten utan att man ska 
tänka på att det är bra för hälsan att man spelar innebandy. Att man förstår hur det 
fungerar och varför det är så bra. (7). 
 
Men det motsatta förhållandet kunde också ses, det vill säga att idrotten inte är så mycket 
hälsa, trots att det enligt eleven ”hänger ihop”. 
 
– Jag tycker att idrott och hälsa hänger ihop lite grann, fast idrotten är ju inte så mycket 
hälsa. (2) 
 
Ämnets namn ger utrymme för egna tolkningar av innebörden och inte heller 
styrdokumenten ger någon större vägledning om detta, vilket också har speglats i flera av 
de svar som eleverna har gett. Att det är svårt med begreppen och dess innebörd visar också 
det här citatet på, där eleven ändå var väldigt säker på vad både idrott och hälsa står för. 
 
– Man idrottar ju för sin hälsa, så att man mår bättre. Idrotten är ju för sporten, hälsan är 
ju för kroppen. (3) 
 
Hälsa ska ses utifrån ett samhällsperspektiv såväl som från ett individperspektiv och 
dessutom ska ett eget ställningstagande i hälsofrågor lyftas fram. Mot bakgrund av 
elevernas svar om vad de tror att hälsa står för, varför ämnet heter idrott och hälsa samt 
varför de tror att de har ämnet i skolan, kan det konstateras att begreppet är komplext och 
svårt att definiera för eleverna. I kursplanen är begreppet hälsa otydligt och inte heller 
enhetligt definierat, vilket ger ett stort utrymme för egen tolkning. En viktig fråga i ämnets 
utveckling blir att tydliggöra begreppet hälsa och vilka kunskaper som ska förmedlas 
genom detta. Enligt sociologen Aaron Antonovsky är en sorts ”känsla av sammanhang” 
(KASAM), vilken innefattar komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
i tillvaron de som medger en individs välbefinnande. Dessa tre komponenter har en 
avgörande betydelse för de bemästringsstrategier som en människa har för att klara 
stressfyllda situationer och det är styrkan i förhållandet mellan de tre olika aspekterna som 
bidrar till en stark KASAM hos en individ och därmed till god hälsa. Med andra ord är det 
av betydelse för en god hälsa att personen själv upplever sina förutsättningar i livet som 
begripliga, hanterbara och meningsfulla71. Att hälsa skulle innebära att se bra ut, vara 
”normal” och att inte ha jättestora ringar under ögonen när man går till skolan på morgonen 
kan spegla de centrala problem som ungdomar i dagens kultur och samhälle ställs inför, det 
vill säga ”att bli någon” och hitta sin identitet i en social verklighet som man förstår. Det 
kan dock knappast överensstämma med det som Antonovsky menar med ett starkt KASAM 
och pekar återigen på att ämnet idrott och hälsa i skolan behöver lägga mer tonvikt på vad 
begreppet hälsa ska innefatta för eleverna i undervisningen. Några av eleverna har ändå 
beskrivit sambandet mellan idrott och hälsa som en helhet med en holistisk inriktning, där 
idrotten ses som en förutsättning för att må bra och uppnå en god hälsa. Om denna insikt 
har hämtats genom ämnet idrott och hälsa, eller kan ses som information och de val som 
omvärlden har erbjudit, framgår inte i intervjuerna. 
 

 
71 Antonovsky, A. Hälsans mysterium (1991). 
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6.4 ”Vi och dom”    
Flera av eleverna nämner betydelsen av att röra på sig för att inte bli överviktig och kopplar 
detta till att ämnet idrott och hälsa är viktigt. De pratar gärna om ”dom” som inte rör sig 
och som behöver bli intresserade av fysisk aktivitet. För att söka svar bakom 
generaliseringen som handlade om ”dom andra”, ställdes frågan om varför de tror att de har 
ämnet idrott och hälsa i skolan.  
 
– För folk som inte rör på sig så himla mycket, som typ spelar dataspel och så, då får ju 
dom en chans att röra på sig. (5) 
 
Många av eleverna nämnde ett stillasittande liv som ett problem för ”dom andra”, de som 
inte rör på sig och istället spelar dataspel. I svaren framkom att eleverna tyckte att ämnet 
idrott och hälsa i skolan, gav de inaktiva eleverna en möjlighet till rörelse, de elever som 
förutsattes att inte ha några fysiska fritidsaktiviteter. I svaren fanns också en förutfattad 
mening om att ”dom”, som sågs som tjocka och inaktiva, inte hade någon kontroll på sin 
egen hälsa. Eleverna valde inte att peka ut någon speciell grupp som ”inaktiv”, utan la det 
mer som ett samhällsproblem där ”man” märker att inaktivitet och övervikt ökar hos barn 
och ungdomar.  
 
– Man märker att allt fler barn får sämre hälsa och sådär, fler blir feta och tjocka och det 
är viktigt att man idrottar också. För det är minst lika viktigt att man lär sig från början att 
det är viktigt att idrotta och ha koll på hälsan… (7). 
 
– Som det är i samhället idag att många är tjocka och är över normalvikt. (4) 
 
Det fanns också en tendens att prata om ”dom” andra inaktiva eleverna på ett 
nedvärderande sätt genom att framhäva sig själv som en förebild, samtidigt som ”dom” fick 
framstå som en grupp som saknade intressen. Att göra ”ingenting” ses inte som något 
eftersträvansvärt, tvärtom. Att inte vara fysiskt aktiv på fritiden, bara spela dataspel och 
titta på TV, är att göra ”ingenting”. Men att vara med på lektionerna i idrott och hälsa och 
kanske bli intresserad av någon fysiskt aktivitet, räknas som att ”ändå göra någonting”. 
 
– Och de som inte idrottar som jag på fritiden, de får liksom ändå någonting och kanske 
blir intresserade. De gör ju ändå någonting. Och sen att man får röra på sig… (8). 
 
 När en av eleverna fick frågan om vad man som idrottslärare ska tänka på inför en lektion, 
för att få eleverna att må ännu bättre av ämnet idrott och hälsa i skolan, gavs följande svar. 
 
– Jag tycker att det är säkert är så i klassen att alla är olika. Det viktigaste är inte att dom 
ska ha kul… som sagt det viktigaste är att dom ska komma igång. (5) 
 
De här motiveringarna till att få ”dom andra” att bli mer aktiva kanske mer kan ses som ett 
resultat av den allmänna samhällsdebatten idag om övervikt och inaktivitet bland barn, än 
om kunskaper som eleverna fått genom ämnet idrott och hälsa. Eleverna pratar om ”dom” 
som en grupp för sig, några som inte delar intresset och förståelsen för ämnet idrott och 
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hälsa med övriga i skolan och samhället. Kursplanen beskriver hälsa som ett fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, vilket kan ses som ett brett hälsoperspektiv med en 
salutogen ansats. Den fysiska aktiviteten kan ses i ett vidare perspektiv utifrån vad den kan 
bidra med, i elevernas hälsoutveckling genom till exempel social gemenskap och 
välbefinnande. Flera studier har dock visat på att undervisningen i idrott och hälsa främst 
handlar om att ge goda vanor beträffande fysiskt aktivitet samt utveckla elevernas 
kunskaper om aktiviteter som ger en god träningseffekt. Hälsa har mer en roll som handlar 
om att förebygga och på sikt förhindra sjukdomar och risker med dålig kondition72. Att 
utveckla kunskaper och goda vanor i psykiskt eller socialt välbefinnande nämns ytterst 
sällan. Det överensstämmer med det resonemang som eleverna för i den här studien om 
”dom andra” som är fysiskt inaktiva på lektionerna i idrott och hälsa, och kan ses som en 
patogen hälsodiskurs. I det perspektivet utgör hälsa människans normaltillstånd, vilket 
innebär att en normal hälsosam elev inom ramen för ämnet är en fysiskt aktiv elev som har 
ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet och också goda kunskaper om hur man tränar 
sin kropp. I ett salutogent perspektiv handlar lärande om hälsa om de resurser eller de 
kunskaper eleverna tar med sig från undervisningen och som de sedan använder i 
situationer relaterade till exempelvis rörelse, friluftsliv eller hälsa i vid mening.  
 

6.5 Mår jag bättre av gympan? 
I materialet framkommer att de flesta elever har både insikt och kunskap om varför man 
behöver fysisk aktivitet. När de själva beskriver ämnet idrott och hälsa görs det ofta utifrån 
ett subjektivt perspektiv genom att beskriva hälsoeffekter som att känna sig piggare och 
gladare. Att eleverna uppskattar ämnet idrott och hälsa, ger dem en möjlighet till lek och 
rörelse men också till viss del en fostran till att ta eget ansvar för sin hälsa, framkommer 
under intervjuerna. En av eleverna kunde inte säga att han upplevde någon hälsoeffekt av 
just ämnet i skolan, eftersom han idrottade mycket på fritiden. Men om han inte skulle ha 
gjort det, så skulle han ändå ha behövt två tillfällen i veckan med idrott i skolan. För flera 
av eleverna var det också viktigt att genom den fysiska aktiviteten få svettas, få känna att 
man får ”ta i” och bli trött. Meningen med aktiviteterna i ämnet idrott och hälsa kunde 
också, enligt den här eleven, vara att blir andfådd. 

 
– ... jag tycker att allt som har med att man rör sig och får igång rörelse…som dans och 
allt…där man ser att folk blir andfådda och det är ju det som det går ut på. (5) 
– Att man ska bli andfådd? 
– Ja. (5) 
 
Men också upplevelsen av att få bli ”helt lugn” och avslappnad efter en lektion i idrott och 
hälsa var viktig. En elev beskrev också att han blev rastlös av att sitta still för länge och om 
han inte tränade så blev han trött.  
  

 
72 Quennerstedt, M. Att lära sig hälsa (2006). 
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– Alltid, om man sitter still för länge, jag kan inte sitta still… blir rastlös. Jag försöker, om 
jag inte tränar, men blir ju trött av att träna men ännu tröttare av att inte träna. 
– Känner du en skillnad på den tröttheten…? 
– Ja, när jag tränar blir jag skönt trött. När jag blir trött av att inte ha tränat, då blir jag 
bara tröttare och orkar inte göra någonting. (5) 
 
Som en avslutning på varje intervju fick eleverna berätta vad som eventuellt kunde ändras 
eller läggas till på lektionerna i idrott och hälsa, för att få dem att må bättre. Några ville 
prova på och få tips om nya och ovanliga aktiviteter, som man sedan kunde utövas på 
fritiden. De flesta var ändå nöjda med lektionerna i idrott och hälsa och tyckte att det var 
bra som det var. Önskemål om att själv få vara med och planera och påverka innehållet i 
undervisningen vid terminsstarten framkom i flera av intervjuerna. De här eleverna hade 
också vid ett par tillfällen haft den möjligheten genom att bland annat få fylla i formulär 
om önskemål av aktiviteter i ämnet inför kommande läsår.  Det är dock är det viktigt vara 
uppmärksam på skillnaderna mellan att få välja på till exempel tre olika aktiviteter under en 
lektion och att få ha inflytande på upplägget av undervisningen, i relation till kursplanens 
mål.  

 
– Man måste ju anpassa sig efter alla… skulle jag vara med mina kompisar så skulle vi ju 
köra stenhård fotboll hela tiden. Men här måste man ju anpassa sig… ha lite blandat och 
ibland lite lättare och ibland köra lite hårdare. Blandat… någonting som är lätt och som 
passar in i gruppen… ibland något hårdare som till exempel boxning. (4) 
 
I detta sammanhang är det värt att notera att inflytande är viktigt för människors 
hälsoutveckling. Att kunna vara med och ha ett inflytande på undervisningens upplägg när 
det gäller innehåll och arbetsformer är viktigt för känslan av sammanhang för eleverna och 
för ämnets övergripande hälsoperspektiv. Att vara delaktig i processer som påverkar såväl 
ens öde som de dagliga erfarenheterna, gör att känslan av meningsfullhet har en stor 
betydelse i tillvaron. Formellt kan det syfta på i vilken utsträckning man känner att livet har 
en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av problemen och krav som livet ställer en 
inför är värda att investera energi i. De kan också vara värda ett engagemang och en 
hängivelse, och utmaningar kan välkomnas snarare istället för att ses som bördor som man 
mycket hellre vore utan73. För att kunna utveckla en KASAM i barndomen behövs 
erfarenheter av delaktighet, inflytande och medverkan i socialt beslutsfattande för en känsla 
av meningsfullhet. Det behövs också erfarenheter av förutsägbarhet, kontinuitet och 
beständighet för att utveckla en känsla av begriplighet. Till sist behövs också erfarenheter 
av tillgängliga resurser och balans mellan hög och låg belastning i livets olika utmaningar 
som ger en känsla av hanterbarhet. Tillsammans ger dessa erfarenheter en känsla av 
sammanhang74. 
  
 I den här studien har jag kunnat notera att flera elever har upplevt att de har fått varit med 
och bestämma och planera idrottslektionerna, genom att få fylla i formulär i början av varje 

 
73 Antonovsky, A. Hälsans mysterium (1991), sid. 41. 

74 Ibid, sid. 41. 
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termin om önskemål av lektionsinnehåll. Detta förstärker känslan av delaktighet för eleven 
och ökar också motivationen för ämnet och dess innehåll. De var också nöjda med 
innehållet i lektionerna, vilket visar på att de till viss del varit med och påverkat detta.  
 

6.6 Resultatsammanfattning 
I undersökningen har framkommit, precis som i tidigare studier, att ämnet idrott och hälsa 
är ett populärt ämne i skolan. De flesta elever upplever att ämnet ger ett efterlängtat avbrott 
från det övriga skolarbetet och uppfattas inte heller som lika allvarligt som andra ämnen. 
En lektion i idrott och hälsa ger möjlighet till att få röra på sig, leka och utöva fysiska 
aktiviteter som annars inte skulle utföras. Trots ämnets popularitet så finns det ändå en liten 
grupp av elever som känner ett obehag eller en rädsla inför vissa moment. Flera av eleverna 
upplevde också tävlingsmomenten i ämnet som något negativt och som inte borde vara med 
i undervisningen. Men det motsatta förhållandet fanns också, där de som såg ämnet som en 
möjlighet att få tävla, visa upp och mäta sina färdigheter mot övriga klasskamrater gavs ett 
utrymme på lektionerna. 
 
I intervjuerna uppgav alla elever att de tyckte att idrott och hälsa är ett viktigt, och till och 
med mycket viktigt, ämne i skolan. Att få röra på sig för att må bättre, inte blir överviktig 
och att få ”dom” andra inaktiva eleverna att komma igång med fysisk aktivitet, var viktiga 
faktorer i ämnet. Eleverna pratar om ”dom” som en grupp för sig, några som inte delar 
intresset och förståelsen för ämnet idrott och hälsa med övriga i skolan och samhället. Det 
fanns också en tendens att prata om ”dom” andra inaktiva eleverna på ett nedvärderande 
sätt genom att framhäva sig själv som en förebild, samtidigt som ”dom” fick framstå som 
en grupp som saknade intressen. Det fanns också en förutfattad mening om att ”dom”, som 
sågs som tjocka och inaktiva, inte hade någon kontroll på sin egen hälsa. 
 
Att beskriva vad begreppet hälsa står får och hur eleverna själva upplevde detta gav 
varierande svar och upplevdes som svårt att svara på. Men att hålla sig i form, att äta rätt 
och att hitta en balans i tillvaron var något som förknippades med hälsa. Att vara normal, 
inte atlet men att se bra ut var ytterligare faktorer som sågs som hälsa. Att frågor runt hälsa 
upplevdes som svåra att svara på, visar att hälsa är ett mångtydigt begrepp. De flesta vet 
vad det betyder och hur det kan användas i praktiken, men det är ett högst individuellt 
perspektiv som var och en har på detta begrepp.  

De flesta av eleverna upplevde hälsoeffekter genom ämnet i form av att känna sig piggare, 
fräschare, positivare och gladare. Beskrivningar om att känna sig ”lättare i huvudet” efter 
en lektion i idrott och hälsa gjordes också, medan några av eleverna upplevde att de fick en 
bättre koncentrationsförmåga. För flera av eleverna var det också viktigt att genom den 
fysiska aktiviteten få svettas, få känna att man får ”ta i” och bli trött. Men också 
upplevelsen av att få bli ”helt lugn” och avslappnad efter en lektion i idrott och hälsa var 
viktig. En av eleverna beskrev att han blev rastlös av att sitta still för länge i de 
andraämnena i skolan, och om han inte tränade så blev han trött. Endast en av eleverna 
kunde inte säga att han upplevde någon hälsoeffekt av ämnet idrott och hälsa i skolan, 
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eftersom han idrottade mycket på fritiden. Men om han inte skulle ha gjort det, så skulle 
han ändå ha behövt två tillfällen i veckan med idrott i skolan.  

 
De flesta av eleverna var nöjda med innehållet i ämnet idrott och hälsa, men ville ändå ha 
möjligheten till delaktighet och inflytande i ämnets innehåll. De här eleverna hade också 
vid ett par tillfällen haft den möjligheten genom att bland annat få fylla i formulär om 
önskemål av aktiviteter i ämnet inför kommande läsår. Önskemål fanns också om att få 
prova på nya aktiviteter som man annars inte skulle ha möjlighet till. För flera av eleverna 
har ämnet idrott och hälsa i skolan också inneburit en introduktion till, och lagt en grund 
för, det egna intresset för idrott och fysisk aktivitet på fritiden. 
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7. Diskussion 
 
Diskussionsdelen inleds med att undersökningens resultat diskuteras mot tidigare forskning 
och den nu gällande läroplanen, Lgr 94, för att kunna se den här studien i ett större 
perspektiv. Därefter diskuteras metodvalet i förhållande till erhållna resultat i studien. 
Slutligen kommer förslag att ges på hur detta arbete kan komma till användning, samt 
också förslag på vidare forskning inom området. 
 

7.1 Studiens trovärdighet  
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur elever i årskurs åtta beskriver ämnet 
idrott och hälsa i skolan. Fokus har varit på elevernas egen upplevelse kring vad som är 
viktigt för att de ska uppnå en god hälsa genom ämnet, vad de lär sig om hälsa på 
lektionerna och hur de definierar begreppet hälsa. Jag har samlat in mitt material genom att 
göra åtta stycken intervjuer som bygger på samtal mellan mig och den intervjuade eleverna. 
Intervjuerna spelades in på band och jag var mycket noga med att allt det som sades under 
intervjun kom med på inspelningarna. Den tekniska utrustningen har jag tidigare använt vid 
intervjuer, så den kändes bekant för mig. Vid transkriberingen av texterna lades stor 
omsorg ned och intervjuerna skrevs ut ord för ord i det talspråk som användes. En fördel 
med intervjuerna är att vara personligen närvarande, vilket kan utnyttjas genom 
möjligheten att i iaktta den intervjuades kroppsspråk och reaktion för att fånga så 
trovärdiga uppgifter som möjligt. Vid utskrifterna togs också hänsyn till naturliga pauser 
och övriga ljud som till exempel ”hmm…” och skratt som inkluderades i materialet.  
Tillförlitligheten i en studie bygger på att intervjuaren är öppen för, och registrerar, de 
tonfall, ansiktsuttryck och kroppsrörelser i samtalet med den intervjuade75. För att läsaren 
ska få en möjlighet att bedöma rimligheten i resultaten har dessa exemplifierats genom citat 
från intervjun. Citaten har också legat till grund för de kategorier som presenteras i den här 
studien, för att exemplifiera och konkretisera dessa. Jag har valt att återge relativt korta 
citat för att göra det lättare för läsaren att se kärnan i uttalandet. I flera av citaten kunde 
berättelsen innefatta delar som också presenterats under andra rubriker. Att redovisa dessa 
citat i sin helhet skulle ha gjort texten svårläst och också ibland osammanhängande. 
Intervjun mellan mig och eleven kunde gestalta sig på olika sätt, beroende på samspel och 
personliga egenskaper. I de flesta fall upplevde jag ett stort engagemang för frågorna hos 
den intervjuade eleven med hög sanningshalt och bra innehåll. Det är ändå svårt att avgöra 
studiens validitet, då undersökningsmaterialet har kunnat få ett annat utfall om studien gjort 
med elever från till exempel en skola i norra Sverige, med få elever och integrerad 
undervisning. Det omvända skulle kanske också ha gett ett annat resultat, det vill säga en 
skola i södra Sverige i en mellanstor stad, med många elever och undervisning med 
profilval. Det viktiga är ändå att beskriva de material som jag har fått genom intervjuerna, 
så exakt som möjligt för att göra den här studiens validitet så trovärdig som möjlig. 

 
75 Trost. J. Kvalitativa intervjuer, (2005). 
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7.2 Resultatdiskussion 
 

7.2.1 Kunskaps- eller rekreationsämne 

 
I materialet har jag funnit att eleverna i år åtta genomgående upplever att ämnet idrott och 
hälsa är roligt, viktigt och också ger dem en möjlighet till rörelse och glädje. Ämnet ger ett 
efterlängtat avbrott från det övriga skolarbetet men det uppfattas inte vara lika allvarligt 
som andra ämnen i skolan. I tidigare forskning har det gjorts gällande att de elever i 
grundskolans senare del som uppskattar ämnet, gör det för att ämnet utgör ett avbrott från 
det ”vanliga” skolarbetet. Det är skönt att röra på sig och få visa vad man kan76. 

Mycket pekar på att de elever som i den här undersökningen upplevde att ämnet idrott och 
hälsa gav dem ett efterlängtat avbrott från skolarbetet, också var de elever som var mest 
positiva till ämnet. Signifikant var att dessa elever också själva var fysiskt aktiva på 
fritiden, både på elit- och motionsnivå. De uttryckte att ämnet var viktigt, men framhöll 
samtidigt att det var ”dom” andra, det vill säga den fysiskt inaktiva gruppen barn och 
ungdomar, som behövde aktiveras och få kunskaper i ämnet. De upplevde inte heller att de 
inhämtade så mycket kunskap från lektionerna i idrott och hälsa, eftersom de redan var 
fysiskt aktiva på fritiden. Om hälsoperspektivet i ämnet ska handla om att röra på sig och 
att utöva konditionskrävande aktiviteter på lektionerna, så behöver en stor del av eleverna 
inte tillgodose detta i ämnet idrott och hälsa. Den gruppen kan då fortsätta att se ämnet som 
rekreation och avkoppling. Men mot bakgrund av de mål som presenterats för ämnet att 
sträva mot, är det viktigt att idrott och hälsa ses som ett kunskapsämne som leder till en 
utveckling ur ett hälsoperspektiv för alla elever. 

I en av Folkhälsoinstitutets rapporter har det bland annat konstaterats att majoriteten av 
våra barn och ungdomar är fysiskt aktiva i relativt hög utsträckning, både i skolan och på 
fritiden. Det finns dock en mindre grupp barn och ungdomar, ca 10-15 procent, som kan 
räknas som inaktiva och som tenderar att öka i antal77. Är det för den gruppen som ämnet 
ska ses som ett kunskapsämne, eller ska vi mot bakgrund av de mål som presenteras för 
ämnet att sträva mot, också leda ämnet mot en utveckling ur ett hälsoperspektiv? 
 
Resonemanget väcker onekligen funderingar över om ämnet idrott och hälsa ska ha en 
status som ett rekreationsämne eller ett kunskapsämne i dagens skola och till vilken grupp. 
Ska ämnet enbart ha till uppgift att vara ett avbrott från övriga aktiviteter, eller ska det vara 
ett hälsoämne med kursplanens intentioner om att också nå de inaktiva eleverna?  
 

 

 
76 Redelius, K, Mellan nytta och nöje, (2003), sid. 149. 

77 Statens Folkhälsoinstitut, Sätt Sverige i rörelse (2001). 
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7.2.2 Ett ämne för alla  

Ämnet idrott och hälsa skiljer sig från övriga ämnen i skolan genom att kropp och 
kroppsrörelser får stå i fokus, vilket kan ge både positiva och negativa erfarenheter för 
eleverna. Som ett led i den sociala träningen tycker jag att det är det viktigt att uppmuntra 
eleverna till fysisk aktivitet samtidigt som man som pedagog, måste se till att eleverna inte 
har roligt på varandras bekostnad. Vi vet att förutsättningarna är olika för eleverna och 
ämnet bjuder ibland på utsatthet och exponering i samband med olika aktiviteter. I andra 
ämnen finns det möjligheter att ta en mer tillbakadragen roll där man inte behöver visa upp 
sig på samma sätt som man mer eller mindre är tvungen att göra i ämnet idrott och hälsa.  
Några av eleverna i den här undersökningen påtalade just att de kunde känna ett obehag 
inför vissa moment i undervisning, just för att de kände sig utsatta. Det kan vara ett starkt 
skäl till att äventyra intresset för ämnet och är viktigt att som pedagog ha i åtanke. 
  
Att man upplever att man är bra på ett moment och känner sig duktig, är ett starkt skäl till 
att ämnet också uppfattas som roligt av flera av eleverna. Detsamma gäller också det 
motsatta, det vill säga om man upplever sig som dålig i något eller känner obehag inför 
detta, så uppfattas också aktiviteten som tråkig eller obehaglig. Det framkommer också att 
den egna förmågan och den upplevda självbilden speglar känslan för ämnet. Några av 
eleverna framhöll att de var blyga och ibland hade svårt att ta för sig på lektionerna i idrott 
och hälsa, framförallt i de olika bollsporterna. Det kan ju i sammanhanget vara intressant 
att lyfta fram, då studier som har gjorts visar att just bollsporter och bollekar är de 
aktiviteter som är populärast ibland eleverna78. Kanske är det så att vi inte når de elever 
som är inaktiva i ämnet idrott och hälsa, genom att tillgodose majoritetens intresse för just 
bollsporter?  
 
I intervjuerna bad jag eleverna att berätta vad idrottsläraren kan göra för att nå den lilla 
grupp, som eleverna uttryckt det, ”alltid sitter ner” på lektionerna. Svaret som jag fick 
speglar den inställning de aktiva eleverna har, kontra den grupp som är inaktiva. Eleven 
menade att det ”alltid finns dom som inte vill, och då är det svårt”. Visst kunde man 
försöka att få ”dom” aktiva, men de flesta vill helt enkelt inte vara med.  

SBU föreslår bland annat i sin rapport att åtgärder inom skolan främst ska rikta sig till de 
mest inaktiva grupperna, där den potentiella hälsovinsten är störst79. Resultaten visade på 
att åtgärder som fokuserar på utveckling av idrottslektionernas innehåll höjde 
aktivitetsnivån med 5-25 % under lektionstid hos barn mellan 7-14 år och en av 
slutsatserna i rapporten är att fysisk aktivitet under idrottslektionerna ger ett gott bidrag till 
barnens totala aktivitetsnivå80. 

Att grunden till hälsa till stor del läggs i barndomen har Centrum för Folkhälsa konstaterat i 
en av sina rapporter81.  I studien har författarna också kunnat se att mer än hälften av alla 

 
78 Redelius, K, Mellan nytta och nöje, (2003), sid. 147. 

79 SBU, Metoder för att främja fysisk aktivitet – En systematisk litteraturöversikt. (2003). 

80 Ibid. 

81 Centrum för folkhälsa.  Hälsoläge och åtgärder (2007). 
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barn som deltog var medlemmar i en idrottsförening, men att denna andel minskar över tid 
samt också att spontanidrottande tenderar att minska. Detta understryker vikten av att alla 
satsningar på ämnet idrott och hälsa och annan rörelse i skolan är viktiga för barnens 
aktivitetsgrad. Olikheter i levnadsvillkor avspeglar sig också i hög grad inom idrotts- och 
motionskulturen, där barn och ungdomars idrottsvanor är relaterade till sociala, 
ekonomiska, etniska och kulturella förhållanden med tydliga och ökande klyftor mellan 
olika grupper i befolkningen. 

Resultaten i studierna visar på att möjligheten till att nå alla elever och få dem fysiskt 
aktiva är ett komplext problem där många olika faktorer spelar in. En utmaning i ämnet 
idrott och hälsa blir att fortsätta att utveckla ämnet så att det också attraherar och lockar en 
så stor grupp som möjligt, av de inaktiva barn och ungdomar som finns idag. Men det är 
också viktigt att ämnet inte blir tvingande och framkallar skuldkänslor hos de fysiskt 
inaktiva barnen.  
 
Mot bakgrund av läroplanens mål att sträva mot för ämnet idrott och hälsa, är det här 
viktiga faktorer att ta hänsyn till när vi talar om att utveckla en positiv självbild och 
stimulansen till ett bestående intresse för regelbunden fysisk träning hos våra barn och 
ungdomar.  

 

7.2.3  Är idrotten lika viktig som alla andra ämnen? 

Alla elever som intervjuades uppgav att det tyckte att ämnet idrott och hälsa var ett viktigt, 
och till och med, mycket viktigt ämne i skolan. Trots att eleverna ibland gav ämnet en 
underordnad roll i förhållande till övriga skolämnen, har idrott och hälsa en hög status 
bland eleverna. Flera av dem nämnde också en fostrande uppgift för ämnet, det vill säga att 
lära sig att använda kunskaperna långsiktigt för att uppnå en god hälsa som vuxna. Det som 
eleverna lär sig i skolan idag i ämnet idrott och hälsa ska inte bara ses som en tillfällig 
avkoppling, utan också en långsiktig investering inför framtiden i att fortsätta med motion. 
Med det resonemanget blir ämnet i sig, ett medel att nå målet att vara aktiv i vuxen ålder.  
 

7.2.4 Bilden av hälsa  

Att beskriva vad begreppet hälsa står för visade sig inte vara så lätt för eleverna när jag 
frågade dem. De flesta vet vad det betyder och hur det kan användas i praktiken, men det är 
ett högst individuellt perspektiv som var och en har på det här begreppet. Flera av eleverna 
beskrev dock hälsa som att ”må bra” och att hitta en balans i tillvaron. Att ”äta rätt” och att 
inte bli tjock var också ett tema som återkom under flera av intervjuerna, precis som 
utseendet. Det är viktigt för eleverna att vara ”normal”, se bra ut och att inte vara 
överviktig. De pratar gärna om ”dom” som inte rör på sig och är inaktiva som en egen 
grupp, utan att peka ut någon eller några. Flera talade om övervikt och inaktivitet bland 
barn och ungdomar som ett samhällsproblem, där skolan har en viktig roll med att hjälpa 
den gruppen att ”göra någonting”.  

I materialet framkommer också att de flesta elever har både insikt och kunskap om varför 
man behöver fysisk aktivitet. När de ska beskriva eventuella upplevda hälsofaktorer som de 
fått genom ämnet idrott och hälsa, görs det ofta utifrån ett subjektivt perspektiv. Efter en 
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lektion i idrott och hälsa känner de sig piggare, gladare, fräschare och upplever också att de 
får en bättre koncentrationsförmåga.  

Hälsa kan här utifrån elevernas egen upplevelse beskrivas både som ett tillstånd i form av 
att känna sig piggare, gladare och skönt trött och dels som ett resultat i form av bättre 
koncentrationsförmåga i de mer teoretiska ämnena. Eftersom skolan är en viktig arena för 
insatser till att främja en god folkhälsa, är det viktig att ämnet inte bara ses som ett 
aktivitetsämne utan att ett kunskapsämne där också hälsa får ett självklart utrymme ibland 
bollspel och prestationer. I intervjuerna framkommer att eleverna ser på hälsa som en 
bieffekt av undervisningen i idrott och hälsa. Förutsättningarna för att lära sig om hälsa i 
ämnet blir genom att träna sin kondition i olika idrottsaktiviteter och ämnet hälsa pratar 
man om i andra kunskapsämnen.  

Men lär sig eleverna något om hälsa i skolan och pratar man om hälsa på 
idrottslektionerna? De flesta elever svarade tveksamt på frågan om de lärt sig något om 
hälsa i skolan. Några förknippade istället hälsa med andra ämnen som hemkunskap, 
naturorienterande ämnen och livskunskap. Men om eleverna inte själva upplever att de 
pratar om hälsa och hur de ska uppnå detta på lektionerna i idrott och hälsa, blir 
kursplanens mål svåra att nå. Det visar på att ämnets karaktär fortfarande förknippas med 
fysiska aktiviteter där man får svettas och ta i, rensa hjärnan och ha kul.  

Flera av eleverna betonar också i intervjuerna att de med hälsa menar att de ska må bra, 
inte bara fysiskt, utan även psykisk och socialt. De nämner helheten och balansen i 
tillvaron som något som de upplever som hälsa, vilket också överensstämmer med vad som 
i kursplanen bland annat ska uppnås i ämnet idrott och hälsa. Frågan kvarstår dock om 
denna kunskap har skapats som en bieffekt av den fysiska träningen i ämnet, eller genom 
kunskaper om hälsa från undervisningen i ämnet? 

 

7.2.5 Inflytande 

De flesta av eleverna var nöjda med innehållet och lektionerna i ämnet idrott och hälsa, 
men ville ändå ha möjligheten till delaktighet och inflytande vid planering. Enligt filosofen 
och hälsoteoretikern Aaron Antonovsky är delaktighet och inflytande viktiga faktorer för 
människors utveckling och hälsa. Att kunna vara med och ha ett inflytande på 
undervisningens upplägg när det gäller innehåll och arbetsformer, är viktigt för känslan av 
sammanhang för eleverna och för ämnets övergripande hälsoperspektiv. Å andra sidan kan 
det vara på plats med en reflektion över idrottslärarens roll som pedagog. Det är, inte minst 
ur ämnet idrott och hälsas karaktär utifrån kursplanens mål, viktigt att val av aktiviteter på 
lektionerna inte bara görs utifrån popularitet. Det skulle kunna äventyra ämnets status som 
ett hälsoämne och hindra den utveckling som ämnet står inför. 

I undersökningen har jag kunnat notera att flera elever har upplevt att de har fått varit med 
och bestämma och planera idrottslektionerna, genom att få fylla i formulär i början av varje 
termin om önskemål av lektionsinnehåll. På frågan om hur de själva skulle planera in en 
lektion i ämnet idrott och hälsa, kom oftast i första hand någon bollsport eller 
konditionskrävande idrott som till exempel hinderbana. Påfallande många ville ha den 
traditionella konditionsträningen, där temat ”svettas” och ”ta i” återkom.  
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I den nuvarande läroplanen finns mål som eleven ska ha uppnått i femte respektive nionde 
klass innan de lämnar skolan. Där finns moment och aktiviteter angivna som framstår som 
mer viktiga än andra och dessa är dans, orientering, simning och friluftsliv. Det finns 
mycket som pekar på att de här eleverna har ett stort behov av rörelse i förhållande till de 
mer stillasittande och teoretiska ämnena. Det som får stå tillbaka för de mer 
konditionskrävande aktiviteterna, blir den estetiska verksamheten och de teoretiska 
studierna om eleverna själva får bestämma. 

 

Min avsikt med den här undersökningen har varit att få fram elevernas egna upplevelser av 
eventuella hälsofaktorer i ämnet idrott och hälsa. Jag har kunnat konstatera, som i tidigare 
studier, att ämnet är populärt i skolan bland de flesta elever. Men ämnet når inte en mindre 
fysisk inaktiv grupp av elever, som från de fysiskt aktiva eleverna betraktas som en grupp 
för sig, ”dom”. Ämnets karaktär har över tid ändrats från ett prestationsämne till ett mer 
hälsoinriktat ämne enligt styrdokumenten, men vad begreppet hälsa står för och vad 
eleverna ska lära sig om detta inte är definierat. För att nå en samstämmighet i 
undervisningen och möjliggöra lärande och kunskapsutveckling i ämnet, är det nödvändigt 
att begreppet hälsa definieras också i styrdokumenten. Det behöver också klargöras vad det 
ska innehålla och hur undervisningen ska ske i ämnet idrott och hälsa. Först då kan vi 
förvänta oss att eleverna själva kan förstå begreppet hälsa, vad det står för och hur de når 
dit. 
 
 

7.3 Uppsatsens användningsområde 
Min förhoppning är att den här uppsatsen ska väcka tankar kring elevernas egna 
upplevelser om eventuella hälsofaktorer i ämnet idrott och hälsa. I intervjuerna 
framkommer att eleverna ser på hälsa som en bieffekt av undervisningen i idrott och hälsa. 
Förutsättningarna för att lära sig om hälsa i ämnet blir genom att träna sin kondition i olika 
idrottsaktiviteter och ämnet hälsa pratar man om i andra kunskapsämnen. Denna insikt 
visar på hur viktigt det är att begreppet hälsa definieras i styrdokumenten och vad det står 
för. Det behöver också klargöras vad det ska innehålla och hur undervisningen ska ske i 
ämnet idrott och hälsa, för att få en samstämmig undervisning som kan svara mot 
kursplanen mål i ämnet idrott och hälsa. 
 
Jag skulle också vilja att läsaren funderar på ”vi och dom” begreppet, där de fysiskt aktiva 
eleverna i ämnet ser de fysiskt inaktiva eleverna som en grupp för sig. Några som inte delar 
intresset och förståelsen för ämnet idrott och hälsa med övriga i skolan och samhället. Det 
fanns också en tendens att prata om ”dom” andra inaktiva eleverna på ett nedvärderande 
sätt genom att framhäva sig själv som en förebild, samtidigt som ”dom” fick framstå som 
en grupp som saknade intressen. ”Dom” som sågs som tjocka och inaktiva och saknade 
kontroll över sin egen hälsa. Vad kan denna uppdelning bottna i och vad kan den få för 
konsekvenser? Hur ska vi som arbetar i skolan möta detta och kan vi förändra innehållet i 
ämnet så att gränsen mellan de två grupperna inte blir så tydlig hos eleverna? 
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9. Bilaga 1 
 
Förfrågan om elevmedverkan 
 
Jag heter Carina Stenberg och har tidigare arbetat som idrottslärare i Stockholm. Nu 
studerar jag magisterprogrammet i Hälsopedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. I 
studierna ingår ett examensarbete på avancerad nivå och inom ramen för detta genomför 
jag en intervjustudie. Syftet med min studie är att beskriva hur elever i årskurs åtta 
upplever eventuella hälsoeffekter som uppnås genom ämnet idrott och hälsa. Totalt 
kommer jag att intervjua åtta elever från Er skola, under november – december 2007. 
 
Innan val av klass för intervjuerna har jag presenterat mål och syfte med mitt 
examensarbete för rektorn på Er skola. Urvalet av elever som ska vara med i 
undersökningen kommer att göras av klassläraren. 
 
Eleverna kommer att intervjuas individuellt och intervjun kommer att spelas in på band, för 
att jag senare ska kunna bearbeta materialet. 
 
Alla information som framkommer under intervjuerna behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att framkomna data presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan härledas till 
enskilda personer.  
 
Intervjun beräknas ta ca en halv timme och kommer att ske på skolan, under ordinarie 
skoltid. De frågor jag kommer att ställa är utarbetade i förväg och samtliga elever kommer 
att få samma frågor.  
 
Med detta brev vill vi fråga om Er son/dotter kan ges möjligheten att medverka i en 
intervju? 
 
Vid frågor kring innehållet så kontakta mig gärna på telefon 0708-778 818 (mobil) eller 
mail. carina.stenberg@student.lhs.se   
 
Carina Stenberg                         
Ansvarig för studien 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information: 
 
 
Ort och datum                              Namn 
 
 
 
 
 

mailto:carina.stenberg@student.lhs.se
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9. Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
 
De nio frågeställningar var följande: 
 
1. Vad tycker DU är roligt i ämnet idrott och hälsa? 
 
2. Vad tycker Du inte är roligt i ämnet idrott och hälsa? 
 
3. Tycker DU att idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan? 
 
4. Varför tror DU att ni har ämnet idrott och hälsa i skolan? 
 
5. Upplever DU att DU mår bra av att ha ämnet i idrott och hälsa i skolan? 
 
6. Vad är hälsa för DIG? 
 
7. Vad i ämnet idrott och hälsa är det som är just HÄLSA? 
 
8. Vad lär ni er om HÄLSA i skolan? 
 
9. Varför tror DU att ämnet heter just idrott och HÄLSA? 
 
 
Följdfrågor 
 
1. Vad tycker DU bäst om att göra på lektionerna i ämnet idrott och hälsa? 
 
2. Vad tycker DU sämst om att göra på lektionerna i ämnet idrott och hälsa? 
 
3. Varför/varför inte är ämnet idrott och hälsa ett viktigt/inte viktigt ämne i skolan? 
  
4. Vad kan ni göra på lektionerna för att du/ni ska må bättre? 
 
5. På vilket sätt mår du bättre/inte bra av ämnet? 
 



Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska 
kunskapstraditioner. 

Avdelningen för yrkeskunnande och lärande 

Examensarbete 15 hp 
Magisterprogrammet i Hälsopedagogik 

Vårterminen 2008 
Examinator: Marja Schuster 
English title: Health in school. A study about how the pupils at the nine-year compulsory 
school year eight describes the subject sport and health in school. 
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	De flesta av eleverna upplevde hälsoeffekter genom ämnet i form av att känna sig piggare, fräschare, positivare och gladare. Beskrivningar om att känna sig ”lättare i huvudet” efter en lektion i idrott och hälsa gjordes också, medan några av eleverna upplevde att de fick en bättre koncentrationsförmåga. För flera av eleverna var det också viktigt att genom den fysiska aktiviteten få svettas, få känna att man får ”ta i” och bli trött. Men också upplevelsen av att få bli ”helt lugn” och avslappnad efter en lektion i idrott och hälsa var viktig. En av eleverna beskrev att han blev rastlös av att sitta still för länge i de andraämnena i skolan, och om han inte tränade så blev han trött. Endast en av eleverna kunde inte säga att han upplevde någon hälsoeffekt av ämnet idrott och hälsa i skolan, eftersom han idrottade mycket på fritiden. Men om han inte skulle ha gjort det, så skulle han ändå ha behövt två tillfällen i veckan med idrott i skolan. 
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