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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka elevers syn på hälsa och hur de upplevde att detta 
begrepp kom till uttryck i ämnet Idrott och hälsa. Enkätundersökningar genomfördes på två 
grundskolor i Stockholm. Sammanlagt deltog 219 elever fördelat på 98 flickor och 121 
pojkar. Resultatet visar att elever tolkade begreppet hälsa utifrån ett fysiologiskt perspektiv. 
Eleverna svarade att man får hälsa genom att vara aktiv och kroppen mår bra. Vår teoretiska 
utgångspunkt för arbetet var Aaron Antonovskys begrepp KASAM. Teorin innefattade de tre 
begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menade att teorin 
förklarade varför människor som utsatts för tragiska händelser ändå höll sig friska. Resultatet 
visade på en förlegad syn av hälsa hos eleverna. Ur ett historiskt perspektiv kunde detta ses i 
relation till Lgr62 samt Lgr80. De psykiska och sociala delarna av hälsa nämndes flyktigt i 
enkätsvaren från eleverna. Resultatet visade att eleverna inte hade den helhetssyn som 
kursplanen i Idrott och hälsa beskriver. Detta var centrala delar ur vårt resultat. Vår slutsats 
var att ämnets syfte behövde förtydligas för eleverna, vilket kunde leda till att ge dem en ökad 
förståelse av begreppet hälsa. Ämnets riktiga namn Idrott och hälsa borde användas mer 
konsekvent istället för de äldre namnen på ämnet så som ”Gymnastik” och ”Idrott”. Vi kom 
även fram till att media borde vara ett stöd i undervisningen i Idrott och hälsa för att förtydliga 
begreppet hälsa och skapa en diskussion tillsammans med eleverna om vilken bild media visar 
upp av hälsa. 
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1. Inledning 
Hälsa är mycket mer än att må bra här och nu. Många vanor som har en avgörande betydelse 
för hälsan grundläggs under uppväxtåren. Under dessa år går barnen i skolan, de tillbringar 
större delen av sina dagar i skolmiljön. Skolan har därmed en stor möjlighet att påverka och 
skapa goda vanor hos elever. Goda vanor tidigt i livet ger en bra grund och goda 
förutsättningar till ett längre och friskare liv.1 

 
Mer än en miljon elever går varje dag till skolan. Ingen annan arbetsplats i landet engagerar så 
många människor. De unga människor som vistas i skolan, gör det under en mycket formbar 
period av livet. De 20 000 timmar varje individ vanligen tillbringar i skolan är därför mycket 
betydelsefulla – inte minst för hälsan.2 

 
Idrott och hälsa är ett ämne under utveckling. Utifrån en tillbakablick på ämnet har både 
namnet och innehållet förändrats. Följer vi med i förändringen som har skett och ständigt 
sker? Hur skall ämnet utvecklas i framtiden? Från och med den nu gällande läroplanen 
(Lpo94) heter ämnet Idrott och hälsa. Vad innebär begreppet hälsa i denna ”nyformulering”?  
Vad skall ämnet syfta till?  Hur uppfattar elever detta begrepp? Detta är centrala frågor att 
reflektera kring som blivande lärare i ämnet Idrott och hälsa. Enligt kursplanen i Idrott och 
hälsa skall ämnet bland annat sträva mot att elever utvecklar kunskaper om vad som främjar 
hälsa samt kunna ta ansvar för den egna hälsan.3 Därför anser vi att våra kunskaper om hälsa 
samt om elevers syn på detta är en viktig del på vägen mot att arbeta hälsofrämjande i skolan. 
 
Vi vill få en bättre insikt i vad elever i grundskolan har för kunskaper om hälsa, hur det 
uppfattar begreppet och upplever undervisningen kring begreppet i ämnet. I detta arbete har vi 
en fokus på elevernas syn på ämnet, detta för att det är eleverna som är målgruppen för vår 
undervisning när vi kommer att arbeta som lärare i Idrott och hälsa. 
 
  

                                                      
1
 Bremberg, Sven (2004) Elevhälsa – teori och praktik.  

2
 Ibid. s.7 

3
 Skolverket. (2000) Kursplanen för Idrott och hälsa. www.skolverket.se 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för bakgrunden till syftet för vår uppsats. Vi återger ett historiskt 
perspektiv för ämnet Idrott och hälsa samt en redogörelse för begreppet hälsa. 

2.1 Hälsa som begrepp 

2.1.1 Definitionen av hälsa 

WHO:s (World Health Organization) definition av hälsa från 1948 är fortfarande en frekvent 
förekommande definition då man vill förklara begreppet hälsa. Den lyder: 
 

Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of 

disease or infirmity.4 

 

På svenska lyder definitionen så här: 
 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart i 

frånvaro från av sjukdom eller handikapp.5 

 

Denna definition har haft stor betydelse för hälsobegreppet och synen på hälsa. Det har dock 
gjorts en del nya formuleringar, tolkningar och definitioner som påminner om WHO:s 
definition. Rydqvist och Winroth6 har i boken Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion 
skrivit så här: 
 

Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav – och för 

att kunna förverkliga sina personliga mål.7 

 

Deras definition av hälsa bygger på ett holistiskt perspektiv, det vill säga en helhetssyn, som 
innefattar hälsobegreppets alla aspekter. Dessa begrepp delas in i fyra dimensioner och är 
fysisk-, psykisk-, social- och existentiell hälsa.8  
 
De skulle kunna förklaras på följande sätt: 
Fysisk hälsa – berör de faktorer som handlar om motion, vila, kost, hygien samt 
bruk/missbruk9 
 
Psykisk hälsa – inbegriper självbild, självförtroende, tålamod och en glädje där individen 
känner sig värdefull, vilket bidrar till inre kraft och frid.10 
 
Social hälsa – handlar om faktorer som rör relationen till familj, vänner, samt de människor 
som individen möter i sin vardag. Att känna gemenskap, delaktighet och bekräftelse i en 
grupp är också en form av social hälsa. 11 

                                                      
4
 WHO (1948) www.who.int/about/definition/en 

5
 Författarnas översättning. 

6
 Rydqvist, Lars-Göran & Winroth, Jan (2004) Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion.  

7
 Ibid. s.16 

8
 Ibid.  

9
 Rydberg, Lars & Sjöholm, Lars (1994) Idrott och hälsa: ha hälsan och må bra.  

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 



 

 
Existentiell hälsa - består av individens behov av att känna meningsfullhet och övertygelse i 
sin livsfilosofi.12 
 
Dessa dimensioner, som skiljer den kroppsliga hälsan från den upplevda hälsan, kan förklaras 
med hjälp av modell som kallas hälsokorset. Den ser ut på följande sätt och kan förklaras på 
följande sätt. 
 
Dimensionen sjuk – frisk är oftast relaterad till kroppslig 
hälsa, men även delvis till psykisk sjukdom. 
Dimensionen må bra – må dåligt lägger istället tonvikten 
på den upplevda hälsan. Rydqvist och Winroth skriver att 
det endast går att skilja kroppslig och upplevd hälsa 
genom teoretisk analys. I praktiken finns dock ett 
växelspel mellan dessa två.13  

 

2.2 Vad är hälsa? 
Hälsa är enligt medicinsk benämning
har någon sjukdom och att alla kroppsliga funktioner fungerar normalt. Dock är det en helt 
annan sak hur man själv upplever hälsa. Det varierar mycket mellan olika människor och 
beror på deras olika förutsättningar, resurser samt deras grundsyn och inställning till livet. 
Hälsa har alltså med både kropp och själ att göra. Den egna hälsan beror bland annat på hur 
man trivs med sin familj, sina kompisar, i skolan och med sina fritidsaktiviteter. Hälsa 
och med detta delas in i fyra olika former av hälsa; fysisk
andlig hälsa.16 
 
Med fysisk hälsa menas med att kroppen är frisk och att den fungerar normalt. För att ha en 
god fysisk hälsa behöver man inte ägna sig å
promenader, cykelturer, simning eller till och med städning. De fysiska resultaten blir bland 
annat ökad muskelstyrka, bättre kondition, bättre rörlighet samt ett starkare immunförsvar. 
Dessa resultat ger även positiva följdeffekter så som bättre koncentrationsförmåga och bättre 
stresshantering. Även kosten har en stor betydelse för den fysiska hälsan. Det finns många 
tidningar och tv-program idag som är till för att lära oss att äta rätt, laga rätt sorts mat
i vikt och hålla vikten. 17 
 
Med psykisk hälsa menas att vara i mental balans så som att kunna tänka klart och rationellt 
samt att inte känna sig likgiltig, deprimerad eller ångestfylld. Psykisk hälsa är nära relaterat 

                                                      
12

Rydberg, Lars & Sjöholm, Lars (1994) 
13

 Rydqvist, Lars-Göran & Winroth, Jan (2004) 
14

 Ibid. S. 17 
15

 Ohlson, Liselotte.(2008) Hälsopedagogik
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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Rydberg, Lars & Sjöholm, Lars (1994) Idrott och hälsa: ha hälsan och må bra. 

Göran & Winroth, Jan (2004) Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion.

Hälsopedagogik. 
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Figur 1. Hälsokorset.14 
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till social och existentiell hälsa.  En människas hälsa kan liknas vid en pyramid, där den 
psykiska hälsan ligger till grund för den resterande hälsan. 
 
Social hälsa handlar om våra relationer till andra människor, det vill säga hur väl vi fungerar 
tillsammans med andra och hur våra
även av huruvida vi känner sig stöttade i olika situationer och om vi känner att vi är en del av 
vår omgivning och vårt samhälle. Det handlar följaktligen om att känna gemenskap och 
samhörighet. Detta är ett av människans basbehov och därför har den sociala hälsan mycket 
stor inverkan på hur vi mår. Även familj och vänner har en mycket stor betydelse för den 
sociala hälsan. Det finns mycket som tyder på att den sociala hälsan är den viktigaste av 
hälsofaktorerna. 19 
 
Existentiell hälsa handlar om vår förmåga att uppleva känslor som till exempel glädje, vrede, 
rädsla eller sorg samt att utrycka och hantera dessa känslor. Existentiell hälsa brukar även 
kallas affektiv hälsa och påverkar även vår förmåga att
och ångest. Den andliga hälsan handlar om att känna harmoni. Vissa människor upplever det 
genom tryggheten i en religiös övertygelse och i religiösa ritualer. Andra har en livsfilosofi 
som gör att de kan uppnå ett inre
andra en avkopplande golfrunda. Detta gör att man kan känna sinnesfrid och en betydelsefull 
ro i själen. 20 
 

2.3. Ämnet Idrott och hälsa
Under de senaste 100 åren har
förändrat både fokus och innehåll. Man kan 
följa förändringarna i ämnets namn. Fram 
ämnet Gymnastik, därefter heter det G
och idrott. Från och med 1962 års läropl
heter ämnet återigen enbart G
läroplan (Lgr80) heter det I
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (
Idrott och hälsa.21 Dessa namnbyten i kursplanerna är 
tecken på viktiga förskjutningar i ämnets innehåll
 

 
Under hela 1900-talet har hälsa varit ett viktigt motiv för ämnet. Men i den senaste läroplanen 
har det skett en förskjutning mot ett tydligare fokus på just 

                                                      
18

 Ohlson, Liselotte.(2008) Hälsopedagogik
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Skolverket (2005) Nationellutvärdering av grundskolan 2003 
22

 Lundvall, Suzanne & Mackbach, Jane (2003) 
23

 Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil (2000) 
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Erik & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa. 
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hälsa.  En människas hälsa kan liknas vid en pyramid, där den 

Social hälsa handlar om våra relationer till andra människor, det vill säga hur väl vi fungerar 
sociala kontakter ser ut. Den sociala hälsan påverkas 

även av huruvida vi känner sig stöttade i olika situationer och om vi känner att vi är en del av 
vår omgivning och vårt samhälle. Det handlar följaktligen om att känna gemenskap och 

är ett av människans basbehov och därför har den sociala hälsan mycket 
stor inverkan på hur vi mår. Även familj och vänner har en mycket stor betydelse för den 
sociala hälsan. Det finns mycket som tyder på att den sociala hälsan är den viktigaste av 

Existentiell hälsa handlar om vår förmåga att uppleva känslor som till exempel glädje, vrede, 
rädsla eller sorg samt att utrycka och hantera dessa känslor. Existentiell hälsa brukar även 

hantera stress, spänning, depression 
och ångest. Den andliga hälsan handlar om att känna harmoni. Vissa människor upplever det 
genom tryggheten i en religiös övertygelse och i religiösa ritualer. Andra har en livsfilosofi 

lugn. För en del kan det betyda att besöka en kyrka och för 
andra en avkopplande golfrunda. Detta gör att man kan känna sinnesfrid och en betydelsefull 

Figur 2. Förändringar av namnet på ämnet.23 

talet har hälsa varit ett viktigt motiv för ämnet. Men i den senaste läroplanen 
Denna förskjutning är 

Ett ämne i rörelse. Studies in Educational Sciences 65. 
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tydligare efter 2000 års revidering av kursplanerna där Skolverket i sina kommenterar påpekar 
att24: 
 

En ambition vid revideringen har varit att lyfta fram den nära kopplingen mellan Idrott och hälsa 

samt att starkt betona ämnets hälsoperspektiv. 25 

 
Vid förra sekelskiftet handlade barns och ungdomars hälsa mycket om de grundläggande 
behoven, där ett friskt barn var ett barn som hade tillgång till frisk luft, ljus, var renlig samt 
hade tillräckligt med mat och kläder. Omgivningshygien samt kroppslig och andlig 
disciplinering var de två områden som det låg mest fokus på.  Det centrala för den kroppsliga 
disciplineringen uttrycktes genom bland annat gymnastikämnets stränga fysiska kontroll, 
genom Lings kroppsrörelser samt även i exercis och skjutövningar. Bekämpandet av alkohol- 
och tobaksbruk samt plädering för sexuell avhållsamhet var viktiga delar i skolans 
hälsobudskap, där såväl moraliska som medicinska argument användes. Gymnastikämnet stod 
för en stor del av den kroppsliga disciplineringen och syftade till en allsidig harmonisk 
kroppsutveckling samt att härda barnens kroppar.26 
 
Gymnastik med lek och idrott hade enligt undervisningsplanen från 1919 till uppgift att: 
 

… i enlighet med Lingska gymnastikens grundstenar, genom lämpliga övningar befordra 

lärjungarnas sunda allsidiga kroppsutveckling” samt att ” befordra deras kraft, hälsa och 

levnadsglädje.27 

 
Samtidig som detta skrevs ville man även ha en undervisning som var lite mer lek- och 
idrottsinriktad. Dock är det fortfarande, enligt 1919 års undervisningsplan, gymnastiken 
snarare än idrotten och leken som till stor del står för innehållet och det är fortfarande 
gymnastikens fostrande fördelar som lyfts fram. Det är också i 1919 års läroplan som det för 
första gången skrivs något om ergonomi.28 
 
I 1940 års skolutredning får hälsofrågan en viktigare plats och det anses att skolbarnens hälsa 
är en samhällig angelägenhet. I utredningen påpekas det även att skolans uppgifter har en klar 
hälsorelaterad innebörd men då främst ur ett medicinskt perspektiv.29 Hälsa ses i största 
allmänhet som ett medicinskt problem. Tittar man dock på hälsofostran i skolan, enligt 
läroplanen30, så innehåller den till stor del enbart frågor om hygien såsom hälsoregler, 
tvättning och tandvård. Även frågor om sexualundervisning, fritid och hobbys hamnar nu på 
hälsoagendan. Utomhusvistelse och friluftsliv lyfts fram i större utsträckning och i ämnet 
Gymnastik med lek och idrott, rekommenderas det att innehållet skall stimulera till ett 
bestående intresse för kroppsövningar och en sund livsföring.31 
 

                                                      
24

 Skolverket (2005) Nationellutvärdering av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa.  
25

 Skolverket (2000) Grundskolan - kommentarer till kursplaner och betygskriterier. s.30 
26

 Skolverket (2005) Nationellutvärdering av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa.  
27

 Undervisningsplan (1919) Undervisningsplan för rikets folkskolor. 
28

 Skolverket (2005) Nationellutvärdering av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa.  
29

 Palmblad, Eva & Eriksson, Bengt Erik (1995) Kropp och politik. Hälsoupplysning som samhällsspegel.  
30

 Undervisningsplan (1955) Undervisningsplan för rikets folkskolor.  
31

 Skolverket (2005) Nationellutvärdering av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa.  
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Under mitten av 1900-talet tar sig den medicinska diskursen in i skolan och detta visar sig 
bland annat i att skolsköterskor, läkare och psykologer får ett allt större ansvar för 
hälsofrågorna i skolan.  Det visar sig även i att anatomi och fysiologi ses som viktiga 
utgångspunkter, inte minst i gymnastiken där det klart framgår i Lgr 6232 att ämnet utifrån 
fysiologisk och medicinsk kunskap ska väcka bestående intresse för fysisk aktivitet som ett 
medel för rekreation och hälsa. Ämnet har därmed förskjutits från fostran till fysiologi där det 
viktiga är att gymnastiken eller idrotten ger eleverna en god kondition. Även friluftslivet som 
moment i gymnastikämnet motiveras nu genom sin konditionsstärkande effekt samt 
utveckling av rörelseförmågan. Detta skulle vara en tydlig motvikt till det annars så 
stillasittande vardagslivet.33 
 
Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet får hälsoupplysningen återigen en allt större 
roll i folkhälsoarbetet och den blir allt mer livsstilsfokuserad och inspirerad av ett 
marknadsföringstänkande. Undervisningen har gått från en hälsoupplysning som var fakta- 
och vetenskapsbaserad till att handla om avskräckning där man visade exempelvis bilder på 
en rökares lungor med syftet att just avskräcka från rökning. Ansvaret för hälsan läggs nu mer 
på individen där det skett en förskjutning i perspektivet på hälsa från ”vem du bör vara” till 
”vem du vill vara”.34 Hälsoproblemet har därmed individualiserats och det är individens 
levnadsvanor som är problemet inte deras levnadsförhållanden35. 
 
I skolan lyfter man fram de psykosociala förhållandena alltmer när det gäller hälsan. 
Innehållet i hälsoundervisningen i Lgr 8036 består nu av livsstil, fysisk miljö, psykosociala 
faktorer, kost, motion, ergonomi, hygien, läkemedel, tobak, alkohol, narkotika, samlevnad 
samt välbefinnande.  Temadagar används ofta under 1980-talet för att behandla olika områden 
så som friskvård eller sex och samlevnad. Nytt under denna period är att relationer tydligare 
kopplas till hälsa, där frågor om gemenskap, grupptillhörighet och socialt samspel ofta är 
utgångspunkten för dessa temadagar.37 
 
Ämnet Idrott, som det heter från och med Lgr 80, lyfter fram två huvudsyften med 
undervisningen. Dessa är för det första att kroppsrörelse behövs för hälsa och välbefinnande 
samt för det andra att eleverna skall tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt. Ämnet fokuserar 
fortfarande på konditionsträning utifrån fysiologisk rön och det handlar då om att lära sig om 
och att utföra ett antal olika idrottsgrenar. Att ämnet såg ut på detta sätt kan tyda på att 
idrottsrörelsen och de stora idrotterna under denna tid hade ett stort inflytande på ämnets 
innehåll. Dock var huvudmomenten, idrottsgrenarna, i stort sett de samma som i de två 
tidigare läroplanerna.38 Hälsa är i Lgr 80 ett eget moment i idrottsämnet och går under 
beteckningen ”hälsa, hygien och ergonomi”39. 
 

                                                      
32

 Lgr 62 (1962) Läroplan för grundskolan. 
33

 Skolverket (2005) Nationellutvärdering av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa.  
34

 Ibid.  
35

 Palmblad, Eva & Eriksson, Bengt Erik (1995) Kropp och politik. Hälsoupplysning som samhällsspegel.  
36

 Lgr 80 (1980) Läroplan för grundskolan.  
37

 Palmblad, Eva & Eriksson, Bengt Erik (1995) Kropp och politik. Hälsoupplysning som samhällsspegel. 
38

 Skolverket (2005) Nationellutvärdering av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa.  
39

 Lgr80 (1980) Läroplan för grundskolan 
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I 1994 års läroplan, det vill säga den läroplan som är aktuell idag, har ämnet bytt namn till 
Idrott och hälsa. Det som nämns på ett direkt sätt om hälsa i denna läroplan är att eleven efter 
genomgången grundskola: 
 

- har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för hälsan.40 

 

En strävan i denna läroplan är att låta hälsoaspekterna genomsyra hela skolarbetet och inte 
begränsa det till vissa skolämnen. Vissa specifika delar hamnar dock under vissa ämnen 
exempelvis som att frågor om kroppens byggnad, hälsorisker och droger hamnar under 
Biologi, skadeverkningar av droger för individ och samhälle under Samhällskunskap, kost 
under Hem- och konsumentkunskap och frågor om fysisk aktivitet hamnar under ämnet Idrott 
och hälsa. Detta tydliggörs bland annat i kursplanerna för respektive ämne.41 
 

2.4. Perspektiv på Idrott och hälsa 
Idrott och hälsa är ett obligatoriskt ämne i skolan från de yngsta åldrarna hela vägen upp till 
gymnasiet. Ämnet har fått en djupare syn på hälsa. Ekberg och Erberth42 som skrivit boken 
Fysisk bildning anser att ämnet Idrott och hälsa har ett egenvärde som syftar till att höja 
livskvaliteten hos elever.  Ekberg och Erberth pekar på vikten av att röra på sig, att det är 
något av det viktigaste för en god livsstil. Vår kropp mår inte bra av att vara i stillhet. Idrott 
och hälsa avser att lägga grunder till att ge elever positiva upplevelser till fysisk aktivitet och 
för att skapa ett aktivt liv. Tidigare har ämnet Idrott och hälsa syftat till fysisk aktivitet och 
varit ett färdighetsämne i den meningen att prestationen i olika idrotter var central. I och med 
1994 års läroplan ändrades ämnets karaktär med en tydlig förändring för hur man skall arbeta 
med ämnet. 43 

 
Ekberg och Erberth menar att det finns många möjligheter att utveckla elever utifrån Lpo94 i 
ämnet Idrott och hälsa, men pekar också på den problematik som ligger i svårigheten att 
formulera vilka kunskaper elever får i ämnet Idrott och hälsa. Detta medför även att det är 
svårt för eleverna att ta till sig kunskaperna och förstå dem.44 I Idrott och hälsa lär sig 
eleverna ofta inte teoretiska kunskaper, utan de kunskaper som de får på lektionerna är i andra 
former, t ex förtrogenhets45- och färdighetskunskaper46. Det, menar Ekberg och Erbeth, kan 
därför medföra att eleverna inte alltid är medvetna om den kunskap de lär sig på lektionerna i 
Idrott och hälsa.47 

 
En viktig del är att lärare i Idrott och hälsa och eleverna arbetar tillsammans med att 
tydliggöra vad ämnet Idrott och hälsa skall syfta till. Ekberg och Erberth menar att om inte 

                                                      
40

 Lpo94 (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 
41

 Skolverket (2005) Nationellutvärdering av grundskolan 2003 – Idrott och hälsa. 
42

 Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa.  
43

 Ibid. 
44

 Ibid.  
45

 ”Förtrogenhetskunskap är kunskap om omdöme, den osynliga delen som är intimt förknippad med sinnliga 

upplevelser” Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa. S. 23 
46

 ”Färdighetskunskap är kunskap som utförande. Vi vet hur något ska göras och kan utföra det. Det är en 

praktisk kunskapsform.” Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa. 

s.23 
47

 Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa.  
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eleverna har samma förståelse för vad ämnet skall syfta till som lärarna har, är det troligt att 
elever och lärare går in med olika inställningar och förväntningar till det som sker under en 
lektion och vilka kunskaper som skall läras.48 

 
Ekberg och Erberth lyfter fram fyra olika perspektiv om synen på ämnets syfte, men menar 
också på att det finns fler sätt att se på ämnets syfte och att det gäller att finna en god balans 
bland dessa perspektiv i undervisningen. Ekberg och Erberth skriver om fyra olika perspektiv 
och menar att de har olika konsekvenser för utformningen av undervisningen i ämnet Idrott 
och hälsa. Därför menar Ekberg och Erberth att det är viktigt att det diskuteras vad ämnet 
Idrott och hälsa skall syfta till. Nedan följer en redogörelse för dessa fyra perspektiv.49 

 
A. Fysisk förmåga och konditionsträning 

Första perspektivet handlar om synen att ämnet skall ge eleverna fysisk aktivitet och att lärare 
i Idrott och hälsas främsta mål är att ge elever goda rörelsevanor som främjar konditionen och 
den fysiska förmågan. Skolan ses som den bästa platsen att nå flest antal elever vad gäller att 
ge dem fysiskt aktiva vanor. Lektionerna skall vara uppbyggda så att eleverna tränar sin 
syreupptagningsförmåga under hela tiden, för att kunna ha en möjlighet att förbättra denna. 
Detta perspektiv har alltså en syn på framförallt den fysiska biten.50 

 
B. Färdighetsträning 

Det andra perspektivet menar på att idrottsundervisningen skall syfta till att utveckla 
idrottsliga färdigheter. Detta perspektiv kan påträffas i England, där det huvudsakliga syftet 
ligger i att försöka förbättra de sportsliga resultat britterna har haft de senaste fem åren. För att 
finna en förklaring till de dåliga resultat elitidrottsmän och elitidrottskvinnor presterat har 
man skyllt på idrottsundervisningens (Physical Education) inriktning där man flyttat fokus 
från prestationer till individens utveckling. För att få en ändring på detta och åter kliva in 
bland de toppresterande länderna i elitidrotten läggs nu större fokus på lagidrotter och 
tävlingar.51 

 
C. Fysiska aktiviteter ur ett livslångt perspektiv 

Det tredje perspektivet innefattar en syn där ämnet Idrott och hälsa skall ge fysiskt aktiva 
vanor ur ett livslångt perspektiv. Detta skall ske genom att minst 50 procent av lektionstiden 
skall användas till fysiska aktiviteter som kan genomföras i vuxenlivet. Tanken är att ämnet 
skall syfta till att lära för livet, ge elever material och stoff de kan använda sig av i vuxenlivet. 
Genom Idrott och hälsa får eleverna röra på sig och skall genom detta uppmuntras till en mer 
aktiv livsstil och fritid.52 

 
D. Utveckling av kunskaper, attityder, kognitiv förmåga 

Det fjärde perspektivet att se på vad ämnet Idrott och hälsa syftar till är att ämnet också, i 
jämförelse med de tre tidigare nämnda perspektiven, skall syfta till att utveckla andra värden 
hos elever. Undervisningen bör inte ha för avsikt att utveckla elevernas fysiska förmåga, när 
                                                      
48

 Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa. 
49

 Ibid.  
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Ibid. 
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denna förmåga redan är så pass god att skolan inte har någon möjlighet att påverka den. 
Undervisningen i Idrott och hälsa bör i sådana fall ge eleven en bättre värderingsmöjlighet att 
välja fritidsaktivitet, kunskap om betydelsen av att hålla sig i form och utveckla förståelsen 
för hur den sociala utveckling kan förbättras i och med idrott och fysisk aktivitet. Tyngden 
ligger alltså inte på den fysiska aktiviteten i sig, utan de förmågor och kunskaper man får 
lärdom av genom den.53 
  

                                                      
53

 Ekberg, Jan-Erik & Erberth, Bodil (2000) Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa. 
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2.5. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) 

2.5.1 Vad säger Lpo94 om hälsa? 

Den aktuella läroplanen (Lpo94) för grundskolan54 är det styrdokument som samtliga lärare 
inom skolan skall utgå ifrån i sitt uppdrag. Läroplanen är skriven 1994 och innehåller skolans 
uppdrag och värdegrund samt mål och riktlinjer för undervisningen. I läroplanen, under mål 
att uppnå går det att läsa:  
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola; 
[…] har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för 
den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.55 

  
Skolans uppdrag; 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas.56 

 
Britta Thedin Jakobsson57 menar att det finns en holistisk inriktning på hälsa i läroplanen. 
Inriktningen, menar hon, avser ett samband mellan livsstil, livsmiljö samt livskvalitet som 
betydelse för hälsa samt att eleverna skall lära sig att själva ta ansvar för sin egen hälsa. 
 

2.6 Kursplan för Idrott och hälsa i grundskolan 
Den aktuella kursplanen för ämnet Idrott och hälsa58 menar att ämnet syftar till att eleven skall 
utveckla fysiska, psykiska och sociala förmågor samt ge kunskaper om den egna livsstilens 
betydelse för hälsan. I kursplanen för Idrott och hälsa går det att läsa att idrott, friluftsliv och 
olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan.  
 
Under rubriken Mål att sträva mot i kursplanen för Idrott och hälsa finns att läsa följande: 
 
Skolan skall i sin undervisning i Idrott och hälsa sträva efter 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 rörelser 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.59 

                                                      
54 Skolverket (1994)  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
www.skolverket.se  2008-11-26 
55

 Ibid. s 10 
56

 Ibid. s 6 
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 Thedin Jakobsson, Britta (2004)  Hälsa – Vad är det i ämnet Idrott och hälsa? 
58

 Skolverket (2000) Kursplan, Idrott och hälsa, grundskolan. www.skolverket.se  2008-11-26 
59
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Vidare går det att läsa att ämnets grundläggande karaktär har en helhetssyn på hälsa, vilket 
omfattar både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Idrott och hälsa skall förmedla en 
syn på hälsa som är betydelsefull både under uppväxttiden och ur ett livslångt perspektiv.60  

 
Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet förmedlar 
därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas.61  

 
Idrott och hälsa skall även karaktäriseras av en helhetssyn på individen där kropp, känslor, 
intellekt och tankar är beroende av varandra och samverkar för utvecklingen.62 
Hälsobegreppet i kursplanen beskrivs med ett holistiskt synsätt och det framgår även att Idrott 
och hälsa är ett ämne med ett brett innehåll.63  
 

2.6.1 Tolkning av kursplanen i Idrott och hälsa 

Begreppet hälsa förekommer ett antal gånger i kursplanen för Idrott och hälsa. Thedin 
Jakobsson64 skriver i sin avhandling Hälsa – Vad är det i Idrott och hälsa? att det i 
kursplanen saknas en tydlig definiering av vad begreppet hälsa är för något och vad det skall 
innehålla. Det framgår inte heller klart utifrån kursplanen i Idrott och hälsa hur man skall 
undervisa i hälsa.65 Dock menar Thedin Jakobsson att hälsa är ett svårt begrepp att definiera, 
då det finns olika inriktningar, och en samsyn på begreppet är svår att finna. Trots att hälsa är 
ett ämne som det debatteras mycket kring och finns mycket litteratur om, är det svårt att finna 
definitioner av begreppet hälsa. Teorierna är  snarare vägar till hur hälsa skall uppnås.66 
 
Enligt en nationell ämnesutvärdering, som utfördes av Skolverket67 2003, framgår det tydligt 
att begreppet hälsa i kursplanen inte enbart syftar till den enskilde individen, utan även 
inkluderar samhällsutvecklingen och den gemensamma miljön som centrala faktorer för 
hälsan. I utvärderingen tolkades kursplanen i Idrott och hälsa. Med utgångspunkt i 
ämnesrapporten går det att läsa att det i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa finns två 
begrepp som utmärker sig mer än de andra, fysisk aktivitet och hälsa. Idrott och hälsa skall 
enligt kursplanen utveckla kunskaper om hälsa och hälsofrämjande hos eleverna, och detta 
utifrån ett brett hälsoperspektiv som innefattar en fysisk, psykisk och social förmåga, det 
fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet samt en positiv självbild.68 
 
Hälsa handlar inte längre, som det tidigare gjort, enbart om individuella faktorer, utan skall 
ses ur ett relationellt69 samt ur ett individ- och samhällsperspektiv. I kursplanen står det att 
eleverna skall kunna förstå olika samband, exempelvis mellan ”mat, motion och hälsa”, 
mellan ”fysisk aktivitet, hälsa, och livsstil”, mellan ”livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet” 
samt ”att hälsa bibehålls och förbättras genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv”.70 
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Hälsa skall utifrån styrdokumenten utvecklas genom fysisk aktivitet och allsidiga 
rörelserepertoarer. Ämnet skall även ge förutsättningar för eleverna att lära sig att ta ansvar 
för sin egen hälsa, samt att eleverna skall kunna se, välja och värdera rörelse och fysiska 
aktiviteter ur ett brett hälsoperspektiv. Det står även i kursplanen att ämnet skall skapa aktiva 
elever, där personliga ställningstaganden, växande ansvar och förmåga att reflektera och 
värdera skall förbättra deras förutsättningar för hälsa. I och med de nya kurs- och läroplanerna 
har ämnet följaktligen bytt karaktär från ett färdighetsämne till ett reflekterande hälsoämne, 
där man fokuserar på att utveckla hälsa och inte på att förebygga sjukdomar.71 
 

2.5 Tidigare forskning 
Håkan Larsson72 har i sin studie Vad lär man sig på gympan? undersökt elevers syn på Idrott 
och hälsa i år 5. Syftet med denna studie var att illustrera vad ämnet Idrott och hälsa kan vara 
idag, enligt elever i år 5 i sex olika skolor i Sverige. Han ville ta reda på elevernas syn på 
ämnet Idrott och hälsa samt vad meningen med ämnet var med deras ord. Han ville även veta 
vad de gjorde på lektionerna i Idrott och hälsa samt vad eleverna tyckte att de lärde sig i 
ämnet.73  
 
Resultatet från Håkan Larssons studie visar att eleverna har en positiv inställning till ämnet 
Idrott och hälsa. De flesta svarade ”bra”, ”roligt” och ”kul” på frågan vad de tyckte om ämnet 
Idrott och hälsa. På frågan om vad de gjorde på lektionerna i Idrott och hälsa använde sig 
nästan alla elever av namn på olika aktiviteter – lekar eller idrotter/sporter – för att beskriva 
sina svar. Det eleverna ansåg var det bästa med Idrott och hälsa var aktiviteter så som fotboll 
och andra lagidrotter. Eleverna svarade även att det bästa var att man får springa runt och att 
man får röra på sig istället för att bara sitta still som i andra ämnen. På frågan om eleverna 
ansåg att Idrott och hälsa var ett viktigt ämne så svarade majoriteten av dem att det var viktigt. 
Anledningen till att eleverna tyckte att det var viktigt var bland annat för att man lärde sig 
grunderna av olika sporter, de fick en bättre kondition och blev svettiga, de fick röra på sig så 
att kroppen skulle må bra samt att de höll igång så att de inte skulle bli tjocka. Eleverna fick 
även svara på vad de ansåg att de skulle lära sig i ämnet Idrott och hälsa och de svar som 
framkom oftast var att de ville lära sig grunderna i olika sporter, olika sporter samt regler till 
olika sporter. I några svar framkom det även att de skulle vilja lära sig olika motoriska 
färdigheter så som att hjula och stå på händer. Eleverna ville även lära sig att bli starkare, få 
en bättre kondition, att träna rätt och må bra, värma upp på rätt sätt samt att lära sig samarbeta 
och få en bra laganda. 74 
 
Karin Redelius75 har skrivit en artikel som heter Bäst och Pest! Ämnet Idrott och hälsa bland 
elever i grundskolans senare år. Syftet med studien var bland annat att öka kunskapen om hur 
elever i grundskolans senare år uppfattar ämnet Idrott och hälsa. Genom intervjuer och 
enkäter undersöktes under olika tillfällen elever i år 8 och år 9. Studien visade att många 
elever upplever ämnet Idrott och hälsa som ett roligt ämne, men det finns också en grupp 
elever som har en negativ inställning till ämnet. Eleverna menar att man gör olika aktiviteter 
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på lektionerna i ämnet Idrott och hälsa, snarare än att man lär sig olika saker. Redelius skriver 
vidare att de särskilda moment som nämns som viktiga i kursplanen, sällan nämns som 
förekommande på lektionerna i Idrott och hälsa. Slutligen lägger Redelius vikten på att aktivt 
arbeta med frågor kring vad ämnet skall innehålla och hur det kan ge elever en positiv 
självbild.76  
 
Britta Thedin Jakobsson77 har i sin uppsats (61-80p) Hälsa – vad är det i idrott och hälsa? 
intervjuat verksamma lärare i Idrott och hälsa. Syftet med studien var att belysa hur lärare 
som undervisar i Idrott och hälsa ger uttryck åt ämnet och då framförallt hur lärarna tolkar 
begreppet hälsa. Studien ingår även som en sammanfattande artikel i boken Mellan nytta och 
nöje och då med namnet Basket, brännboll och så lite hälsa!78. Thedin Jakobsson kunde 
genom intervjuerna med lärarna i idrott och hälsa uttyda tre olika synsätt att tolka hälsa på.  
 

• Den första gruppen ser på hälsa som att det ingår i ämnet Idrott och hälsa, dock är 
hälsa något som är teoretiskt och förknippas med traditionell klassrumsundervisning 
där man ”läser, svarar på frågor och diskuterar begreppet”.79 
 

• Andra grupperingen menar att hälsa inte hör till ämnet Idrott och hälsa, utan är sådant 
som undervisas i andra ämnen, som hem- och konsumentkunskap, och främst berör 
människokroppen. Idrott och hälsa kan integreras med dessa ämnen, men det är inte 
särskilt vanligt.80  
 

• Sista synsättet menar på att hälsa är något aktivt som genomförs på lektioner. Genom 
fysisk aktivitet främjas hälsan både på kort och på lång sikt. Hälsa undervisas genom 
förmedlingspedagogik där lärare informerar om varför- och hur man skall träna och 
vad som är nyttigt.81 

 
Thedin Jakobsson menar att lärare har svårt att svara på hur hälsa kommer in i ämnet Idrott 
och hälsa. Begreppet hälsa var relativt svårt att definiera för lärarna och Thedin Jakobsson 
menar att det behövs en samsyn på vad begreppet innebär för ämnet. Idrott och hälsa har ett 
brett ämnesinnehåll, och Thedin Jakobsson skriver att det finns stora möjligheter att öka 
lärandet i ämnet, men att det krävs en debatt kring vilken kunskapsutveckling ämnet syftar till 
rent allmänt och då särskilt i hälsodelen.82 
 
Mikael Quennerstedt83 skriver i sin doktorsavhandling Att lära sig hälsa om 
undervisningsinnehållet i ämnet Idrott och hälsa. Han skriver att ämnet är ett av de få 
skolämnen som sedan Lpo94:as tillkomst på ett tydligt sätt förväntas hantera elevernas hälsa 
och hälsoutveckling. Avhandlingen fokuserar på undervisningsinnehållet ur ett 
hälsoperspektiv eftersom skolämnet Idrott och hälsa kan sägas vara ett hälsoämne. Syftet med 
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avhandlingen var att belysa och diskutera institutionella förutsättningar för meningsskapande i 
undervisningen i Idrott och hälsa, med ett särskilt fokus på hälsa.84  
 
I Quennerstedts sammanfattande diskussion skriver han att han i avhandlingen har, utifrån de 
centrala styrdokumenten och ett salutogent perspektiv, argumenterat för att hälsa inom ramen 
för ämnet Idrott och hälsa kan betraktas som något mer än en fysiologisk fråga. Han anser att 
en konsekvens utifrån hans argument är att han betraktar hälsa som något vi kan lära oss, och 
ett sätt att diskutera hälsa i Idrott och hälsa är därmed i benämningen av att lära sig hälsa. Han 
har vidare argumenterat för att den hälsa som konstitueras i undervisningen i termer av 
meningsskapandets institutionella innehåll och villkor, sannolikt är av betydelse för elevernas 
meningsskapande om hälsa i ämnet, men då som en deltagare i meningsskapande processer. 
Han skriver vidare att han anser att lära sig hälsa handlar om de resurser eller de kunskaper 
eleverna tar med sig från undervisningen som de sedan använder i framtida situationer som är 
relaterade till hälsa i utbredd mening. Att lära sig hälsa handlar på så sätt om att ta till sig 
olika handlingsmönster som möjliggör deltagande i olika hälsoperspektiv. Samtidigt är inte 
allt lärande positivt i ett hälsoperspektiv, utan även lärandet måste med ett salutogent 
perspektiv som didaktiskt redskap, synas i sömmarna som en resurs eller som ett hinder för 
hälsoutvecklingen.85 
 
Quennerstedt skriver vidare att lära sig hälsa, analyserat i benämningarna av 
meningsskapandets institutionella innehåll och villkor, följaktligen består i ämnet när 
begreppet hälsa fokuseras av en dominerande patogen hälsodiskussion.  Den patogena 
hälsodiskussionen stämmer även överens med den syn som dominerar i samhället om att inte 
vara sjuk eller vara överviktig. Det är rimligt att anta att elevernas tidigare erfarenheter av vad 
hälsa är från exempelvis media i termer av hur en hälsosam kropp skall vara eller se ut, och 
hur en sådan kropp skall formas och underhållas, kommer att visa sig i undervisningen. 
Quennerstedt skriver att det därmed är troligt att eleverna lär sig att hälsa handlar om 
hälsosamma livsstilar samt att undvika hälsorisker genom regelbunden motion och rätt kost, 
men även att hälsa främst är en fysiologisk fråga kopplat till kroppen. 
Undervisningsinnehållets grund i fysiologi visar sig på så sätt som något neutralt eller 
objektivt, något som är givet, och hälsa framstår som en självklar bieffekt av undervisningen i 
Idrott och hälsa. Han skriver vidare att en av förutsättningarna att lära sig hälsa i ämnet består 
främst i att träna sin kondition genom olika idrottsaktiviteter och genom det undvika riskerna 
med en stillasittande livsstil. Quennerstedt anser att om hälsa enbart är en fysiologisk fråga är 
det i ett hälsoperspektiv inte helt otänkbart att läraren lägger sin fokus på de elever som har 
dålig kondition eller som är överviktiga och har ett större behov av att röra på sig. De elever 
som däremot redan är idrottsaktiva på fritiden får då mer eller mindre sköta sig själva. Vidare 
skriver han att om hälsa, precis som kursplanen säger, istället betraktas som en bredare fråga 
som också på ett utpräglat sätt betraktas som en fråga om lärande, det vill säga att man kan 
lära sig hälsa, så kan alla elever utveckla sin hälsa.86 
 
Quennerstedt hävdar vidare att en av förutsättningarna för att lära sig hälsa i ämnet består av 
ett salutogent perspektiv i såväl kunskaper som träning, hanterandet av sociala situationer, ett 
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engagemang i olika fritidsaktiviteter samt ett välbefinnande i genomförda aktiviteter. Dessa 
betraktas som hälsoresurser. Även fysiska, psykiska och sociala resurser samt kunskaper och 
kunskapskvaliteter kan ses som delar i meningsskapandet om hälsa i ämnet. Han menar att om 
man ser på ämnet ur ett salutogent perspektiv så blir frågan om att lära sig hälsa ett bidrag till 
att berika elevernas liv, och istället för att bekräfta exempelvis medias rådande bild av hälsa 
som normal eller ideal kroppsvikt och kroppsform. Genom detta så möjliggörs ett kritiskt 
förhållningssätt där elevernas unika och gemensamma erfarenheter av hälsa, idrott, 
kroppsideal eller friluftsliv får möta ett bredare perspektiv på hälsa samt vad som kan utgöra 
hälsosamma kroppar, livsstilar eller ett hälsosamt samhälle.87  
 
Avslutningsvis skriver Quennerstedt att det är orimligt att ämnet Idrott och hälsa, trots ämnets 
namn, skall hantera alla hälsofrågor i skolan. Hälsa är snarare en övergripande fråga som bör 
gälla hela skolans verksamhet med en början i ett salutogent perspektiv på hälsa. Han menar 
att Idrott och hälsa i rörelseaktiviteter och friluftslivsverksamhet kan betraktas som ett 
skolämne som sätter hälsa i rörelse genom att eleverna för möjlighet att lära sig hälsa.88   
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3.  Teoretisk genomgång 

3.1. KASAM 
Aaron Antonovsky89 var professor i medicinsk sociologi. Han är en av de forskare som 
intresserat sig för hälsobegreppet och det är hans teorier som har genomsyrat den 
hälsoteoretiska diskussionen i Sverige under senare delen av 1990-talet90. Han ägnade sig åt 
att studera hälsa samt vad som utgör hälsa, istället för att ägna sig åt sjukdomar och 
sjukdomars uppkomst. Det var även Antonovsky som introducerade begreppet salutogenes, 
läran om hälsans ursprung, vilket kan ses i förhållande till begreppet patogenes som är läran 
om sjukdomars uppkomst.91  
 
Tidigare hade det fokuserats mycket kring de faktorer som var väsentliga för att en person 
skulle drabbas av sjukdom och ohälsa, det vill säga ett patologiskt synsätt. Antonovsky 
menade att detta synsätt var nödvändig i identifikationen av ohälsofaktorer. Däremot manade 
han att synen på hälsa och ohälsa måste kompletteras med ett salutogent synsätt, som är 
hälsans ursprung, och beröra de faktorer som leder till hälsa och rörelse mot hälsopolen.92 
 
Antonovsky kallar sin teori för känsla av sammanhang, KASAM. Teorin består av tre olika 
begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.93 Han menar att teorin förklarar 
varför människor trots att de blivit utsatta för olika tragiska händelser som till exempel krig 
eller olyckor, ändå håller sig friska. Antonavsky menar att människan ständigt utsätts för krav 
och påfrestningar, så kallade stressorer. Dessa stressorer kan i vardagslivet komma ifrån 
familj, vänner, arbetsgivare eller samhället.  Hur vi handskas med dessa stressorer beror på 
hur väl vi finner oss i situationen. En individ som har en hög känsla av sammanhang har 
lättare att klara av och hantera prövningar som denna möter i livet.94  
 

3.4. Nordenfeldts teori 
Nordenfeldts teori har två utgångspunkter kring hälsa och hälsoarbete. Det ena perspektivet 
kallar han biologiskt – statistiskt och det andra för det holistiskt. Det biologiskt – statistiska 
bygger på den medicinska vetenskapen, med begrepp hämtade från biologin, kemin och 
statistiken. Fokus ligger här på människan som biologisk varelse. Exempel på frågor som 
berör detta paradigm är; Vilken puls har denna person? Är detta organ normalt? 95 
 
Nordenfeldts andra perspektiv, det holistiska, utgår ifrån människan som social varelse. 
Begreppen i detta perspektiv är hämtade från psykologin, sociologin och antropologin. Det 
holistiska betonar två olika förhållanden, varav det första är en känsla av välbefinnande i fallet 
hälsa och en känsla av lidande i fallet ohälsa. Det andra är förmåga eller oförmåga till 
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handling. Utifrån detta perspektiv skulle frågorna formuleras på följande sätt; Hur mår denna 
människa? Kan hon fungera i ett socialt sammanhang? Vad förmår hon att utföra?96 
 
Utifrån ovanstående resonemang diskuterade sedan Nordenfelt en holistisk jämvikt om hälsa. 
Grundtanken är att om en person har hälsa finns det en balans mellan hennes 
handlingsförmåga och hennes mål för handling.  Nordenfelt skriver att om en person inte fullt 
kan verkliggöra sina mål så har hon någon grad av ohälsa. 97  
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever generellt tolkar begreppet hälsa samt hur 
elever i grundskolan upplever att hälsa kommer till uttryck i ämnet Idrott och hälsa.  
 
För att uppnå syftet kommer vi att utgå från dessa frågeställningar: 
 

• Hur tolkar elever i skolår fyra och fem begreppet hälsa? 
• Hur anser elever i skolår fyra och fem att begreppet hälsa kommer till uttryck i ämnet 

Idrott och hälsa? 
• Hur ser elevernas förhållningssätt till hälsa ut i relation till Lpo94 och kursplanen i 

Idrott och hälsa? 
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5. Metod och urval 
Under detta avsnitt redogör vi för val av metod och urval. Vi diskuterar fördelar respektive 
nackdelar med vår metod samt beskriver vårt etiska ställningstagande. En redogörelse för 
genomförandet finns även återgett i detta avsnitt. 

5.1 Metod 
 
Syftet med studien är att belysa hur elever tolkar begreppet hälsa i ämnet Idrott och hälsa samt 
hur elever i grundskolan upplever att hälsa kommer till uttryck i ämnet. Utifrån detta har vi 
valt att genomföra en enkätstudie samt litteraturstudier. Valet av enkät gjordes för att vi på det 
sättet når ut till fler elever än vad vi möjligtvis hade gjort vid intervjuer. Enligt Ejvegård98 
passar enkäter bäst när en undersökning skall genomföras på ”vanligt” folk och det gäller att 
få fram attityder, smak och åsikter. Intervjuer däremot lämpar sig bättre då experter skall 
utfrågas och precisa fakta efterfrågas. 
 
Utöver frågor om hälsa bestod enkäten även av allmänna frågor som till exempel när eleven 
mår bra respektive dåligt och hur ofta de har lektioner i Idrott och hälsa. Enkäten är uppbyggd 
på så vis att några frågor har två svarsdelar, en bunden och en öppen. Bundna svar innebär att 
svarsalternativen till frågan redan är befintliga, medan öppna svar ger respondenten möjlighet 
att själv svara fritt99. Vi har valt att ha öppna svarsalternativ på de flesta frågorna i enkäten (se 
bilaga 1) eftersom det ger oss en bild av elevernas tankar och kunskaper istället för att vi styr 
dem med på förhand bestämda svarsalternativ.  
 
Som ett komplement till enkätundersökningen har vi även genomfört litteraturstudier. Vi har 
sökt efter litteratur i olika bibliotekskataloger. Bibliotekskataloger vi sökt i är Stockholms 
Universitets katalog Substansen och Stockholms Stadsbiblioteks katalog Opack 5.5. Ord vi 
sökt på är: Idrott och hälsa, hälsa i Idrott och hälsa, hälsa i skolan, hälsa, idrott, 
forskningsmetodik. Vi använder oss av litteratur som vi anser vara relevant för att uppfylla 
och tydliggöra vårt syfte, och som hjälper till att resonemangen angående våra 
frågeställningar. 

 
Författarens egen frågeställning bestämmer vad som återges i litteraturen, inte så att man 
förvränger det faktiska innehållet, men så att man tydliggör de förhållanden man tagit som sin 
uppgift att belysa.100  

 

5.2. Kvantitativ forskning 
Metoden för en forskning kan delas in i två olika forskningstraditioner, kvantitativ eller 
kvalitativ. Vår undersökning är en kvantitativt inriktad forskning. Patel och Davidson101 
skriver i boken Forskningsmetodikens grunder att beteckningen för vilken sorts inriktning 
forskningen har, är beroende av hur man väljer att sammanställa och undersöka den 
information man har samlat in. Vår undersökningsmetod genererade i kvantitativ data.102 
 

Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid 
datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder.103 
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[…] något förenklat säga att om vi i första hand är intresserade av svar på frågor som rör ”Var? 
Hur?  Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” så bör vi använda statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder.104 

 
En kvantitativ undersökning är när den insamlade informationen kan mätas och räknas. 
Enkätundersökning genererar ofta kvantitativ data.105 
 

5.3. Urval 
Vi har valt att genomföra enkäten i 10 klasser i skolår fyra och fem på två olika skolor. 
Sammanlagt deltog 219 elever i undersökningen, fördelat på 98 flickor och 121 pojkar. Sex av 
klasserna kommer från en skola i en större kommun belägen söder om Stockholm, de 
resterande fyra klasserna kommer från en skola i en mellanstor kommun belägen norr om 
Stockholm. Vi har valt att genomföra undersökningen på de två skolor där vi förlagt större 
delar av vår VFU106. I och med detta är vi bekanta med eleverna, lärarna i Idrott och hälsa och 
arbetssättet på skolan samt att eleverna känner igen oss. Det ser vi som en fördel eftersom vi 
tror att eleverna känner sig trygga i vår närvaro. Detta kan även vara en nackdel då eleverna 
kan ta för givet att det vi är ute efter i undersökningen skall handla om idrott, eftersom det är i 
Idrott och hälsa vi mött eleverna. Vi har valt att genomföra enkäten i skolår fyra och fem. 
Anledningen till att vi genomför undersökningen på både skolår fyra och fem är för att vi ville 
få upp antalet deltagare i undersökningen. Skolår sex saknas på både skolorna då dessa klasser 
tillhör ”högstadiet”. Eleverna är mitt i utbildningen av grundskolan, de har fyra respektive 
fem års erfarenhet av undervisningen i Idrott och hälsa. Vi har för avsikt att arbeta med 
grundskolans tidigare åldrar och har därför valt att genomföra undersökningen i de åldrarna.  
 

5.4. Genomförande 
Innan själva enkätundersökningen genomförde vi en pilotundersökning där vi testade enkäten 
för att se dess hållbarhet och om det fanns några otydligheter gällande frågorna inför den 
huvudsakliga undersökningen.107 Pilotundersökningen testades på fem barn i vår närmre 
vänskapskrets som var mellan åtta och elva år. De fick fylla i enkäten på egen hand och sedan 
diskuterade vi tillsammans med dem om oklarheter och saker som kunde förtydligas. 
 
Samtliga elever och skolor behandlas med anonymitet vilket vi också förklarade för eleverna 
och föräldrarna. Ett brev (se bilaga 2) gick ut till samtliga elevers föräldrar, eftersom eleverna 
ännu inte är 18 år och myndiga. Brevet informerade om syftet med undersökningen och 
genomförandet. Vi var själva på plats i klassrummen, delade ut enkäterna, svarade på frågor 
och samlade in dem. Innan enkäten delades ut presenterade vi syftet med undersökningen och 
motiverade eleverna till att svara för att öka svarsfrekvensen. Detta gjorde vi genom att 
berätta att forskningen bygger på elevernas svar och att undersökningen är beroende av svaren 
enkäten ger.  
 
För att sammanställa resultatet av undersökningen har vi analyserat svaren och redovisar dem 
i diagram och beskrivande text. Vi har valt att bara använda oss utav svar som är relevanta för 
arbetet i vår resultatdel. Enkäten återfinns som bilaga 1 i detta arbete. 
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5.5. Metoddiskussion 
Genom en enkätundersökning kan vissa svar bli kortfattade och möjligheten att ställa 
följdfrågor uteblir. Denna form kan missgynna undersökningen då de elever som kan uttrycka 
sig skriftligt har lättare att uttrycka sig. Viss värdefull information kan gå förlorad hos de 
elever som inte har möjligheten att uttrycka sig skriftligt. Fördelen med enkäter är att vi når ut 
till fler respondenter samtidigt och de även har möjlighet att fundera och tänka igenom sina 
svar under tiden.108 Intervjumetodens fördelar är att det ger intervjuaren möjlighet att reda upp 
missförstånd på en gång. Intervjuer ger även möjlighet att ställa följdfrågor som dyker upp 
som forskaren inte tänkt på innan.109 Det finns både för- och nackdelar med enkäter och 
intervjuer som bör avvägas i val av metod. I denna undersökning fann vi det lämpligast att 
använda oss av enkäter. 
 
Enkät som metod anser vi fungerade bra. Om vi hade använt oss av intervjuer hade vi kunnat 
tydliggöra begreppet hälsa genom följdfrågor utifrån deras svar. Genom att följa upp 
elevernas tankar med följdfrågor kunde det ha gett oss en djupare syn på hur eleverna tolkar 
begreppet hälsa. Däremot hade risken varit stor att vi hade ställt ledande frågor till eleverna i 
och med intervjuer. Genom vår enkät har vi fått en tydlig helhetsbild av elevernas syn på 
hälsa. Vi har haft ett stort antal deltagare i vår undersökning vilket ger en bred bild av elevers 
syn på hälsa. Med intervjuer hade vi inte nått lika många till antalet, dock hade det möjligtvis 
kunnat ge oss en djupare förståelse av elevernas syn på hälsa. Hade vi ställt samma frågor vid 
intervjuer bör dock resultatet blivit detsamma, dock hade en undersökning baserat på 
intervjuer blivit mindre Vi anser att enkät som metod fungerade bra för att besvara 
undersökningens syfte. Att vi var närvarande vid utdelningen och insamlingen av enkäterna 
tror vi medförde att vi fick en större svarsfrekvens på frågorna. Hade vi inte själva varit 
närvarande hade risken varit stor att bortfallet blivit större, då vissa begrepp var tvungna att 
tydliggöras (till exempel vad Idrott och hälsa var för något).  

5.6. Analysdiskussion 
Arbetet med att analysera enkätsvaren var en komplex uppgift. Till en början var tanken att vi skulle 
göra en jämförande studie mellan de två medverkande skolorna då vi hade uppfattningen om att det 
skulle finnas en tydlig skillnad i elevernas sätt att tolka hälsa. Detta baserade vi på tidigare 
erfarenheter då undersökningen utfördes på våra respektive VFU-skolor. Denna skillnad uteblev dock 
och vi tänkte istället att vi skulle göra en jämförelse mellan pojkar och flickor. Då svaren mellan 
pojkar och flickor inte skiljde sig märkbart frångick vi även detta alternativ. Analysen blev istället en 
sammanställning av samtliga elevers tolkning av begreppet hälsa. Som ett hjälpmedel till 
sammanställningen av enkätsvaren använde vi oss utav Rydberg och Sjöholms tolkning av begreppet 
hälsa (se avsnittet ”Hälsa som begrepp”) som innefattar fysisk-, psykisk-, social- och existentiell hälsa.  

5.7. Etiskt förhållningssätt 
Vi har, innan studiens början, tagit del av Vetenskapsrådets110 skrift Forskningsetiska 
principer med ett antal etiska riktlinjer. Nedan följer vårt etiska förhållningssätt. 
 
Samtliga elever i studien är under 15 år och elevernas föräldrar har därför blivit informerade 
om undersökningen via ett brev.  
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I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta 
är under 15 år […]).111 

 
I brevet framgick studiens huvudsakliga syfte, hur undersökningen skulle genomföras, att 
eleverna deltar frivilligt och att vi behöver föräldrarnas tillstånd för att eleverna skall få delta. 
Vi intygade i brevet till föräldrarna att svaren kommer hanteras konfidentiellt samt att 
samtliga elever och skolan kommer att behandlas med anonymitet. 
 
Eleverna blev informerade muntligt om syftet med studien samt deras frivillighet till 
deltagande innan enkätformuläret delades ut. Även eleverna blev informerade om att deras 
svar hanteras konfidentiellt och med anonymitet.  
 
I enlighet med Forskningsetiska principer har vi informerat föräldrar och elever om att 
resultatet av denna studie kommer att finnas tillgänglig via internet. Vi har även förmedlat 
information angående våra kontaktuppgifter, dels för frågor från föräldrar men även som en 
möjlighet för att kontakta oss och ta del av resultatet av studien.112 
 
  

                                                      
111

 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer. www.vr.se 2008-12-11. s.9 
112

 Ibid. 



23 
 

6. Resultat  
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för resultatet av vår enkätundersökning. Arbetet 
med att sammanställa enkätsvaren till ett resultat var en komplex uppgift, eftersom många av 
frågorna hade öppna svarsalternativ. Detta har inneburit att vi på flera frågor fått många olika 
svarsalternativ. För att göra resultatet överskådligt och förståeligt, både för oss själva och för 
läsaren, har vi har valt att dela in svarsalternativen i olika kategorier. I kategoriseringen har vi 
utgått ifrån Rydberg och Sjöholms113 tolkning av begreppet hälsa. Rydberg och Sjöholm har 
en redogörelse för fyra olika dimensioner som alla är en del i begreppet hälsa. Dessa 
kategorier är fysisk-, psykisk-, social- och existentiell hälsa.114 Nedan följer en redogörelse för 
vad dessa dimensioner innefattar. 
 
Fysisk hälsa – berör de faktorer som handlar om motion, vila, kost, hygien samt 
bruk/missbruk. 
Psykisk hälsa – inbegriper självbild, självförtroende, tålamod och en glädje där individen 
känner sig värdefull, vilket bidrar till inre kraft och frid. 
Social hälsa – handlar om faktorer som rör relationen till familj, vänner, samt de människor 
som individen möter i sin vardag. Att känna gemenskap, delaktighet och bekräftelse i en 
grupp är också en form av social hälsa.  
Existentiell hälsa -består av individens behov av att känna meningsfullhet och övertygelse i 
sin livsfilosofi.115 
 
Vi använder oss av cirkeldiagram och tabeller som hjälp för att tydliggöra resultatet. Vårt 
resultat visar inte en exakt bild av hur verkligheten ser ut, utan det är ett sätt att tolka elevers 
förståelse av begreppet hälsa i ämnet Idrott och hälsa. 
 
6.1 Enkätresultat 
Innan enkäten delades ut till eleverna presenterades syftet med undersökningen. Vi reagerade 
på att det knappt var någon elev som visste vilket ämne vi pratade om när vi nämnde Idrott 
och hälsa under introduktionen. 
 
Sammanlagt deltog 121 pojkar och 98 flickor i undersökningen. Bortfall är redovisat till de 
frågor där det förekommer. 
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6.1.1 Antal lektioner i Idrott och hälsa
På första frågan i enkäten svarade samtliga elever att de har två stycken lektioner i Idrott och 
hälsa per vecka. Uppgifter från lärare i Idrott och hälsa på skol
elever i år fyra och år fem har två schemalagda lektioner i ämnet Idrott och hälsa per vecka. 
Detta styrks även med ett schema från de klasser undersökningen gjorts i (se bilaga 3). På 
schemat framgår det att eleverna har Idro
 
Följdfrågan till fråga ett; om eleverna tycker att det är för mycket, lagom eller för lite antal 
lektioner i Idrott och hälsa varje vecka, besvarades av samtliga elever. En klar majoritet hos 
eleverna tycker att två lektioner i ämnet är lagom. 27 % av eleverna svarar att två lektioner i 
Idrott och hälsa är för lite. 2 % av eleverna anser att två lektioner i veckan är för mycket.
 

Figur 3. Elevernas svarsfördelning på fråga 2
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6.1.2 Tankar kring hälsa
På den tredje frågan besvarade eleverna vad de tänker på när de hör ordet hälsa. Vi fick en 
mängd olika svar, här tillämpar vi kategoriseringsmodellen utifrån Rydberg och Sjöholm
fyra dimensioner. Elevsvar återfinns nedan i tabell 1. 
 
Kategorier Elevsvar 
Fysisk hälsa Nyttig mat, äta rätt mat, frukt och grönsaker, livsmedelsaffär, borsta tänderna, en dusch, 

att vara ren, att duscha efter idrotten, t
stark, fotboll, ishockey, lekar oc
mycket man väger

Psykisk hälsa Hur man mår, att må bra eller dåligt.
Social hälsa Hur man ska bete sig
Existentiell hälsa Ha roligt, livet, djur och natur, 

miljö. 
Tabell 1. Kategorier och elevernas svar till fråga 3

Sammanlagt fick vi 215 förslag från eleverna med ett bortfall på 6 %.
sammankopplar ordet hälsa med en fysisk hälsa. Eleverna har en kroppslig syn på hälsa, något 
som har med kroppen att göra. 23 % av eleverna anger att de tänker på den psykiska biten av 
hälsa då de angett saker som att må bra och hur man må
faktorer som de tänker på när de hör ordet hälsa. 
 

Figur 4. Elevernas svarsfördelning på fråga 3
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6.1.3 Vad påverkar hälsa
På fråga fyra bad vi eleverna svara på ”Vad tror du påverkar din hälsa?”. Elevsvar från 
fyra återfinns nedan i tabell 2 
 
Faktorer Elevsvar 
Fysisk hälsa Äta bra, äta mycket socker, äta onyttigt, äta frukt och grönsaker, vara vegetarian, äta 

skräpmat, vara hungrig
spela fotboll, att vara lat, att orka, vara aktiv, r
för lite, svettas mycket, spela 

Psykisk hälsa Att bli retad och arg
Social hälsa Hur man är mot andra, att
Existentiell hälsa natur, frisk luft. vara frisk eller sjuk, vara skadad
Tabell 2. Kategorier och elevernas svar till fråga 

Sammanlagt fick vi 227 förslag från eleverna på 
perspektiv där eleverna menar att hälsan kan påverkas i negativ riktning.
 
 ”Om man blir retad”  
  
Den största andelen har svarat att det är fysiska 
eleverna har svarat att det är fysiska faktorer som påverkar hälsan. I den fysiska hälsan ryms 
bland annat både kost och träning. Den sociala, psykiska och existentiella hälsan hamnar här i 
skymundan, men de är ändå re
psykiska hälsan och den sociala biten av hälsa om vad som påverkar hälsan. En något större 
del, 6 %, av eleverna anser att det är existentiella orsaker som påverkar hälsan.  De delar som 
påverkar hälsan är representerade i svaren hos eleverna. Fördelningen återges i figur 5.
 

Figur 5. Elevernas svarsfördelning på fråga 4
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Kategorier och elevernas svar till fråga 4 

Sammanlagt fick vi 227 förslag från eleverna på denna fråga. Många svar var riktade mot ett 
perspektiv där eleverna menar att hälsan kan påverkas i negativ riktning. 
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faktorer som påverkar hälsan. 83 % av 
eleverna har svarat att det är fysiska faktorer som påverkar hälsan. I den fysiska hälsan ryms 
bland annat både kost och träning. Den sociala, psykiska och existentiella hälsan hamnar här i 
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6.1.4 Hälsa i skolan 
Fråga fem var en fråga med hög svarsfrekvens hos eleverna. Frågan var om eleverna ansåg att 
de pratar om hälsa i skolan, och om de svarar ja skulle de också ange i vilka ämnen. Det var 
jämn fördelning mellan de elever som svarat ja och nej. Det är lika många elever som anser 
att de har pratat om hälsa i skolan som de antal elever som anser att de inte har pratat om 
hälsa i skolan. Flera elever svarade att man pratat om hälsa i skolan hos skolsköterskan, vilket 
förvånade oss eftersom vi enbart frågat efter vilka ämnen man pratat om i hälsa i. Idrott och 
hälsa nämndes som ett ämne där man pratat om hälsa, dock aldrig med ämnets rätta namn 
utan med smeknamn såsom ”idrotten”, ”gympan” och ”gymnastiken”. Andra ämnen där 
eleverna angav att man pratat om hälsa var exempelvis Svenska, Hem- och 
konsumentkunskap och Engelska. I tabell 3 återfinns svarsfördelningen på fråga 5 och de 
ämnen som eleverna angivit att de pratat om hälsa i.  
 
Kategori Ja Nej Bortfall 
Elever 48 % 48 % 2 % 
Ämnen: 
Idrott och hälsa, svenska, hemkunskap, engelska, olika 
ämnen, hos skolsköterskan. 
Tabell 3. Elevernas svarsfördelning och ämnesförslag på fråga 5 

På frågan hur eleverna upplever hälsoundervisningen svarar de flesta eleverna att 
hälsoundervisningen är antingen mycket viktig eller viktig. Sammanlagt är det 88 % av 
eleverna som anser att hälsoundervisningen i skolan är mycket viktig eller viktig. Trots att 
knappt hälften av eleverna anser att de inte pratat om hälsa i skolan (se tabell 3) anser ändå de 
flesta eleverna att hälsoundervisningen är något viktigt i skolan. Det är sammanlagt 8 % av 
eleverna som anser att hälsoundervisningen i skolan är mindre viktig eller oviktig. 
 
Kategori Mycket viktig Viktig Mindre viktig Oviktig  Bortfall 
Eleverna 34 % 54 % 7 % 1 % 3 % 
Tabell 4. Elevernas svarsfördelning på fråga 6 

  



 

6.1.5 Hälsa i Idrott och hälsa
Fråga åtta handlade om eleverna hade arbetat med hälsa i Idrott och hälsa, och om de svarat ja 
bad vi dem beskriva vad de gjort när de arbetat med hälsa. På denna fråga fanns 
svarsalternativet ”vet ej” med vilket förmodligen bidrog till den stor
alternativet (se figur 6 för svarsfördelning på fråga 8). 60 % av eleverna angav att de inte 
visste om de arbetat med hälsa i Idrott och hälsa. 33 % av eleverna anser att de har arbetat 
med hälsa i Idrott och hälsa. Det är en liten de
med hälsa i Idrott och hälsa. 
 

 
Figur 6. Elevernas svarsfördelning på fråga 8

På följdfrågan, vad man har gjort när man arbetat med hälsa i Idrott och hälsa
främst nämnt fysiska aktiviteter som svar på vad man arbetat med, men även svar om att man 
pratat om hälsa och kroppen (se tabell 5 för elevsvar på fråga 8). 
 
Elevsvar för fråga 8 
Styrketräning, Konditionsträning, Hinderbana, Första hjälpen, Pr
Pratat om hjärtat, Första hjälpen, Vi har pratat om hälsa, Pratat om kroppen, Röra på oss

Tabell 5. Elevsvar på fråga 8 
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Fråga åtta handlade om eleverna hade arbetat med hälsa i Idrott och hälsa, och om de svarat ja 
bad vi dem beskriva vad de gjort när de arbetat med hälsa. På denna fråga fanns 
svarsalternativet ”vet ej” med vilket förmodligen bidrog till den stora andelen svar

för svarsfördelning på fråga 8). 60 % av eleverna angav att de inte 
visste om de arbetat med hälsa i Idrott och hälsa. 33 % av eleverna anser att de har arbetat 
med hälsa i Idrott och hälsa. Det är en liten del, 6 %, som har svarat att man inte har arbetat 
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Fråga åtta handlade om eleverna hade arbetat med hälsa i Idrott och hälsa, och om de svarat ja 
bad vi dem beskriva vad de gjort när de arbetat med hälsa. På denna fråga fanns 

a andelen svar på det 
för svarsfördelning på fråga 8). 60 % av eleverna angav att de inte 

visste om de arbetat med hälsa i Idrott och hälsa. 33 % av eleverna anser att de har arbetat 
l, 6 %, som har svarat att man inte har arbetat 

 

vad man har gjort när man arbetat med hälsa i Idrott och hälsa, så har eleverna 
främst nämnt fysiska aktiviteter som svar på vad man arbetat med, men även svar om att man 

atat om hälsa, Röra på sig, Jogga, 

Har elverna arbetat med hälsa i Idrott och 

Ja

Nej

Vet ej

Bortfall



 

Under fråga nio, vad lär du dig i Idrott och hälsa, samt fråga tio, vad 
man får lära sig i Idrott och hälsa fick vi liknande svar från eleverna. Vi har därför valt att 
redovisa elevsvaren från både fråga nio och tio i en tabell (se tabell 6) och svarsfördelningen 
från fråga nio redovisas i ett cirkeldi
har vi valt att inte redovisa i resultatet eftersom det var så närliggande resultatet i fråga nio att 
vi ansåg det som en upprepning. Frågorna gav oss många olika svar och vi har här valt att 
kategorisera svaren efter vissa delar som finns nämnda i kursplanen för Idrott och hälsa. 
Under kategorin övrigt placerade vi svar som inte passade in i de andra kategorierna. 
 
Kategorier Elevsvar 
Bollspel, lekar och 
regler 

Fotboll, lekar, olika sporter och dess regler, använd
basket, brännboll.

Socialt samspel Lagarbete, att ha kul med andra, samarbeta, att vara snäll, ha roligt.
 

Motion och rörelse Få bättre kondition, hur man gör kullerbyttor, simma, livräddning, göra volter, dansa, 
motionera på ett lekfullt sätt.

Kroppen och liv Utnyttja livet, må bra, att det är viktigt att vara försiktig om sin hälsa, vad man ska äta, 
hur kroppen fungerar, duscha efteråt, hur hjärtat slår och att kroppen måste ha frisk luft.

Friluftsliv Orientera, läsa kartor.
 

Övrigt Olika saker, att delta varje lektion, tror aldrig vi har haft Idrott och hälsa.
 

Tabell 6. Kategorier och elevernas svar till fråga 

Fråga 9 hade ett stort bortfall då 17 % av eleverna inte har svara
största kategorin hos eleverna med 22 %. Bollspel, lekar och regler tillsammans med kroppen 
och liv kommer som de två näststörsta grupperna med 19 % vardera. En liten del av eleverna 
har angivit att de lär sig om friluftsliv på
att de lär sig saker som att samarbeta, var
att den aldrig har haft ämnet Idro
elevernas svar på fråga 9. 
 

Figur 7. Elevernas svarsfördelning på fråga 9
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Under fråga nio, vad lär du dig i Idrott och hälsa, samt fråga tio, vad tycker du är viktigt att 
man får lära sig i Idrott och hälsa fick vi liknande svar från eleverna. Vi har därför valt att 
redovisa elevsvaren från både fråga nio och tio i en tabell (se tabell 6) och svarsfördelningen 

i ett cirkeldiagram (se figur 7). Fördelningen på svaren från fråga tio 
har vi valt att inte redovisa i resultatet eftersom det var så närliggande resultatet i fråga nio att 
vi ansåg det som en upprepning. Frågorna gav oss många olika svar och vi har här valt att 

er vissa delar som finns nämnda i kursplanen för Idrott och hälsa. 
Under kategorin övrigt placerade vi svar som inte passade in i de andra kategorierna. 

Fotboll, lekar, olika sporter och dess regler, använda redskap, bollsporter, spela spökboll, 
basket, brännboll. 
Lagarbete, att ha kul med andra, samarbeta, att vara snäll, ha roligt.

Få bättre kondition, hur man gör kullerbyttor, simma, livräddning, göra volter, dansa, 
otionera på ett lekfullt sätt. 

Utnyttja livet, må bra, att det är viktigt att vara försiktig om sin hälsa, vad man ska äta, 
hur kroppen fungerar, duscha efteråt, hur hjärtat slår och att kroppen måste ha frisk luft.

läsa kartor. 

Olika saker, att delta varje lektion, tror aldrig vi har haft Idrott och hälsa.

Kategorier och elevernas svar till fråga 9 och 10 

Fråga 9 hade ett stort bortfall då 17 % av eleverna inte har svarat. Motion och rörelse är den 
största kategorin hos eleverna med 22 %. Bollspel, lekar och regler tillsammans med kroppen 
och liv kommer som de två näststörsta grupperna med 19 % vardera. En liten del av eleverna 
har angivit att de lär sig om friluftsliv på lektionerna i Idrott och hälsa. 13 % av eleverna anser 

om att samarbeta, vara snäll och ha roligt. En elev har svarat att den tror 
att den aldrig har haft ämnet Idrott och hälsa i skolan. I figur 7 redovisas fördelningen på 

rnas svarsfördelning på fråga 9 

19%

13%

22%

Vad lär du dig i Idrott och hälsa?

Bollspel, lekar och regler

Socialt samspel

Motion och rörelse

Kroppen och liv

Friluftsliv

Övrigt

Bortfall

29 

tycker du är viktigt att 
man får lära sig i Idrott och hälsa fick vi liknande svar från eleverna. Vi har därför valt att 
redovisa elevsvaren från både fråga nio och tio i en tabell (se tabell 6) och svarsfördelningen 

). Fördelningen på svaren från fråga tio 
har vi valt att inte redovisa i resultatet eftersom det var så närliggande resultatet i fråga nio att 
vi ansåg det som en upprepning. Frågorna gav oss många olika svar och vi har här valt att 

er vissa delar som finns nämnda i kursplanen för Idrott och hälsa. 
Under kategorin övrigt placerade vi svar som inte passade in i de andra kategorierna.  

a redskap, bollsporter, spela spökboll, 

Lagarbete, att ha kul med andra, samarbeta, att vara snäll, ha roligt. 

Få bättre kondition, hur man gör kullerbyttor, simma, livräddning, göra volter, dansa, 

Utnyttja livet, må bra, att det är viktigt att vara försiktig om sin hälsa, vad man ska äta, 
hur kroppen fungerar, duscha efteråt, hur hjärtat slår och att kroppen måste ha frisk luft. 

Olika saker, att delta varje lektion, tror aldrig vi har haft Idrott och hälsa. 

t. Motion och rörelse är den 
största kategorin hos eleverna med 22 %. Bollspel, lekar och regler tillsammans med kroppen 
och liv kommer som de två näststörsta grupperna med 19 % vardera. En liten del av eleverna 

lektionerna i Idrott och hälsa. 13 % av eleverna anser 
har svarat att den tror 

redovisas fördelningen på 
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6.1.6 Elevernas uppfattning om bra och dålig hälsa
På frågan när eleverna tycker att de har en bra hälsa fick vi 198 förslag från eleverna fördelat 
på 188 elever. Bortfallet är 14 % hos 
och Sjöholms definiering av hälsa. Nedan (tabell 7) återges kategorierna och elevsvaren från 
enkätfråga elva. 
 
Kategorier Elevsvar 

Fysisk hälsa När jag spelar handboll, tränar, idrottar, cyklar, rider,
på mig, när jag arbetar bra, när jag är uppvärmd, När jag äter bra, äter lagom mycket, 
när jag känner mig fräsch, när jag är ren, när jag har borstat tänderna, när jag är mätt 
och har ätit nyttigt, inte vara överviktig, m

Psykisk hälsa Vara glad, vara utvilad, när jag har energi, när jag inte stressar, när jag mår bra
Social hälsa Vara sams med kompisar, är med familjen, är i skolan, när jag är snäll, när jag blir 

glad, när man har kul när 
Existentiell hälsa Alltid, när jag lyckas, att få vara utomhus, jag är frisk, pigg
Tabell 7. Kategorier och elevernas svar till fråga 

Eleverna menar till stor del att de har en bra hälsa när de gör något som har med den fysisk
delen av hälsa att göra. 59 % av eleverna har svarat enligt kategorin fysisk hälsa. Psykisk 
hälsa och social hälsa är nämnda, men till liten del. Svarsfördelningen är 8 % för psykisk 
hälsa och 3 % för social hälsa. Den psykiska hälsan nämns något mer än 
Existentiella hälsan får en något större plats på denna fråga om när eleverna anser att de har 
en bra hälsa. 16 % av eleverna har angivit delar ur kategorin existentiell hälsa. Bortfallet på 
denna fråga är 14 % av eleverna.
 

Figur 8. Elevernas svarsfördelning på fråga 11
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6.1.6 Elevernas uppfattning om bra och dålig hälsa 
På frågan när eleverna tycker att de har en bra hälsa fick vi 198 förslag från eleverna fördelat 
på 188 elever. Bortfallet är 14 % hos eleverna. Vi kategoriserade in svaren utefter Rydberg 
och Sjöholms definiering av hälsa. Nedan (tabell 7) återges kategorierna och elevsvaren från 

 

När jag spelar handboll, tränar, idrottar, cyklar, rider, har en bra kondition, när jag rör 
på mig, när jag arbetar bra, när jag är uppvärmd, När jag äter bra, äter lagom mycket, 
när jag känner mig fräsch, när jag är ren, när jag har borstat tänderna, när jag är mätt 
och har ätit nyttigt, inte vara överviktig, man gör som Anna Skipper säger
Vara glad, vara utvilad, när jag har energi, när jag inte stressar, när jag mår bra
Vara sams med kompisar, är med familjen, är i skolan, när jag är snäll, när jag blir 
glad, när man har kul när  
Alltid, när jag lyckas, att få vara utomhus, jag är frisk, pigg 

Kategorier och elevernas svar till fråga 11 

Eleverna menar till stor del att de har en bra hälsa när de gör något som har med den fysisk
delen av hälsa att göra. 59 % av eleverna har svarat enligt kategorin fysisk hälsa. Psykisk 
hälsa och social hälsa är nämnda, men till liten del. Svarsfördelningen är 8 % för psykisk 
hälsa och 3 % för social hälsa. Den psykiska hälsan nämns något mer än 
Existentiella hälsan får en något större plats på denna fråga om när eleverna anser att de har 
en bra hälsa. 16 % av eleverna har angivit delar ur kategorin existentiell hälsa. Bortfallet på 
denna fråga är 14 % av eleverna. 
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På frågan när eleverna tycker att de har en bra hälsa fick vi 198 förslag från eleverna fördelat 
eleverna. Vi kategoriserade in svaren utefter Rydberg 

och Sjöholms definiering av hälsa. Nedan (tabell 7) återges kategorierna och elevsvaren från 

har en bra kondition, när jag rör 
på mig, när jag arbetar bra, när jag är uppvärmd, När jag äter bra, äter lagom mycket, 
när jag känner mig fräsch, när jag är ren, när jag har borstat tänderna, när jag är mätt 

an gör som Anna Skipper säger118 
Vara glad, vara utvilad, när jag har energi, när jag inte stressar, när jag mår bra 
Vara sams med kompisar, är med familjen, är i skolan, när jag är snäll, när jag blir 

Eleverna menar till stor del att de har en bra hälsa när de gör något som har med den fysiska 
delen av hälsa att göra. 59 % av eleverna har svarat enligt kategorin fysisk hälsa. Psykisk 
hälsa och social hälsa är nämnda, men till liten del. Svarsfördelningen är 8 % för psykisk 
hälsa och 3 % för social hälsa. Den psykiska hälsan nämns något mer än den sociala hälsan. 
Existentiella hälsan får en något större plats på denna fråga om när eleverna anser att de har 
en bra hälsa. 16 % av eleverna har angivit delar ur kategorin existentiell hälsa. Bortfallet på 
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På fråga 12 undrade vi när eleverna ansåg att de hade en dålig hälsa. På denna fråga fick vi 
186 svar från eleverna fördelat på 182 elever. Bortfallet var 16 %. I kategoriseringen har vi 
utgått från Rydberg och Sjöho
(se tabell 8).  
 
Kategorier Elevsvar 

Fysisk hälsa Spelar dator och tv
när jag slappar, när jag inte gör något på en h
duschat på länge, när jag äter godis, när jag är smutsig, om jag inte äter frukost, när 
jag äter onyttigt, när jag äter skräpmat, när jag väger för mycket

Psykisk hälsa När jag mår dåligt, när jag blir arg, om jag 
Social hälsa Om någon är dum mot mig, om jag är osams med någon, när jag är taskig mot en 

kompis 
Existentiell hälsa När jag är sjuk, förkyld, när jag har ont, är trött, ibland, aldrig, när jag inte förstår, när 

jag inte lyckas.
Tabell 8. Kategorier och elevernas svar till fråga 

Även här har kategorin fysisk hälsa den största betydelsen hos eleverna. 51 % av eleverna har 
angivit olika aktiviteter och kost som förslag som gör att det har en dålig hälsa. Psykiska 
hälsan har 13 % av eleverna angivit som orsak till dålig hälsa. En liten del, 4 % av eleverna, 
svarade att den sociala hälsan har betydelse för när elever har dålig hälsa. 16 % av eleverna 
angav svar enligt den existentiella biten av hälsa på fråga 12. I en 
har den fysiska hälsan inte lika stor betydelse för när eleverna anser sig ha en dålig hälsa. 
Social hälsa, psykisk hälsa och existentiell hälsa har större betydelse i denna fråga än på fråga 
11. I cirkeldiagrammen nedan (se figu
 

Figur 9. Elevernas svarsfördelning på fråga 12
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På fråga 12 undrade vi när eleverna ansåg att de hade en dålig hälsa. På denna fråga fick vi 
186 svar från eleverna fördelat på 182 elever. Bortfallet var 16 %. I kategoriseringen har vi 
utgått från Rydberg och Sjöholms definition av hälsa. Elevsvar från fråga 12 redovisas nedan 

 

Spelar dator och tv-spel, tittar på tv, sitter still alldeles för länge, när jag inte tränar, 
när jag slappar, när jag inte gör något på en hel dag, när jag äter dålig mat, inte har 
duschat på länge, när jag äter godis, när jag är smutsig, om jag inte äter frukost, när 
jag äter onyttigt, när jag äter skräpmat, när jag väger för mycket
När jag mår dåligt, när jag blir arg, om jag inte mår bra. 
Om någon är dum mot mig, om jag är osams med någon, när jag är taskig mot en 

När jag är sjuk, förkyld, när jag har ont, är trött, ibland, aldrig, när jag inte förstår, när 
jag inte lyckas. 

Kategorier och elevernas svar till fråga 12 

Även här har kategorin fysisk hälsa den största betydelsen hos eleverna. 51 % av eleverna har 
angivit olika aktiviteter och kost som förslag som gör att det har en dålig hälsa. Psykiska 

lsan har 13 % av eleverna angivit som orsak till dålig hälsa. En liten del, 4 % av eleverna, 
svarade att den sociala hälsan har betydelse för när elever har dålig hälsa. 16 % av eleverna 
angav svar enligt den existentiella biten av hälsa på fråga 12. I en jämförelse med fråga 11 så 
har den fysiska hälsan inte lika stor betydelse för när eleverna anser sig ha en dålig hälsa. 
Social hälsa, psykisk hälsa och existentiell hälsa har större betydelse i denna fråga än på fråga 

rkeldiagrammen nedan (se figur 9) redovisas elevernas svar på fråga 12. 
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På fråga 12 undrade vi när eleverna ansåg att de hade en dålig hälsa. På denna fråga fick vi 
186 svar från eleverna fördelat på 182 elever. Bortfallet var 16 %. I kategoriseringen har vi 

lms definition av hälsa. Elevsvar från fråga 12 redovisas nedan 

spel, tittar på tv, sitter still alldeles för länge, när jag inte tränar, 
el dag, när jag äter dålig mat, inte har 

duschat på länge, när jag äter godis, när jag är smutsig, om jag inte äter frukost, när 
jag äter onyttigt, när jag äter skräpmat, när jag väger för mycket 

Om någon är dum mot mig, om jag är osams med någon, när jag är taskig mot en 

När jag är sjuk, förkyld, när jag har ont, är trött, ibland, aldrig, när jag inte förstår, när 

Även här har kategorin fysisk hälsa den största betydelsen hos eleverna. 51 % av eleverna har 
angivit olika aktiviteter och kost som förslag som gör att det har en dålig hälsa. Psykiska 

lsan har 13 % av eleverna angivit som orsak till dålig hälsa. En liten del, 4 % av eleverna, 
svarade att den sociala hälsan har betydelse för när elever har dålig hälsa. 16 % av eleverna 

jämförelse med fråga 11 så 
har den fysiska hälsan inte lika stor betydelse för när eleverna anser sig ha en dålig hälsa. 
Social hälsa, psykisk hälsa och existentiell hälsa har större betydelse i denna fråga än på fråga 

) redovisas elevernas svar på fråga 12.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi kring resultatet för att besvara våra frågeställningar med stöd ur 
litteraturen. Avsikten med detta kapitel är att föra ett resonemang kring tänkbara orsaker och 
konsekvenser som lagts fram i resultatet. 
 
Vi uppmärksammade att det var många frågor kring vilket ämne vi pratade om när vi nämnde 
Idrott och hälsa då enkäten presenterades för eleverna. En elev svarade i enkäten att den aldrig 
hade haft Idrott och hälsa i skolan. Det kan vara för att ämnets namn sällan används i dagliga 
sammanhang av personal på skolan, varken av lärare i Idrott och hälsa eller av 
klassrumslärarna. Varför kallas inte ämnet för dess riktiga namn? Bör inte lärare använda 
namnet Idrott och hälsa för att öka kunskapen kring vad ämnet syftar till? Lärare som varit 
yrkesverksamma i flera år har arbetat med ett antal läroplaner. Ämnet Idrott och hälsa har bytt 
namn i och med de nya läroplanerna genom åren. Ämnet hette Gymnastik från Lgr62 till 
Lgr80 då ämnet bytte namn till Idrott. I och med Lpo94 bytte ämnet namn till Idrott och 
hälsa119. De gamla ämnesnamnen Gymnastik och Idrott följer dock med än idag i skolan. 
Idrott och hälsa blir kallat för ”gympa”, ”idrott” och ”gymnastik”, sällan används ämnets 
riktiga namn. Det kan tyckas märkligt att ämnet har hetat Idrott och hälsa sedan den senaste 
läroplanen trädde i kraft 1994, vilket är 14 år sedan, men ändå används namnen på ämnet från 
Lgr62 och Lgr80. En annan orsak till att dessa namn lever kvar kan vara att dagens elever tar 
efter sina lärare och föräldrars språkbruk som i sin tur har tagit efter det språkbruk som deras 
lärare och föräldrar använde. På så vis kan ”gamla” begrepp som gympa och idrott ”klamra 
sig kvar”. I enkäten svarade eleverna med ”gympa”, ”idrott” och ”gymnastik”, på frågan i 
vilka ämnen de pratar om hälsa (se tabell 3). På elevernas schema står det att de har idrott (se 
bilaga 3) och inte Idrott och hälsa. Detta kan vara bidragande orsaker till att så pass få elever 
vet att ämnet egentligen heter Idrott och hälsa. Quennerstedt menar att ämnet Idrott och hälsa 
är ett av de få skolämnen som klart och tydligt syftar till att hantera elevers hälsa och 
hälsoutveckling120. Vi anser att om namnet Idrott och hälsa används mer frekvent kan det 
hjälpa till att skapa en tydligare förståelse för vad ämnet syftar till. Thedin Jakobsson anser att 
det finns stora möjligheter att utveckla lärandet i ämnet Idrott och hälsa, men det krävs en 
aktiv debatt för vad ämnet syftar till rent allmänt och särkilt i hälsodelen.121  

7.1 Hur tolkar elever i skolår fyra och fem begreppet hälsa? 
Enligt undersökningen anger en stor del av eleverna att hälsa har att göra med fysisk aktivitet, 
kroppen, hur kroppen mår samt kost. Eleverna svarar att om man är aktiv, idrottar och rör på 
sig har man en god hälsa medan man har en dålig hälsa om man sitter still, är trött, spelar 
datorspel, äter godis och annan onyttig mat. Endast ett fåtal elever skriver om den psykiska 
och sociala biten av hälsa. Utifrån WHO:s definition tolkas begreppet hälsa med en holistisk 
syn. Hälsa är ett samspel mellan det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet hos 
människan.122 Eleverna tolkar begreppet utifrån dessa faktorer, dock inte som en helhet utan 
var och en för sig och utan att se sambandet mellan faktorerna. Kursplanen i Idrott och hälsa 
menar att hälsa skall ses ur en helhetssyn där både sociala, psykiska och fysiska perspektiv 
omfattas123. Uppfattar inte eleverna denna helhetssyn på hälsa i undervisningen? Berörs inte 
dessa faktorer i hälsoundervisningen i Idrott och hälsa? Utifrån resultatet på 
enkätundersökningen beskriver eleverna en syn på begreppet hälsa som tyder på att eleverna 
inte har den helhetsbilden av hälsa som kursplanen beskriver. En tolkning utifrån 
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Antonovskys teori KASAM ger en bild av att eleverna inte innehar denna känsla av 
sammanhang som Antonovsky menar är viktig för att uppnå hälsa och förstå vad hälsa är. De 
tre begreppen den teorin består av är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En person 
som har hög känsla av sammanhang har lättare att hålla sig frisk, ha en god hälsa och hantera 
händelser som inträffar under livets gång.124 Om goda hälsovanor skall grundläggas i skolan 
bör hälsoundervisningen tydliggöras för eleverna. Det kan leda till att ge eleverna en högre 
känsla av sammanhang och en klarare helhetssyn av vad begreppet hälsa innebär.  
 
I resultatet framkommer det att eleverna inte förknippar den psykiska hälsan med något som 
har med hälsa att göra. Ohlsson menar att den psykiska hälsan innebär att vara i mental balans 
och att kunna tänka klart. Psykisk hälsa ligger även nära relaterat till social och existentiell 
hälsa.125 Majoriteten av eleverna kopplar inte dessa delar till hälsa. Det pratas mycket om 
mobbning och att må bra i både skola A och skola B på lektioner i Idrott och hälsa och i andra 
ämnen, men eleverna kopplar inte det till hälsa. Eleverna skiljer på fysisk hälsa, psykiskt 
välmående och social hälsa. 
 
Kost och hälsa är synonymt med varandra för eleverna. Eleverna svarar att det är viktigt att 
äta rätt, att äta nyttigt kontra inte äta dålig mat och inte äta godis och på McDonalds.  
Angående kosten fick vi några svar om Anna Skipper126 från programmet Du är vad du äter. 
Kosten har en stor betydelse för den fysiska hälsan. Media ger oss ett brett utbud av tidningar 
och tv-program som handlar om att äta rätt, träna, gå ner i vikt och hålla vikten.127 
Quennerstedt menar att det är troligt att elever får kunskaper från media om hälsa i termer av 
hur en hälsosam kropp skall vara eller se ut.  Media visar upp en bild av hälsa där vikten läggs 
på fysiologiska frågor som berör kroppen. Rimligt kan vara att eleverna lär sig att hälsa 
handlar om hälsosamma livsstilar samt att undvika hälsorisker genom regelbunden motion 
och rätt kost. 128 Några elever svarar att man har god hälsa om man är och gör som Anna 
Skipper. Det är svar som kan kopplas direkt till medias utbud vad gäller hälsofrågor. Media är 
en betydelsefull källa till elevers kunskaper vad gäller uppfattning av vad hälsa är. Dock är 
det av vikt att belysa för eleverna att allt som sägs i media inte alltid är sanningsenligt. 

7.2 Hur anser elever i skolår fyra och fem att begreppet hälsa kommer till 
uttryck i ämnet Idrott och hälsa? 
88 % av eleverna anser att hälsoundervisningen i skolan är viktig och mycket viktig. Dock 
svarar mer än hälften av eleverna att de inte vet om de arbetat med hälsa i Idrott och hälsa. 
Detta behöver dock inte betyda att man inte arbetat med hälsa. Det kan vara så att man har 
arbetat med hälsa i Idrott och hälsa utan att eleverna är medvetna om det. Man kan ha berört 
begreppet hälsa, men inte tillräckligt tydligt för att eleverna skall ha uppfattat det. Det var 17 
% av eleverna som inte besvarade frågan vad de lär sig i Idrott och hälsa, vilket kan tolkas 
som en svårighet att sätta ord på vad man lär sig i ämnet. Ekberg och Erberth menar att de 
kunskaper som eleverna lär sig på lektionerna i Idrott och hälsa oftast inte är teoretiska 
kunskaper, utan så kallade förtrogenhets- och färdighetskunskaper. Det kan därför medföra att 
eleverna inte alltid är medvetna om de kunskaper de lär sig på lektionerna i ämnet. Om 
eleverna inte har samma förståelse för vad ämnet skall syfta till som lärarna har, kommer det 
att innebära att eleverna har andra inställningar och förväntningar till vad som sker på 
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lektionerna och vilka kunskaper de skall lära sig.129 Detta innebär att en samsyn av vad ämnet 
syftar till är viktig för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig de kunskapskvalitéer som är 
önskvärda.130 
 
Eleverna svarar att hälsa kommer till uttryck i ämnet främst genom fysisk aktivitet såsom 
hinderbanor, styrketräning, rörelse och att jogga. Andra delar som nämns är första hjälpen och 
att man pratar om hälsa, men det framgår inte om vad. De flesta eleverna uppfattar hälsa i 
Idrott och hälsa som något fysiskt. Ekberg och Erberth menar att ämnet Idrott och hälsa skall 
syfta till att ge elever goda hälsovanor genom positiva upplevelser av fysisk aktivitet.131 
Ämnet ska även syfta till att ge eleverna en holistisk syn på hälsa enligt kursplanen i Idrott 
och hälsa.132 Ämnet skall inte enbart syfta till att ge eleverna god hälsa genom fysisk aktivitet. 
Vikt måste även läggas på att få eleverna att se hälsa ur ett helhetsperspektiv med de övriga 
delar som berörs, såsom psykisk och social hälsa. 
 
Största delen av vad eleverna tycker att man skall lära sig på lektionerna i Idrott och hälsa 
handlar om att få röra på sig och springa, olika lekar och bollspel samt att motionera. Larssons 
undersökning visade på ett liknande resultat, där eleverna ansåg att de ville lära sig olika 
aktiviteter, regler och idrotter i ämnet Idrott och hälsa. Även saker som att bli starkare, få 
bättre kondition, träna rätt och må bra nämndes.133 Den sociala hälsan framkommer i vårt 
resultat genom att eleverna nämner att de tycker det är viktigt att lära sig saker såsom att 
samarbeta, ha kul med andra och lagarbete. Den sociala hälsan är ett av människans 
grundläggande behov och har stor inverkan på hur vi mår.134 Hur kommer det sig att den 
sociala hälsan då inte nämns av fler elever? En tolkning av resultatet är att eleverna anser att 
bollspel är viktigare att lära sig än den sociala biten i Idrott och hälsa. Eleverna bör tidigt lära 
sig att socialt samspel är en viktig del för den sociala hälsan. Det är viktigt för skolan att göra 
eleverna medvetna om att samarbete och att ha kul med andra är en del av hälsa, dvs. den 
sociala biten av hälsa. Det är inte så att dessa delar utesluts i undervisningen utan eleverna 
kopplar inte det till hälsa. En större medvetenhet om vad som berör hälsa krävs för att 
eleverna skall kunna tillgodogöra sig kunskaperna.  

7.3 Hur ser elevernas förhållningssätt till hälsa ut i relation till Lpo94 och 
kursplanen i Idrott och hälsa? 
Resultatet från undersökningen visar att det finns en brist hos eleverna kring deras 
förhållningssätt till hälsa ur holistiskt perspektiv. Eleverna nämner delar av det breda synsätt 
som presenteras i Lpo94 och kursplanen. I kursplanen för Idrott och hälsa går det att läsa att 
ämnet skall utveckla kunskaper om hälsa utifrån ett brett hälsoperspektiv som innefattar en 
helhetssyn där det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet är en betydande del.135 Denna 
oförståelse av helheten hos eleverna kan grunda sig i att det saknas en klar definition av hälsa 
i både Lpo94 och kursplanen av vad hälsa är för något och vad det skall innehålla. 
 
Eleverna skriver främst om den fysiska hälsan och menar att man skall lära sig hälsa genom 
fysiska aktiviteter, vilket också stämmer överens med det som står i kursplanen. Utifrån 
styrdokumenten skall hälsa utvecklas genom fysisk aktivitet och allsidiga 
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rörelserepertoarer.136 Den sociala hälsan nämns flyktigt och även den psykiska hälsan berörs 
lite. Det visar på att eleverna till viss del förstår vad ämnet syftar till i relation till 
styrdokumenten. En problematik finns i detta; även om hälsa skall skapas genom fysisk 
aktivitet i ämnet Idrott och hälsa så kan det inte enbart ses ur ett fysiologiskt perspektiv. 
Quennerstedt menar att om hälsa enbart ses ur ett sådant perspektiv är det troligt att eleverna 
inte lär sig hälsa och då inte heller kan utveckla sin egen hälsa.137 
 
Många av eleverna svarar att man kan påverka sin hälsa i negativ riktning, genom exempelvis 
för lite motion och att äta onyttig mat. Detta kan ses ur ett patogent synsätt, vilket innebär att 
motverka sjukdomar och förebygga ohälsa. Motsatsen är ett salutogent synsätt där man 
främjar hälsan.138 Detta synsätt på hälsa finns hos en viss del av eleverna, men inte lika stor 
del som hos dem med ett patogent perspektiv. I kursplanen för Idrott och hälsa står det att ett 
av målen att sträva mot är att eleven utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa.139 Ämnets 
karaktär är hälsofrämjande, salutogent, och inte som eleverna upplever hälsa som patogent 
och förebyggande av sjukdom. 
 
Utifrån ett historiskt perspektiv på ämnet Idrott och hälsa i förhållande till elevernas syn på 
ämnet visar undersökningen att eleverna har en förlegad syn på hälsa i Idrott och hälsa. 
Resultatet i vår studie kan jämföras med den läroplan som var aktuell 1962. Ämnet 
Gymnastik syftade då till att väcka bestående intresse för fysisk aktivitet utifrån fysiologisk 
och medicinsk kunskap. Ämnet skulle ge eleverna en god kondition genom gymnastik och 
idrott och i och med det ge eleverna en bättre hälsa.140 Även Lgr80 fokuserar på 
konditionsträning utifrån ett fysiskt perspektiv. Det handlar om att lära sig om och att utföra 
ett antal olika idrottsgrenar.141 Detta sätt att förhålla sig till ämnet visade sig hos eleverna i vår 
studie. De skriver om hälsa som något fysiologiskt och att ämnet skall lära dem olika 
aktiviteter och ge dem motion och bättre kondition. Vad beror detta på? Hur kan detta synsätt 
ligga kvar när vi har haft en ny läroplan sedan 1994? Under tiden eleverna i vår studie har gått 
i skolan har endast denna läroplan (Lpo94) varit aktuell. Kan det bestå i att lärarnas synsätt på 
hälsa hör till de äldre läroplanerna? Eleverna kan även påverkas av sina föräldrar som gått i 
skolan under de tidigare läroplanerna. Vi tror att detta kan vara några bidragande faktorer till 
elevernas syn på hälsa i ämnet Idrott och hälsa. 

7.4 Slutsats 
Sammanfattningsvis framgår det av resultatet att majoriteten av elever i skolår fyra och fem 
tolkar begreppet hälsa ur ett fysiskt perspektiv. Det saknas en holistisk syn på hälsa hos 
eleverna vilket kan medföra svårigheter för dem att få en tydlig bild av vad hälsa är. 
Undervisningen bör tydliggöras så att eleverna lättare kan förstå den. Hur detta skall ske bör 
diskuteras då hälsa är ett brett begrepp med flera olika perspektiv som kan uppfattas på olika 
sätt. För att eleverna skall kunna ta till sig det holistiska synsätt som kursplanen visar på 
behövs en klarare definition av biten hälsa i ämnet Idrott och hälsa. 
 
Vår slutsats är att media har en stor påverkan på eleverna. Det framkom i vår studie att 
eleverna påverkas av utbudet i tv som berör hälsofrågor. Vi anser att man bör ta hänsyn till 
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det som förmedlas av media i upplägget av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Genom 
att använda media som en del i undervisningen kan det hjälpa eleverna till att få en bättre 
helhetssyn. Att föra diskussioner och resonemang om vad media visar för bild av hälsa kan 
hjälpa till att skapa medvetna och ställningstagande individer. Vi anser att detta kanske kan 
bidra till att ge eleverna en holistisk förståelse av begreppet hälsa. 
 
Att inte benämna ämnet Idrott och hälsa med dess riktiga namn leder till att eleverna inte 
uppfattar ämnets syfte på ett korrekt sätt. För att eleverna skall se helheten kan en viktig del 
vara att veta vad ämnet faktiskt heter. Att konsekvent använda ämnets riktiga namn anser vi 
vara är ett steg i rätt riktning till att ge eleverna förståelse för att ämnet syftar till mer än bara 
fysisk aktivitet.  

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Syftet med denna studie har varit att ge oss en tydligare bild av elevers syn på hälsa i Idrott 
och hälsa. Vi anser att undersökningen har hjälpt oss att få ett svar på den frågan. Samtidigt 
har det under studiens gång dykt upp intressanta förslag och frågeställningar. Vi har varit 
tvungna att göra begränsningar för att inte göra studien för omfattande.  Ett intressant förslag 
att studera vidare är sambandet mellan undervisningens utformning i förhållande till elevernas 
uppfattning av ämnet. Ett annat intressant förslag till vidare forskning skulle vara att jämföra 
lärare i Idrott och hälsas syn kontra elevers syn på hälsa i ämnet Idrott och hälsa.   
 
En förhoppning är att i fortsatt forskning slippa få svar som detta:  
 
 ”Jag tror aldrig vi har haft Idrott och hälsa i skolan”142 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökning 

Enkätundersökning 

Sätt en ring kring det som stämmer in:  
 Jag är: Kille  Tjej 
 
 Jag går i skolår: 4 5 
 

 

 
1. Hur många lektioner har du i ämnet idrott och hälsa varje vecka? 

1  [  ]  2  [  ]  3 [  ]  4 [  ] 
 
 

2. Tycker du att det är lagom antal lektioner varje vecka?  
Sätt en ring kring det som stämmer in 

 
För mycket   Lagom  För lite 

 
3. Vad tänker du på när du hör ordet Hälsa? 

 
 
 
 
 

4. Vad tror du påverkar din hälsa? 
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5. Pratar ni om hälsa i skolan? 
Ja [  ] Nej [  ]  
Om du svarat ja, i vilka ämnen? 

 
 
 

 

 
6. Hur upplever du hälsoundervisning i skolan?   
 Ringa in ditt svar 

 
Mycket viktig   Viktig   Mindre viktig   Oviktig
   

7. Varför tror du att man har idrott och hälsa i skolan? 

 
 
 
 

 
8. Arbetar ni med hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Ja [  ] Nej [  ] Vet inte [  ] 

 
Om du svarat ja, kan du beskriva vad ni har gjort när ni arbetat 
med hälsa på idrott och hälsa-lektionerna? 

 
 
 
 

9. Vad lär du dig i idrott och hälsa? 
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10. Vad tycker du är viktigt att man får lära sig i idrott och hälsa?  

 
 
 
 

 
11. När tycker du att du har en bra hälsa? 

 
 
 
 
 

12. När tycker du att du har en dålig hälsa? 
 
 
 
 

 
13. Om det är något du vill skriva om hälsa som vi har glömt att  
  fråga om kan du berätta det här! 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2. Brev till föräldrar 
Hej! 
 
Detta är en förfrågan om ditt barns medverkan i en enkätundersökning. 
Vi är två lärarstudenter i ämnet Idrott och hälsa vid Stockholms Universitet som 
skriver examensarbete denna höst.  Till arbetet kommer vi genomföra en 
enkätundersökning på de två skolor där vi haft vår VFU (praktik) förlagd.  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur begreppet hälsa tolkas av elever i skolår 
4 och 5, samt hur eleverna uppfattar att hälsa kommer till uttryck i ämnet Idrott och 
hälsa. Grunden till vår uppsats kommer att vara en enkätundersökning.  
 
Vi kommer att genomföra en enkätundersökning där eleverna får kryssa i 
svarsalternativ på frågor som berör hälsa och ämnet Idrott och hälsa. 
Enkätundersökningen är helt och hållet anonym, både skola och elever kommer att 
behandlas med anonymitet.  
 
För att kunna genomföra undersökningen behöver vi Ert godkännande för att Ert 
barn skall få delta. Om ni inte vill att Ert barn ska medverka i enkätundersökningen 
var vänlig meddela oss per e-post eller Ert barns klasslärare snarast. Vi kommer att 
genomföra undersökningen någon gång under vecka 43. 
 
Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Internet i mitten på januari 2009, vill ni ta 
del av resultatet går det bra att kontakta oss då.  
 
Har Ni några frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss via e-post, se 
adress nedan.  
 
Vänliga hälsningar,  
Sofia Thollander, sofia.thollander@student.lhs.se  
Åsa Rindstål, asa.rindstal@student.lhs.se  
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Bilaga 3. Lektionsschema från skola A 
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