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Abstrakt 
 

 

Hälsa är ett omfattande begrepp som främst kan tolkas ur två olika perspektiv, salutogent där 

fokuset ligger på att frambringa hälsa och patogent där fokuset ligger på den fysiska kroppen 

och sjukdom. I skolämnet har begreppet idag en central roll där begreppet i ämnet delats in i 

olika diskurser. Genom kvalitativa intervjuer med lärare samt en kvantitativ 

enkätundersökning med elever på två olika skolor har syftet att utreda vad lärare respektive 

elever har för förhållningssätt gentemot hälsa svarats på utifrån perspektiven och diskurserna. 

Arbetet berör hur dessa förhållningssätt förhåller sig till varandra samt om det föreligger 

någon regional skillnad mellan de olika skolorna. Studien visar på att elever och deras 

undervisande lärare i stor grad har en liknande syn på hälsa och att det finns regionala 

skillnader. Utifrån våra slutsatser av studien tar vi med oss att läraren har en stor inverkan på 

elevernas förhållningssätt gentemot begrepp som de kommer att stöta på i deras framtid, det 

gör oss lärare till viktiga redskap med ett stort ansvar.  

 

 

Nyckelord: Hälsa, Idrott och hälsa, Hälsoundervisning, Hälsoperspektiv





Förord 
 

 

Vi har under arbetets gång försökt skriva lite varje dag för att inte försätta oss i en alltför 

stressad situation i slutskedet. Detta tycker vi att vi lyckats bra med även om det ibland 

upplevts som en omöjlighet att färdigställa uppsatsen då problem som att relevant litteratur 

varit utlånad eller att problemformuleringen till en början varit svår att avgränsa mött oss. 

Tack vare våra handledare Kerstin Stenberg och Inger Karlefors har vi dock lyckats ”knyta 

ihop säcken” och färdigställa examensarbetet. Ett stort tack till dessa tjejer för den fantastiska 

hjälp och stöd vi fått under hela processens gång. 

 

Vi vill även tacka våra flickvänner Therese och Frida för att vi kanske låtit vår frustration för 

uppsatsskrivandet gå ut över dem i olika uttryckssätt. Tack för ert stöd!  
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Inledning 

 

 
Vi är två studenter som läst lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet med inriktning 

mot Idrott och hälsa med friluftsprofil där inriktningen innefattar 60 poäng, idag 90 

högskolepoäng.  

 

Båda två är mycket intresserade av allt som rör träning och hälsa vilket är anledningen till att 

vi läser till lärare i ämnet Idrott och hälsa. En av de, enligt oss, viktigaste punkterna för 

undervisningen av eleverna i detta ämne är att de skall få insikt i vad som påverkar dem som 

individer och hur de kan förändra detta till det bättre, alltså deras hälsa. Hälsa för oss är hur 

individen mår på alla plan, fysiskt, psykiskt och socialt utifrån ens egen uppfattning och 

förutsättningar. Detta kan varje människa påverka genom olika metoder och aktiviteter, det är 

just här som idrottsläraren kommer in med sin kompetens för att ge eleven kunskaper och 

förutsättningar.  

 

Vi har genom vår utbildning blivit inkastade i en väldigt komplex verksamhet, skolan. 

Skolans verksamhet styrs av fastställda nationella styrdokument samt lokalt fastställda 

styrdokument. Dessa styrdokument ger den undervisande läraren svar på vad eleven skall ha 

uppnått, mål att uppnå, eller vilka mål som är eftersträvansvärda när kursen i ett ämne, i vårt 

fall Idrott och hälsa, är slut. Hur läraren realiserar dessa mål är i stort sett upp till läraren själv 

och den skola de undervisar vid. Detta skapar en skola med undervisning som kan se ganska 

olika ut mellan olika skolor. Vad gäller ämnet Idrott och hälsa har vi under den 

verksamhetsförlagda utbildningen noterat att undervisningen i ämnet ofta varierar stort mellan 

olika lärare. Detta föranleder oss till valt problemområde i uppsatsen, nämligen att titta på hur 

hälsa uppfattas av elever och lärare och hur dessa uppfattningar eventuellt skiljer sig åt. 

Begreppet hälsa nämns flitigt som en viktig del av undervisningen, inte minst då det även 

finns i namnet på ämnet. Vi ser på hälsa som något väldigt omfångsrikt vilket som nämnt 

innefattar fysiska, psykiska, sociala aspekter och som samtidigt tar hänsyn till individens egen 

uppfattning av dennes hälsa.  Men när vi funderade på vad hälsa innebar så kom vi fram till 

att detta är väldigt svårt att definiera och uppfattningarna om begreppet tror vi därför kan 

variera mellan olika människor. Hur skönjas detta i verksamheten, d.v.s. skolan och främst i 

ämnet Idrott och hälsa? Då främst i relationen mellan elever och lärare där det enligt oss är 

viktigt att man har en gemensam syn på begreppen som styr bland annat betygssättning och 

bedömning av eleven. Vid diskussion med en av våra handledare under processens gång fick 

vi frågan, Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? Det var vid våra egna svar på denna 

fråga som tankarna för hur vi tänkte bygga upp studien satte igång. 
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1. Bakgrund 
 

 

Hälsa är grunden i vårt arbete vilket kräver en förklaring av begreppet. Under denna rubrik 

följer några exempel på hur hälsa definieras av och i både uppslagsverk, böcker och 

organisationer. Utöver detta visas hur författarna till denna uppsats definierar hälsa och hur 

hälsa kopplas till styrdokumenten för skolämnet Idrott och hälsa. Vidare behandlas ämnet och 

Idrott och hälsas historia för att visa bakgrunden till dagens hälsoperspektiv i ämnet.  

 

1.1 Begreppet Hälsa 
 

Enligt Nationalencyklopedin sägs ordet hälsa komma från fornsvenskans ”hælsa” som är en 

bildning till ”hel”, ”hæl”, ”lycka” och vara besläktat med ordet ”Hel”. 

(http://www.ne.se/artikel/208127/208127) 

 

Ordet hälsa är ett komplext begrepp som är svårt att bestämma exakt vad det är och vad det 

innefattar då det innehåller många olika dimensioner vilket också har skiftat över tid. (Thedin 

Jakobsson, 2004) 

Detta visas i de olika definitioner som finns i ordböcker, uppslagsverk eller organisationer. 

Nationalencyklopedin definierar exempelvis begreppet hälsa på följande vis;  

 
Tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa (el. 

djur); såväl om det tillfälliga som det mer permanenta kroppstillståndet 

(http://www.ne.se/artikel/O187947/O187947) 

 

Det handlar här i hur människans fysiologiska funktioner fungerar. Världshälsoorganisationen 

WHOs definition på begreppet hälsa, som ofta anses vara det allmänt gällande, ser ut på ett 

lite annorlunda sätt;  
 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity. 

(http://www.who.int/about/definition/en/print.html) 

 

Det är inte enbart de fysiologiska aspekterna som ingår i begreppet hälsa, psyket och det 

sociala spelar också en roll enligt WHO.  Detta mer breda perspektiv nämns i Socialstyrelsens 

Kost Motion & Hälsa (1992) där även miljön får en roll. En god hälsa möjliggör enligt denna 

bok en bättre funktion i många avseenden i livet. Själva hälsotillståndet påverkas av flera 

olika faktorer som uppväxtförhållanden, social miljö, arbetsmiljö, fysisk miljö och ärftliga 

faktorer. Individens plats i samhället påverkar om det är lätt eller svårt att välja en livsstil som 

främjar god hälsa. Det är vidare enligt Socialstyrelsen (1992) inte bara den yttre situationen 

som påverkar hur man mår utan även inneboende förutsättningar som t.ex. självkänsla, 

förväntningar och värderingar, kunskaper samt insikter. Både de yttre och de inre 

förutsättningarna påverkar varandra och det ena leder ofta till det andra, exempelvis leder ofta 

en sjukdom förr eller senare till sämre välbefinnande. 

 

Detta breda eller vida synsätt som visar på att hälsa är mer än bara kroppens fysiologiska 

funktion visar även Ryberg & Sjöholm (1994). De kategoriserar hälsa under 4 olika rubriker, 

översiktligt kan man grovt säga att;  

 Fysisk hälsa handlar om att ha en fysiskt fungerande kropp 

 Psykisk hälsa handlar om att vi inombords ska känna välmående  

http://www.ne.se/artikel/208127/208127
http://www.ne.se/artikel/O187947/O187947
http://www.who.int/about/definition/en/print.html
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 Social hälsa innebär att människan ska ha bra relationer till medmänniskor  

 Andlig hälsa behandlar de existentiella frågorna i livet eller livsfrågor som kan vara av 

typen ”meningen med livet?” eller frågor om framtiden eller ”jaget”.  

 

Vår definition av hälsa präglas av ett mer holistiskt synsätt, d.v.s. det är helheten och inte 

någon enskild del som är viktigt. Vi har alltså en mer övergripande syn än någon enskild 

förklaring så som exempelvis en strikt fysiologisk tolkning där bara den fysiska kroppen 

räknas. Samtidigt tar vår förklaring individens förutsättningar och egna uppfattning i 

beaktande: 
 

När man utifrån ens förutsättningar och egen uppfattning mår bra på alla 

plan, fysiskt, psykiskt och socialt. (Bergholm & Niva, 2008) 

 

I både grundskola och gymnasium finns ämnet Idrott och hälsa där hälsoperspektivet som 

synes även finns med i namnet till ämnet. Det grundläggande i ämnet är idag 

hälsoperspektivet och i detta finns en ganska bred grund med flera infallsvinklar, fysiska, 

psykiska och sociala, alla mot ett välbefinnande hos människan. (Skolverket, Lpf 94,1994) 

 

Ohrlander (1996) menar i sin artikel Den skapande sundheten – Barns hälsa – som historisk 

konstruktion och social reglering att olika samhällsprocesser alltid legat till grund för hur man 

ser på barns hälsa. Dessa har under historien skiftat och kan vara av sådana slag så som 

medicinska överväganden, nationella strävanden, befolkningspolitik, demokratiska och 

sociala förhållanden samt ekonomiska och politiska samband. Hälsoidealet som tidigare varit 

ett kämpande och självkontrollerat barn har enligt Ohrlander (1996) blivit ett socialt och 

samarbetande barn. Denna förändring i synen på ett hälsosamt barn har även över tid 

förändrat skolidrotten eller skolgymnastiken som historiskt sett varit ett medel för att 

åstadkomma hälsa hos barn. Detta leder oss in på ämnet Idrott och hälsas historia som följer 

under nästa rubrik. 

 

1.2 Ämnet Idrott och hälsas historia i Sverige 

 

Annerstedt (2000) menar att människornas hälsa i samhällena har under mycket lång tid varit 

under samhällets ansvar och samhället har därför genom olika åtgärder försökt förbättra och 

skapa en god hälsa hos befolkningen. Dessa åtgärder har kunnat vara, inriktning på den 

omgivande miljön, eller reglering av kroppens och själens funktioner och aktiviteter vilket 

handlar om att träna, disciplinera och socialisera medborgaren och dennes kropp så att denna 

fungerar i samhället.  

 
I denna socialisationsprocess, och även när det gällt andra aspekter av 

människors hälsa, har gymnastikämnet, eller Idrott och hälsa som det idag 

benämns, alltid haft en nyckelroll. (Annerstedt, 2000, sid. 10) 

 

Skolämnet som idag benämns Idrott och hälsa har genom åren enligt Annerstedt (2000) 

genomgått olika faser som enligt honom grovt kan delas in i sju stycken. 

”Etableringsfasen” från 1813 då första gymnastiklärarutbildningen startade men ändå fanns 

bara ett relativt svagt intresse från politiker och allmänheten, målet var av behandlande syfte 

utifrån Per Henrik Lings tankar. Detta övergick sedermera till en ”militär fas” 1860 där den 

sjukgymnastiska dominansen bröts till förmån för soldatträning i Hjalmar Lings regi. 

Från och med år 1900 och tjugo år framåt infann sig en ”stabiliseringsfas” med bättre 

materiella villkor och utökad kontroll av Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, idag GIH, 
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Gymnastik och Idrottshögskolan. Lek och idrott började ta över de militära inslagen som 

tidigare dominerat och flickorna började så smått få ta del av idrottsundervisningen. Från ca 

1919 till 1950 i ”brytningsfasen” började man ifrågasätta den fysiologiskt stela och 

ovetenskapliga ”Lingska” gymnastiken för att istället förespråka mer lek och idrott. 

Idrottsdagar som sedan skulle bli friluftsdagar infördes. Efter denna fas kom den 

”fysiologiska” fasen som skulle prägla ämnet i tjugo år. Det framkom under denna tid nya 

fysiologiskt framtagna rön kring de syretransporterande organen vilket skulle styra 

undervisningen. Detta ledde till högre intensitet och mer idrott, 30 minuters fysisk aktivitet tre 

gånger i veckan blev obligatoriskt. Efter detta följde en ”osäkerhetsfas” där allt färre centrala 

anvisningar fanns. Ämnet bytte namn från Gymnastik till Idrott där målet var att ämnet skulle 

bidra till elevernas fysiska, psykiska, sociala och estetiska utveckling. Innehållet utökades 

från både färdigheter i idrott till ekologiska samband samtidigt som undervisning av både 

pojkar och flickor tillsammans uppstod. Lärarna blev splittrade och osäkra på mål och 

innehåll.  

1994 bytte ämnet åter igen namn och förändringen skedde enligt Annerstedt (2000) mot ett 

hälsoperspektiv, i en ”hälsofas”, ämnet fick då namnet Idrott och hälsa. Nu beskrev 

kursplanerna för grundskolan och gymnasieskolan, Lpo94 och Lpf 94, samband mellan 

livsstil, livsmiljö, hälsa och livskrafter samt elevernas egna ställningstaganden i hälsofrågor. 

Däremot beskrivs inte hur hälsoperspektivet skall innebära i praktiken för lärarna. Ämnet 

förändrades mot en mer lokalt förankrad verksamhet från centralisering, direktiv och 

föreskrifter mot decentralisering, lokal anpassning och lokala beslut. (Annerstedt, 2000)  

 

I Eriksson (2003) påpekar Gustavsson, utifrån diskussionen rörande dagens ”hälsofas”, att 

historiskt sett har militärer och läkare påverkat ämnets innehåll men visar på att den ”nya 

tidens” hälsobegrepp inom ämnet Idrott och hälsa inte alls är en speciellt ny företeelse. Redan 

under 1800 talet i de kollektivt organiserade kroppsaktiviteter som utfördes omfattade ämnet 

den sociala kroppen och hälsan. 

 

Hälsa är ett begrepp som definieras olika och som idag står nära anknutet till skolämnet Idrott 

och hälsa. Det föranleder oss till en utredning kring vilka olika sätt det finns att förhålla sig 

till samt vilka syner det finns på hälsa. Detta finns att läsa under nästkommande del av 

uppsatsen teoretisk ansats.  

 

2. Teoretisk ansats 
 

 

Det finns allmänt två sätt att se på hälsa, ett fysiologiskt och medicinskt perspektiv samt ett 

mer övergripande perspektiv som tar fler aspekter i beaktande. Under denna rubrik förklaras 

dessa perspektiv. Framförallt utgår rubriken från Quennerstedt (2006) som hävdar att hälsa 

kan ses utifrån ett patogent och ett salutogent perspektiv där det förra ser hälsa som motsats 

till sjukdom och det senare som en djupare åskådning där man utöver den fysiska biten tittar 

på den psykiska och sociala sidan av individen vid bedömningen av hälsa.  

 

2.1 Två inriktningar 
 

Medin & Alexandersson (2000) menar att det finns två inriktningar i synen på hälsa, 

biomedicinska och humanistiska. I den biomedicinska inriktningen är hälsa motsatsen till 

sjukdom och i den humanistiska har begreppet en mer omfångsrik innebörd vilket innebär att 

hälsa och sjukdom följs åt eller att hälsa och sjukdom har olika dimensioner. 
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Under dessa två inriktningar förekommer mindre subgrupper med vissa skillnader gällande 

synen på hälsobegreppet men som ändå ligger under respektive inriktning. Detta berörs även i 

Nationalencyklopedin där ett medicinskt antropologiskt perspektiv avses vara frånvaro av 

sjukdom utifrån ett medicinskt perspektiv eller utifrån kulturella traditioner ha en mer 

omfattande innebörd där hälsa ofta innebär något mer än enbart att vara frisk.  

 

Quennerstedt (2006) beskriver hur hälsobegreppet ur ett historiskt perspektiv åskådats ur två 

olika perspektiv vilka varit dominerande, d.v.s. ett moraliskt normativt och ett vetenskapligt 

normativt. 

 
Ett moraliskt normativt förhållningssätt innebär att det är rådande 

samhällsnormer i termer av ideal samt beteende- och moralkoder som främst 

påverkar vad som ses som hälsa, medan ett vetenskapligt normativt 

förhållningssätt innebär att vetenskapen och då främst medicinvetenskapen 

avgör vad som betraktas som hälsa. (Quennerstedt, 2006, sid. 42.) 

 

Vidare delar Quennerstedt (2006) upp hälsobegreppet i två tolkningar, nämligen i patogena 

och salutogena perspektiv på hälsa, detta efter Antonovskys (1991) tankar i ämnet. 

Quennerstedt (2006) hänvisar till Medin & Alexandersson (2000) och menar att i deras 

indelning i biomedicinska och humanistiska inriktningar så representerar den förstnämnda 

ofta ett patogent förhållningssätt, därför har vi valt att fokusera på det patogena och det 

salutogena i vår undersökning. 

 

2.2 Patogent perspektiv 
 

Quennerstedt (2006) menar att det patogena perspektivet lägger sitt fokus på begreppet i ett 

perspektiv på sjukdom och det onormala medan det salutogena perspektivet är teorier som 

harsin utgångspunkt i begreppet hälsa. Som nämnt visar Quennerstedt (2006) på en likhet 

mellan patogent synsätt och Medin & Alexanderssons (2000) biomedicinska synsätt. I Medin 

& Alexanderssons biomedicinska inriktning är hälsa och sjukdom ett motsatspar och 

kännetecknande för detta är att det är just sjukdomen som står i fokus. Det innebär att hälsa 

ofta definieras som frånvaro av sjukdom. I Svenska akademiens ordlista ges ett exempel på 

hur ett sådant förhållningssätt kan se ut;  

 
Det tillstånd hos en organism som beror på o. kännetecknas av att alla dess 

organ fungera på ett fullt tillfredsställande sätt, godt kroppsligt befinnande 

(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) 

 

Medin och Alexandersson (2000) menar då att hälsa är det som är normalt och avvikelser från 

detta är då en sjukdom. Quennerstedt (2006) talar vidare om att det fysiologiska och 

medicinska ofta kan stå i nära anknytning till ett patogent perspektiv. 

  

2.3 Salutogent perspektiv 
 

Quennerstedt (2006) menar att det har vuxit fram kritik mot det patogena och biomedicinska 

synsättet vilket har fött en annan mer djupare och holistisk teorityp, det salutogena. Hälsan är 

mer utav en helhet än något enskilt hos individen och det är hela hälsan som blir påverkad av 

hälsofrämjande aktiviteter. Det blir enligt Quennerstedt (2006) följaktligen så att man inte 

bara påverkar individens fysiska hälsa, utan även samtidigt den sociala och psykiska hälsan. 

 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob
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Grundtanken i det salutogena beskrivs av Medin & Alexandersson (2000) att det intressanta 

inte är vad som orsakar sjukdom utan hur man trots allt kaos, all stress och alla påfrestningar 

kan ha hälsa. Hälsa och sjukdom utesluter inte varandra utan är mer något som följs åt 

tillsammans. Det är mer utav en helhetssyn på människan där hälsan är beroende av hur 

människan kan behärska dess omvärld. Fokuset ligger på vad som frambringar hälsa 

(salutogenes) istället för vad som orsakar sjukdom (patogenes).  

 

Antonovsky (1991) menar att människan aldrig är helt frisk eller helt sjuk utan svävar 

någonstans däremellan. Människan kan trots tragiska händelser förbli frisk och han menar 

därför att hälsa handlar om människans känsla för sammanhang, vilket han betecknar som 

KASAM. Begreppet innefattas av tre delar, begriplighet där individen skall förstå det som 

sker i och utanför individen, hanterbarhet där individen skall kunna hantera det som sker och 

meningsfullhet där individen skall finna mening att investera kraft i de utmaningar som denne 

ställs inför. Utifrån dessa tre kan individer testas där höga värden i testet innebär att individen 

har stor känsla för sammanhang och därmed lättare att manövrera olika utmaningar i livet. 

Antonovskys (1991) teori handlar om det salutogena synsättet, det är den grad av dessa tre 

som avgör hur man mår och hur mycket KASAM individen har, vilket kan översättas till 

vilken hälsa individen har.  

 

Det finns alltså två dominerande perspektiv, ett salutogent och ett patogent vilka båda utgår 

från olika aspekter vad gäller hälsa. Det leder oss vidare till nästa avsnitt som tar upp vilken 

forskning som gjorts rörande hälsa i skolämnet Idrott och hälsa och vad som möjligtvis nämns 

utifrån patogena och salutogena termer.  

 

3. Tidigare forskning  
 

 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp aktuell forskning kring hälsa utifrån ämnet Idrott 

och hälsa vilket innefattar hur hälsa finns närvarande i ämnet och hur lärare samt elever ser på 

hälsa och hälsoundervisning i ämnet. Vi presenterar fem olika undersökningar som alla rör 

eller berör hälsa i ämnet Idrott och hälsa som är relevanta för vår uppsats. 

 

3.1 Idrottsämnets diskurser 
 

Quennerstedt (2006) har i sin doktorsavhandling, med namnet Att lära sig hälsa, forskat kring 

hälsans roll i skolämnet Idrott och hälsa. Han har delat in ämnet i tio stycken olika diskurser, 

d.v.s. ”i vetenskapliga sammanhang en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och 

begrepp” (Nationalencyklopedin). Detta har han kommit fram till utifrån en analys av 

nationella och lokala styrdokument för skolan och ämnet Idrott och hälsa. 

 

De tio olika diskurserna är; Aktivitetsdiskursen, Fysiologidiskursen, Idrottsdiskursen, 

Motorikdiskursen, Kroppsupplevelsediskursen, Sociala fostransdiskursen, 

Naturmötesdiskursen, Riskdiskursen, Hygiendiskursen, Moraliseringsdiskursen. Av dessa tio 

diskurser har vi i vår studie valt att använda oss av fyra stycken vilka vi därför väljer att 

förklara mer ingående än de övriga som vi ovan bara nämner. De fyra vi valt att använd oss av 

är; 

 

 Fysiologidiskursen ses som en ”underdiskurs” till aktivitetsdiskursen. Aktiviteterna i 

denna diskurs är aktiviteter som innebär olika motions eller träningsformer. Eleven 

skall delta i och få kunskapom träning av fysiska kvalitéer så som kondition, 
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koordination, rörlighet, uthållighet, styrka, snabbhet eller smidighet. Det handlar om 

träningslära som skall ge förståelse för sambandet mellan kost, motion, vila och 

kroppens välbefinnande utifrån fysiologiska förklaringsmodeller som innebär att 

fysisk aktivitet är nyttigt för kroppen. Fysiologi, anatomi och friluftsverksamhet ingår 

i diskursen. Denna diskurs kan utifrån sin fokus på fysiologi räknas in till det patogena 

perspektivet på hälsa.  

 Riskdiskursen skiljer sig från och överlappar lite av fysiologidiskursen. Grunden ligger 

i begreppet hälsa och innebär förebyggande eller prevention av skador. Ergonomi, 

säkerhet, uppvärmning, stretching, och livräddning är vanliga begrepp och aktiviteter. 

Det handlar om att identifiera, förebygga och hantera olika risker och skador både för 

sig själv och för andra. Då det handlar om att förebygga sjukdom samt ohälsa räknas 

även denna diskurs till den patogena kategorin av perspektiv på hälsa. 

 Kroppsupplevelsediskursen handlar om att få en sinnlig upplevelse av kroppen och 

kroppens funktioner. Rörelseglädje, lust, spontanitet, estetik och uttrycksfullhet är 

begrepp som kännetecknar diskursen. Detta innebär en känsla för kroppen utöver den 

fysiska och står i nära anknytning till det salutogena perspektivet på hälsa.  

 Sociala fostransdiskursen, där läggs vikten vid sociala kvalitéer och utveckling av 

sociala förmågor. Sociala begrepp så som samarbetsförmåga, social kompetens, 

hänsynstagande m.fl. är vanliga. I det salutogena perspektivet på hälsa inräknas 

sociala bitar vilket kopplar ihop den sociala fostransdiskursen till det.  

 

Utifrån sin analys av de centrala dokumenten beskriver Quennerstedt (2006) hälsa som det 

övergripande syftet i ämnet Idrott och hälsa. I dessa diskurser används begreppet hälsa 

stundtals men betydligt färre gånger än vad ord som idrott, fysisk aktivitet eller motion gör. I 

vissa av diskurserna kan hälsofrågor identifieras tydligare än andra vilka Quennerstedt (2006) 

utgår ifrån sin analys av hälsa i diskurserna. De diskurser som det gäller är; 

Fysiologidiskursen där hälsa kan skönjas i form av ett nyttofokus. Kroppen mår bra av att 

träna och idrotta, styrka, kondition, rörlighet är viktiga element.  

Riskdiskursen där hälsa kan förebygga och identifiera skador och sjukdomar 

Hygiendiskursen där hälsa finns i vikten av att god personlig hygien är viktigt för hälsans 

bevarande. Samma diskurser nämns även i Eriksson m.fl. (2003), Skolämnet Idrott och hälsa i 

Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002, men benämns då som olika fokus 

istället för diskurser. 

 

De diskurser som dominerar hälsoperspektivet är enligt Quennerstedt (2006) påtagligt 

individualiserande. Detta då en individuell biologisk kropp ligger i fokus där hälsa sedan 

utgörs av en individuell fråga där individen eller eleven själv har ansvar för den egna hälsan.  

Quennerstedt (2006) menar att Idrott och hälsa då bygger på att hälsa uppnås genom fysisk 

aktivitet och att utgångspunkten ligger i fysiologi och anatomi. Ämnet utgår därför från den 

medicinska, sjukdoms, eller patogena synen på hälsa. 

 
Den gemensamma kunskapsbasen i fysiologi och anatomi, framlyftandet av 

den individuella, biologiska kroppen samt en betoning på att förhindra 

skador, sjukdomar och risker gör att man när begreppet hälsa fokuseras kan 

tala om en dominerande patogen syn på ämnesinnehållet i Idrott och hälsa. 

Ämnet domineras således av en patogen hälsodiskurs. (Quennerstedt, 2006, 

sid. 183-184) 
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3.2 Lärares och elevers uppfattning av hälsa i Idrott och hälsa 
 

På uppdrag av skolverket sammanställdes en utvärdering av idrottsämnet av Eriksson m.fl. 

(2003), Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002, 

där åsikter och tankar bland lärare och elever urskiljs, allt rörande ämnet Idrott och hälsa. 

Enligt lärarna i Idrott och hälsa var den viktigaste lärdomen i ämnet att elever skulle tycka att 

det var roligt att idrotta följt av att eleverna skulle lära sig att samarbeta och att eleverna 

skulle förbättra sin fysik. Lära sig om hälsa kommer först på sjunde plats av fjorton 

kategorier. Eleverna på gymnasiet tycker i likhet med lärarna att det viktigaste är att ha roligt 

vid idrottande följt av, få känna att kroppen duger, samarbeta samt att testa många 

idrottsaktiviteter. Lära sig om hälsa kommer även här på sjunde plats och 30 % av eleverna 

tycker att det är mycket viktigt.  

 

Karlefors (2002) kommer fram till en aning annorlunda resultat i sin avhandling vilken 

belyser samverkan mellan lärare och samverkan mellan ämnen där idrottsläraren och 

idrottsämnet är en part. Här framkommer att lärarna tycker det är näst viktigast att eleverna 

ska lära sig sköta sin hälsa efter punkten som stämmer överrens med ovanstående rapport att 

eleverna ska ha roligt genom fysisk aktivitet. Här tycker alltså lärarna att lära sig om hälsa är 

en av de viktigaste punkterna i undervisningen. Men har eleverna lärt sig detta som enligt 

lärarna anses vara viktigt? Enligt Eriksson m.fl. (2003) framkommer det i deras rapport vad 

eleverna tycks ha lärt sig. 72 % av eleverna årskurs 9 samt 65 % av eleverna gymnasiet tycker 

sig ha lärt sig om att man mår bra av att röra på sig. Men bara 31 % av eleverna i årskurs 9 

och 45 % av eleverna i gymnasiet anser sig ha lärt sig hur deras sätt att leva påverkar hur de 

mår.  

 

Thedin Jakobsson(2005) har gjort en undersökning av lärares uppfattning om vad hälsa 

innebär i ämnet Idrott och hälsa. Detta har hon gjort genom intervjuer av tio lärare i Idrott och 

hälsa från grundskolans tidigare år till gymnasiet. Resultatet av undersökningen blev att de två 

främsta anledningarna till målet med undervisningen var att lärarna ville att eleverna skulle ha 

”roligt” på lektionerna samt att undervisningen skulle främja fortsatt fysisk aktivitet i livet. 

Ämnet handlade inte om specifika färdigheter utan mer om en känsla i kroppen hos eleverna, 

och då inte enbart fysiologiska aspekter utan också psykologiska och sociala. Kring hälsa 

menar Thedin Jakobsson(2005) att lärarna svarar tveksamt och svävande samt att de inte 

riktigt reflekterat över att ämnet heter Idrott och hälsa. I Thedin Jakobssons (2005) 

undersökning menar lärarna att hälsa hör till en mer teoretisk del av ämnet och idrott till en 

mer praktisk men även att idrott inte per automatik innebär hälsa. Osäkerheten kring vad hälsa 

är verkar enligt undersökningen vara stor bland lärarna. Vissa lärare menar att friskvård, kost, 

sömn och droger är hälsa och andra lärare menar att mer fysiologiska aspekter så som 

kondition med flera hör mer till hälsa. Några av lärarna pratar i preventiva termer så som hur 

man skall göra för att uppnå god hälsa, t.ex. att bete sig förnuftigt och vissa anser att hälsa och 

idrott hör samman. 

 

 Slutligen urskiljer Thedin Jakobsson(2005) tre grupper, när det gäller syner på hälsa i ämnet, 

av undersökningen; 

- Den första gruppen anser att hälsa är något teoretiskt som ingår i ämnet. 

- Den andra menar att hälsa ingår i andra ämnen så som hemkunskap eller naturkunskap 

där moment om människokroppen tas upp. Ämnena kan integreras med Idrott och 

hälsa men det görs inte särskilt ofta. 

- Den tredje gruppen anser att hälsa kan vara de aktiviteter som utförs på lektionerna. 
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Det som är karakteristiskt för undersökningen som Thedin Jakobsson (2005) gjorde var att det 

som kännetecknade synen på hälsa var den medicinska och fysiologiska aspekten. Kroppen 

skulle stå i fokus, där svett och ansträngning skall leda till ork i nuet och i framtiden.  

 

Nilsson (1996) menar utifrån sina intervjuer med gymnasielever kring hälsa att ordet ofta 

förknippas med det som är ”tråkigt” eller extremt hälsosamt, som att motionera, äta nyttigt 

och vikten av att inte stressa. I hennes intervjuer framkommer dock ändå en mer psykologisk 

och social aspekt av begreppet. Det handlar t.ex. om välbefinnande relaterat till omgivningen, 

självförtroende, att bli sedd och bekräftad m.m. De existentiella frågorna dominerar elevernas 

diskussion kring hälsa.  

 

Styrdokumenten har enligt Quennerstedt (2006) ett patogent åskådningssätt gentemot hälsa, 

lärarna är enligt Thedin Jakobsson (2005) kluvna och eleverna tar upp existentiella frågor när 

de talar kring hälsa. Att titta i styrdokumenten för att se vad som tas upp kring hälsobegreppet 

blir då en naturlig fortsättning vilket kan läsas under nästa rubrik.  

 

4. Förankring i styrdokumenten 
 
 

Nedan följer en sammanfattning på vad styrdokumenten säger om undervisning kring hälsa 

och vad kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet skall innehålla gällande hälsa.  

 

Det finns en tanke kring vikten av hälsa som nytta i styrdokumenten enligt Eriksson, m.fl., 

(2003).  

 
I de lokala dokumenten betonas främst hälsa med nyttofokus, som i stor 

utsträckning utgår från att eleverna ska få en förståelse för sambandet mellan 

kost, motion, vila och kroppens välbefinnande och då främst utifrån 

fysiologiska förklaringar. (Eriksson, m.fl., 2003, sid. 30) 

 

Hälsa nämns flertalet gånger i styrdokumenten. Ordet hälsa är som nämnt svårdefinierat, för 

ämnet Idrott och hälsa blev det enligt Thedin Jakobsson (2005) en svårighet när ämnet fick ett 

sådant namn där två begrepp slogs ihop till namnet på ett ämne. Det gav upphov till en 

tolkning och försvårande för läraren då den tvingades att fundera på ett vagt begrepp som 

hälsa för att sedan implementera detta i undervisningen tillsammans med det andra begreppet 

idrott. Det blev otydligt hur man skulle förhålla sig till det nya namnet och ämnet. 

Styrdokumenten hjälper enligt Thedin Jakobsson (2005) föga i denna tolkning.  

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94,, nämns hälsa ett par gånger, dock utan 

någon direkt definition med vad som menas med hälsa så som här under Skolans uppdrag:  

 
Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Skolan skall även sträva efter att 

ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska 

aktiviteter. (Skolverket, Lpf 94, Sid.5) 

 

Vidare i Lpf 94, under Mål att uppnå skrivs att det är skolans ansvar att eleven skall ha 

kunskaper om förutsättningarna för vad som främjar en god hälsa.  

 

I ämnesbeskrivningen av Idrott och hälsa ges flera exempel på hälsa där man kan skönja en 

mer holistisk syn, vilket menas vara en övergripande syn där helheten är av vikt och inte det 
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enskilda. Det skulle också kunna sägas vara en salutogen syn på begreppet där det är flera 

premisser utöver den fysiska som betonas. T.ex. under rubriken Ämnets karaktär och 

uppbyggnad: 

 
Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, 

psykiskt som socialt välbefinnande. 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8

&skolform=21&id=IDH&extraId=)  

 

Vidare beskrivs under samma punkt att ämnet syftar till att utveckla både fysiska, psykiska 

och sociala förmågor hos eleven samt visa på ett samband mellan hur man lever och vilken 

hälsa man har. Just detta, att eleven skall förstå samband mellan den egna livsstilen och sin 

hälsa förekommer under flera punkter, både i ämnesbeskrivning och i kursmål. Det salutogena 

perspektivet gällande att individen skall få insikt i hur hälsa uppnås istället för att se på hur 

denne kan motverka hälsa kan också urskiljas. Det står i kursbeskrivningen av Idrott och hälsa 

A under ämnets syfte att utgångspunkten för ämnet ligger i att ”det föreligger ett samband 

mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet betonar därför kunskaper om faktorer 

som påverkar hälsan och som bidrar till hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan 

främjas.”. Eleven skall också få en hälsomedvetenhet för att få förutsättningar att senare 

kunna ta del och arbeta med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. 

 

Dock finns det möjligtvis belägg för Quennerstedts påstående att hälsa i ämnet Idrott och 

hälsa utgår från ett mer fysiologiskt perspektiv vilket ges exempel på i den nationella 

kursplanen för Idrott och hälsa A: 

 
Eleven skall ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för 

hälsa och välbefinnande kunna planera, genomföra och utvärdera ett 

personligt anpassat program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder. 

 

Tittar man från ett fysiologiskt patogent perspektiv ser man vidare att det finns flera punkter i 

styrdokumenten där det fysiska och fysiologiska ligger som grund. Under betyget G i 

betygskriterierna för ämnet menas att eleven skall kunna redogöra för olika fysiska 

aktiviteters, eller kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Samtidigt finns också krav på 

eleven att koppla ihop olika arbetsmiljöer till hälsa. Det som gäller för alla betygssteg är att 

handlar det oftast om att koppla samman fysiska aktiviteter med hälsa.  

 

I styrdokumenten visas en relativ holistisk bild av hälsobegreppet, där det utöver fysiska 

aspekter även finns psykiska och sociala. I betygskriterierna däremot betonas mer aktivitet, 

fysiska aktiviteter och fysiologiska aspekter i förhållande till hälsa. 

 

Sammanfattning  

De tidigare avsnitten av vår studie belyser begreppet hälsa och hälsa skolämnet Idrott och 

hälsa. Det finns många olika definitioner på hälsa där endera den fysiologiska kroppen ligger i 

fokus eller där flera aspekter tas i beaktande så som fysiska, psykiska, sociala och 

miljömässiga. Vi har försökt att konstruera en egen definition utifrån dessa och vår egen 

uppfattning där en mer holistisk syn på hälsa visas. Det finns en mängd forskning som rör 

hälsa, vi har utifrån våra studier funnit två huvudförgreningar där det finns ett mer medicinskt 

och fysiologiskt perspektiv samt ett mer övergripande perspektiv. Quennerstedt (2006) 

samlade dessa under de två kategorierna patogent respektive salutogent där den förstnämnda 

representerar ett medicinskt fysiologiskt perspektiv och den senast nämnda ett mer 

övergripande perspektiv där hela individens situation tas i beaktande. Dessa två perspektiv 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=IDH&extraId=
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=IDH&extraId=
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=IDH&extraId=
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ligger som grund för vår studie. Idrott och hälsa som ämne har genom tiderna förändrats från 

1813 då den första gymnastiklärarutbildningen startades till idag. Ämnet har både bytt namn 

och fokus från att bl.a. ha präglats av att utbilda soldater för rikets försvar till att ämnet har 

utvecklats mot lek och idrott. Idag präglas ämnet enligt Annerstedt (2000) av ett 

hälsoperspektiv och en decentraliserad styrning. Utifrån detta hälsoperspektiv har det gjorts 

forskning rörande hälsa i ämnet Idrott och hälsa. Bl.a. har Quennerstedt (2006) sammanställt 

olika diskurser i ämnet utifrån en analys av centrala och lokala styrdokument där han funnit 

att vissa av diskurserna präglas mer av hälsoperspektivet än andra. Han menar på att ämnet 

domineras av en patogen hälsodiskurs. Eriksson, m.fl. (2003) har i sin undersökning kommit 

fram till att både lärare och elever rangordnar hälsa relativt lågt utifrån en mängd olika 

alternativ av vad man ska lära sig i ämnet Idrott och hälsa. Karlefors (2002) får i sin studie lite 

annorlunda resultat då lärarna rangordnar lära sig sköta sin hälsa som andra plats. I Eriksson, 

m.fl. (2003) finns siffror som visar att eleverna lärt sig att man mår bra av att röra på sig men 

att många inte ser samband mellan deras sätt att leva och hur de mår. Thedin Jakobsson 

(2005) ser i sin studie av lärare att de har en medicinsk och fysiologisk syn på hälsa. Nilsson 

(1996) får fram i sina intervjuer med elever att de ofta ser hälsa som motion och rätt kost men 

även som en djupare fråga med sociala och psykiska aspekter. Styrdokumenten utgår enligt 

Eriksson, m.fl. (2003) ifrån en nyttoaspekt där kost, motion, vila och kroppens välbefinnande 

står i fokus utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Hälsa nämns ofta i både nationella 

styrdokument och kursmålen för Idrott och hälsa A, grundläggande för kursen och ämnet är 

ett fysiskt, psykiskt och socialt hälsoperspektiv.   
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5. Syfte 
 

 

Vi ämnar studera vad elever respektive lärare i gymnasieskolans Idrott och hälsa kurs A har 

för förhållningssätt gentemot begreppet ”hälsa”.  

 

5.1 Frågeställningar 
 

 Vad har lärarna på gymnasiet för förhållningssätt gentemot begreppet ”hälsa”? 

 Vad har eleverna på gymnasiet för förhållningssätt gentemot begreppet ”hälsa”? 

 Skiljer sig lärarnas förhållningssätt mot förhållningssättet eleverna har? 

 Finns det någon regional skillnad rörande förhållningssättet mot hälsa i relationen 

lärare och elev? 

 

6. Metod 
 

 

I detta avsnitt tar vi upp valda metoder, kvalitativ intervju och kvantitativ enkätundersökning, 

vilka motiv som gjort att vi valt just dessa till vår studie och hur vi bearbetat det insamlade 

materialet från metoderna. 

 

Trost (2007) menar att det är syftet med studien som avgör vilken sorts studie man ska göra, 

det vill säga om det blir en kvalitativ eller kvantitativ studie. Trost (2005) menar att en 

triangulering, d.v.s. när man använder sig av två eller fler mätmetoder, så kommer man 

närmare ett mer korrekt svar på undersökningsfrågorna. Därför använder vi oss av både enkät 

och intervju. Vi kommer i vår studie inrikta oss både på lärare och elever. Då ämnet delvis 

handlar om uppfattningar av begrepp och främst inte någon form av statistik eller siffror så 

har vi valt att en av de båda mätmetoderna skall ha kvalitativa inslag, nämligen användande 

av kvalitativ intervju som redskap för vår studie. Vi använder oss då av ett kvalitativt 

perspektiv i vår analys då vi intresserar oss av hur människan tolkar sin omgivning och 

verklighet. 

 

Backman (1998) beskriver kvalitativa metoder, att de;  

 
… kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De inbegriper 

eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker 

verbalt och instrumenten består av det traditionella ordet.  

(Backman, 1998, sid. 31)  

 

Vi vill utöver att kvalitativt bedöma lärarnas syn på hälsa även veta vad hälsa innebär för 

eleverna. Vi vill få en uppfattning om hur de ser på begreppet men även kunna inflika deras 

precis som vi tänkt kategorisera lärarnas syn på hälsa i någon form i de av oss valda teorierna. 

Därför väljer vi att kombinera den kvalitativa intervjun av lärarna med en mer kvantitativ 

enkät till eleverna. Svenning (2003) menar att en kvantitativ studie innebär att man bryter ned 

data till variabler, så som siffror. Vidare beskriver Svenning att kvantitativa metoden oftast 

används till att beskriva mängden av något, exempelvis hur många, och att den är 

generaliserbar. På så sätt kan vi fånga många elever på samma gång och få en bra 

övergripande bild av hur de ser på hälsa.  
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6.1 Kvalitativa Intervjuer 

 

Syftet med en kvalitativ intervju är enligt Kvale (1997) att få kvalitativa redogörelser kring 

den intervjuades livsvärld för att tolka redogörelsernas mening. Då vi bara skall intervjua två 

lärare så ges enligt oss bra utrymme för en redogörelse av deras verklighet och därför en 

motivering till valet utav intervjun som metod. 

 

6.1.1 Intervjuteknik 

 

Kvale (1997) pekar på vissa saker att tänka på gällande intervju som metod. Vi kommer 

därför intervjua varje individ enskilt och inte i grupp då Kvale (1997) menar att detta lätt kan 

resultera i en kaotisk datainsamling och en förlust av kontroll över intervjusituationen. Då vi 

vill ha möjlighet att helt och fullt koncentrera oss på den intervjuade för att kunna ställa 

följdfrågor och liknande samt att underlätta uppföljningen för exempelvis direkta citat så 

använder vi oss av den tekniska möjligheten att spela in den intervjuade. I utformandet av 

frågorna har vi utgått från att de ska bedömas både tematiskt och dynamiskt, d.v.s. att frågan 

både ska bidra kunskap i förhållande till syftet men även till att ge ett bra samspel mellan oss 

som intervjuare och den som blir intervjuad. De skall vara sakliga och inriktade mot syftet 

men ställda på ett lättsamt och enkelt sätt utan akademisk jargong. 

 

I intervjun föreligger en låg grad av standardisering då syftet var som Davidsson & Patel 

(2003) skriver att man vill göra en kvalitativ utredning av resultatet. Samtidigt har vi även en 

låg grad av strukturering då intervjun till största delen består av öppna frågor med hög grad av 

svarsutrymme. Det är en halvstrukturerad intervju där man ger den intervjuade stor möjlighet 

att förklara och utveckla. Vi ska dock säga att vi specifikt är ute efter att kunna urskilja vari 

läraren som är den intervjuade står någonstans, lutar lärarens synsätt mot ett patogent 

respektive salutogent perspektiv. Vi har således valt följdfrågor utifrån detta innan fastställda 

syfte för att inte gå tomhänta från intervjun. 

 

Vi har också använt oss av korta och koncisa frågor som enligt Svenning (2003) används för 

att inte försvåra för den intervjuade. Sedan har vi fullföljt med följdfrågor kring ett valt 

specifikt tema utifrån vårt syfte som i vårt fall varit uppfattning av hälsobegreppet. Vilka svar 

på våra frågor som följdes upp och utvecklades i någon form av följdfråga berodde på syftet 

med vår intervju och det sociala samspelet mellan oss och den intervjuade. Vi har också i 

valet utav frågor tänkt på den kommande analysen och därför varit noga med att få fram 

tydliga svar från den intervjuade för att undvika en otillförlitlig uppföljning utifrån vaga svar. 

En intervjusituation där den som intervjuar ställer följdfrågor kan också resultera i att den 

intervjuade känner att den som intervjuar visar intresse för svaren med positiva reslutat till 

följd. (Svenning, 2003)  

 

6.2 Enkätstudie 

 

Här beskrivs varför vi valt en enkätstudie i undersökningen av elevernas syn på hälsa och vad 

vi tänkt på när vi utfört metoden. 

 

Vi vill få en uppfattning om elevernas syn på hälsa på liknande sätt som med lärarna, om 

varje svar kan indelas i de olika perspektiven vi valt, patogent och salutogent samt valda 

diskurser av Quennerstedt (2006). För att få en bra bild och helhet av hur det ser ut ville vi nå 
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så många elever som möjligt vilket gjorde enkäten som ett givet val. Dessutom passar 

gruppenkäter väldigt bra för klassrumssituationer som Svenning (2003) beskriver i att man då 

förhindrar att barnen talar med varandra innan om svaren så att resultatet påverkas. 

 Enkäterna innehar hög grad av strukturering då den innehar fasta svarsalternativ och en 

aningen lägre grad av standardisering då den har ganska många svarsalternativ. Valet utav 

fasta svarsalternativ med lite svarsutrymme för den svarande motiveras utifrån att vi i vårt 

syfte vill ha tydliga kopplingar i svaret mot vårt syfte att kunna kategorisera in svaren i de 

olika kategorier av hälsoperspektiv som finns, i vårt fall de patogena och salutogena 

perspektiven samt Quennerstedts (2006) olika diskurser. Då vi använder oss av enkäter för att 

samla in data kring hur eleverna ser på hälsa så använder vi oss av en metod med kvantitativa 

inslag. Vi vill samla ihop de elever lärarna har och analysera huruvida elevernas 

förhållningssätt generellt sett skiljer sig från lärarens. Genom enkäten får vi en bra bild av 

elevernas generella syn på hälsa. Vi deltar själva vid elevernas utförande av enkäten för att 

vara till hjälp vid frågor och för att förtydliga instruktionerna, en så att säga enkät under 

ledning. (Davidsson & Patel, 2003) 

 

Vi har vidare en öppen fråga på slutet då detta enligt Trost, (2007) erbjuder den svarande att 

ta med delar som denne vill lägga till eller kommentera, det kan exempelvis vara 

svarsalternativ som den svarande anser att vi glömt. 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie i en omfattning av två idrottslärare som undervisar i Idrott 

och hälsa kurs A på gymnasieskolan i två mindre kommuner i Norrland. För enkäten har vi 

valt 100 elever för att få en rättvis bedömning. 

 

6.3 Avgränsning urval och bortfall 

 

Vi har utifrån två mindre kommuner, en vid kusten i Norrbotten och en i inlandet i 

Västerbotten, valt ut två manliga idrottslärare i ämnet Idrott och hälsa. I enkätstudien valde vi 

att samla ihop 100 elever som alla har de intervjuade lärarna i kursen Idrott och hälsa A. Detta 

för att kunna jämföra eleverna mot lärarna. Från respektive kommun har 61 elever från 

kommunen i Västerbotten och 42 elever från kommunen i Norrbotten deltagit i 

enkätundersökningen. 

 

Vid valet av både elever och lärare föreföll det enklast att göra dem på skolor där vi tidigare 

gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. Vad gäller intervjun så kan sägas att vi är bekanta 

med de intervjuade sedan tidigare och att det enligt oss då bara bidrar med ett öppnare klimat i 

intervjun som kan leda till ärligare svar. Vid valet av elever så passade vi på då vi var på 

skolan att välja elever som hade lektion under den dagen och de som ville fick fylla i enkäten. 

Det blev som Trost (2007) kallar ett urval utifrån bekvämlighetsprincipen, man tar helt enkelt 

vad man kan. Kravet på eleverna var dock att de skulle ha någon av de två lärarna som ingått i 

vår intervju och att de läser kurs A i ämnet Idrott och hälsa vilket till viss del faller in i vad 

Trost (2007) kallar kvoturval, där man väljer ett urval av människor utifrån bestämda 

avseenden som sedan skall representera en större grupp eller population.  

 

Vi hade inget bortfall gällande intervjuer där båda tänkta lärare deltog i intervjun. Gällande 

enkäterna som delades ut till 103 elever hade vi ett bortfall på tre stycken enkäter där 

bortfallet berodde på att eleverna enbart markerat ett alternativ i frågorna som krävde tre 

markerade alternativ. Bortfallet på skolan i Norrbotten räknades till två stycken och bortfallet 

på skolan i Västerbotten blir således en enkäts bortfall.  
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6.4 Genomförande 
 

Nedan följer en beskrivning av förloppet av utförda metoder, förberedelser och genomförande 

av både intervju och enkätundersökning.  

 

Efter att vi sammanställt bakgrunden och erhållit kunskap kring området konstruerade vi 

intervju- och enkätfrågor utifrån vårt valda område. Vi utgick från syftet med hela studien, att 

se på lärares respektive elevers syn på hälsa med utgångspunkt från några 

forskningskategorier eller perspektiv som vi hädanefter väljer att kalla dem, i vårt fall 

salutogent respektive patogent. Vi har även valt fyra av Quennerstedts (2006)diskurser, vilka 

vi fortsättningsvis kallar diskurser, som även dem skall fungera som jämförande och 

kategoriserande av resultatet. De diskurser vi valt att utgå från är först två stycken som skulle 

kunna kallas patogena diskurser nämligen, Fysiologidiskursen och Riskdiskursen sedan från 

två stycken som kan kopplas till ett salutogent perspektiv nämligen, 

Kroppsupplevelsediskursen och Sociala fostransdiskursen. Detta var tanken som skulle 

genomsyra både enkät och intervju. Värt att poängtera är att vi på tu man hand genomförde 

både intervju med lärare samt genomförandet av enkätstudien.  

  

6.4.1 Intervju 

 

I konstruerandet av frågorna, som till slut blev fyra i antal, med tillhörande följdfrågor som 

eventuellt skulle komma att användas utgick vi som nämnt från valda perspektiv och 

diskurser. Fråga 1 är en inledande fråga som syftar till att ge en lugn start och en chans för 

den intervjuade att bli ”varm i kläderna”. Fråga 2, 3 och 4 ger oss en bild utifrån perspektiven 

sett, fråga 3 med följdfråga ger oss svar på vilken diskurs som lärarna anser vara viktigast. 

Detta kan eventuellt även förstås genom lärarnas svar på de andra frågorna, men det visste vi 

inte innan utförd intervju. Vi använde oss av en intervjumall vid intervjun där både 

huvudfrågor och följdfrågor finns. Se bilaga 1.  

 

Vi hade en genomgående e-post och telefonkontakt med de två intervjuade lärarna från tidigt i 

uppsatsskrivandet till slutförda intervjuer. Ca en vecka innan de planerade intervjuerna e-

postade vi huvudfrågorna i intervjun till de två lärarna för att de skulle kunna förbereda sig på 

dem då vi helst ville ha ganska uttömmande svar av de båda och inte något tvekande eller 

velande. Dessa huvudfrågor är markerade i bilaga 1 med fet stil, de övriga frågorna och 

kommentarerna är följdfrågor i vår intervjumall som vi kunde fylla ut med vid utförandet av 

intervjun. Vi åkte sedan till de intervjuades arbetsplats och utförde intervjun hos dem på deras 

arbetsrum ostört. Trost (2005) skriver kring vikten av den omgärdande miljön vid 

intervjutillfället, en lugn, trygg och ostörd plats utan störningsmoment är viktigt för ett bra 

resultat. Utförandet skedde med hjälp av både inspelning med hjälp av diktafon och 

anteckningsblock. Vi använde oss av inspelning då detta underlättar bearbetningen och vårt 

minne av intervjun. Trost (2005) menar på att det är bra med inspelning av intervjun just för 

minnets skull men även för att man helt och fullt kan koncentrera sig på den intervjuades 

kroppsspråk och svar. Det kan dock vara en nackdel enligt Trost (2005) då inspelning kan 

göra den intervjuade stel och nervös inför och under intervjun men detta tycker vi motverkas 

av att vi har en så bra och avslappnad relation sedan tidigare med de intervjuade. Idrott och 

hälsa bygger då menar Quennerstedt (2006) på att hälsa uppnås genom fysisk aktivitet och att 

utgångspunkten ligger i fysiologi och anatomi. Ämnet utgår därför från den medicinska, 

sjukdoms, eller patogena synen på hälsa. 
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6.4.2 Enkäter 

 

Som nämnt utgick vi även i enkäterna från perspektiven och diskurserna vid konstruerandet 

av frågor till metoden. Först bestämde vi oss för åtta olika alternativ där fyra vardera skulle 

representera de två olika perspektiven. Typiskt fysiska eller fysiologiska alternativ räknas i 

fråga 2,3 och 4 som patogena. Vi motiverar dessa val utifrån Quennerstedt (2006) som menar 

att Idrott och hälsa utgår från den enskilda biologiska kroppen och att hälsa kan fås genom 

fysisk aktivitet med utgångspunkt i fysiologi och anatomi vilket han menar är en medicinsk 

och patogen syn. De alternativ det som inte rör denna fysisk/fysiologiska sida räknas som 

salutogena då de har en mer övergripande syn utöver den fysiologiska, exempelvis psykiska 

eller sociala aspekter. Eleverna förväntas välja tre alternativ på fråga 2 och 3 då dessa val 

forcerar fram ett val mot ett endera dominerat patogent eller salutogent perspektiv i form av 

en övervikt till endera perspektiv. Vi utgick även från fyra diskurser, Fysiologiska diskursen, 

Riskdiskursen, Sociala fostransdiskursen och Kroppsupplevelsediskursen. I fråga 2 och 3 är 

fyra valda alternativ utvalda för att representera varje vald diskurs. Se bilaga 2.  

 

I vår kontakt med de intervjuade lärarna bad vi dem förbereda eleverna som var tänkta att 

fylla i den kommande enkäten att vi skulle komma. Vi valde att närvara vid utförandet av 

enkäten då vi i samband med dessa förtydligade instruktionerna, nämnde att inget svar är fel, 

och att enkäten helt och hållet är anonym och kommer att användas anonymt. Det är även en 

fördel att närvara för att bistå vid eventuella frågor eller liknande.  

 

6.5 Etiska riktlinjer 
 

Av konfidentiella skäl samt respekt gentemot integriteten av de intervjuade lärarna kallar vi 

dem i vår studie vid fiktiva namn. Konfidentialitet i undersökningen menar Kvale (1997) är 

att privata data som kan innebära att de deltagande i intervju eller enkät förlorar sin 

anonymitet inte redovisas i studien.  Läraren från en gymnasieskola i Västerbotten kallar vi 

därför Viktor och läraren från en gymnasieskola i Norrbotten kallar vi Niklas. Detta kom vi 

överrens om med de båda intervjuade lärarna innan utförd intervju då vi även klargjorde syftet 

med intervjun och för studien.  Att innan klargöra syftet med intervjun och enkäten kallar 

Kvale (1997) för informerat samtycke. Han menar med detta att man meddelar 

undersökningspersonerna om syftet med studien, hur den är upplagd, vilka risker och fördelar 

som kan vara förenade med att de deltar och att de när som helst under intervjun eller enkäten 

kan dra sig ur om de själva vill.  

 

Rörande enkäten så gäller samma konfidentialitet som för intervjuerna. Vi har garanterat 

anonymitet till de som utförde enkäten genom att innan enkätundersökningen berätta för dem 

hur vi tänkt använda materialet. Dessutom fanns inget krav på namnunderskrift eller dylikt 

som kan kränka deras integritet. Vi har också utifrån Kvale (1997) tagit informerat samtycke i 

beaktande då vi innan utdelandet av enkäterna berättade vad syftet med enkäten var för något 

och att de när som helst fick avbryta om de inte ville fortsätta.  

 

6.6 Bearbetning, analys och tolkning av insamlat material 
 

Här beskrivs hur vi bearbetat, analyserat och tolkat vårt insamlade material från studien. 

 

Hartman (1998) menar att man kodar av det insamlade materialet i två steg, det första steget 

innebär att man plockar ut viktiga begrepp och utför ett sorts kategoriserande av resultatet 
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som är intressant för oss, det andra steget beskrivs som en sorts tolkning av kategorierna. Det 

leder enligt Hartman (1998) till att vi får en bild av hur de i undersökningen viktiga 

företeelserna hänger ihop bland individer i en viss grupp. Detta har vi utgått från när vi 

analyserat materialet. Redan innan valde vi ut viktiga nyckelbegrepp eller nyckelföreteelser 

vilka skulle symbolisera olika kategorier utifrån vårt syfte. När vi sedan samlat informationen 

och data från intervju och enkäter underlättade detta vår analys och bearbetning av den 

information vi fick av valda metoder.  

Vid bearbetningen av intervjun utgick vi mångt och mycket från Kvales (1997) Kvalitativa 

intervjuer. Först sorterade vi svaren utifrån vad Kvale (1997) kallar för 

meningskoncentrering, d.v.s. att vi från svaren tog ut det som vi anser vara viktigast utifrån 

vårt angivna syfte med intervjun. Efter denna procedur använde vi vidare oss av 

meningskategorisering som Kvale (1997) vilket kan beskrivas som en kategorisering av de 

olika svar vi fick fram. För oss handlade det om hur vi i svaren skall kunna kategorisera dem 

in i de redan innan angivna kategorierna som vi valt utifrån vårt syfte, nämligen patogent 

respektive salutogent perspektiv och sedan Quennerstedts (2006) diskurser, 

Fysiologidiskursen, Riskdiskursen, Kroppsuppfattningsdiskursen och Sociala 

fostransdiskursen. Vid enkäten utgick från samma kategorier vid bearbetningen av det 

insamlade materialet men då vi här samlade in en större mängd data kunde vi också räkna ut 

procentandel och antal av elever som tyckte vad. Våra sammanställda resultat av både enkät 

och intervju visas under rubriken Resultat. Det färdiga resultatet tolkar vi sedan under 

rubriken Diskussion. När vi tolkar utgår vi från att resultatet relateras till bakgrunden och från 

nationalencyklopedins definiering av ordet, ”det att utläsa och uttrycka innebörden av ngt”. 

(www.ne.se)  
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7. Resultat 
 

 

Nedan i detta avsnitt av uppsatsen följer en analys av resultatet från de två intervjuer vi utfört 

med två gymnasielärare i Idrott och hälsa samt en analys av enkätsvaren från de 100 eleverna. 

Strukturen på resultatet och analysen från intervjun och enkäterna utgår från de två av oss 

valda perspektiven patogent och salutogent samt de fyra av oss valda diskurserna 

fysiologidiskursen, riskdiskursen, sociala fostransdiskursen och kroppsupplevelsediskursen. 

 

7.1 Analys av intervjuer  
 

Som nämnt har vi av konfidentiella skäl samt respekt gentemot integriteten av de intervjuade 

lärarna kallat vi dem vid fiktiva namn. Läraren från en gymnasieskola i Västerbotten kallar vi 

Viktor och läraren från en gymnasieskola i Norrbotten kallar vi Niklas. Som en liten bakgrund 

till vårt syfte med intervjuerna kan sägas att det är lärare som har jobbat mellan tio och sjutton 

år vi har att göra med.  

 Viktor som arbetar i en mindre kommun i Västerbotten har jobbat tio år och trivs 

fortfarande med sitt jobb. Han anser att hans arbetssätt förändrats med åren då han 

allteftersom blivit mer trygg och vuxit in i rollen som lärare.  

 Niklas som arbetar i en mindre kommun i Norrbotten har jobbat i sjutton år och trivs 

även han med jobbet. Niklas ser att han fått en djupare förståelse för ämnet i positiv 

riktning men samtidigt att han nu ser att eleverna kräver mer då de inte visar samma 

respekt mot lärare och vuxna som förut. Han undervisar efter devisen ”Tror man att 

man är färdig som lärare, då är man det. Eftersom då ska man sluta!”(Niklas)  

 

7.1.1 Patogena inslag i intervjusvaren 

 

Vad gäller patogena inslag i intervjuerna så yttrar lärarna sig relativt sparsamt rörande en 

strikt fysiologisk syn på hälsa privat och de arbetar inte heller utifrån ett strikt patogent eller 

fysiologiskt perspektiv. Under frågan Varför heter ämnet Idrott och hälsa? så beskriver 

Viktor hur han tolkar styrdokumentens syn på hälsa som han menar styr den verksamhet han 

arbetar i.  

 
Styrdokumenten som ligger som grund för min undervisning i ämnet anser 

jag betona hälsa som en fysisk aktivitet. Därför betonas den fysiska 

aktiviteten under mina lektioner. (Viktor) 

 

Här ser man att den fysiska biten står i fokus under lektionerna och att detta därmed kan 

kopplas till att ett mer patogent inslag präglar lektionerna. Vidare under samma fråga ställde 

vi en följdfråga där vi bad honom att välja någon av följande kategorier som viktigast i ämnet, 

sociala kunskaper, lära sig om risker mot skador och sjukdomar, lära sig om träning och 

kroppens funktioner, eller lära sig självkänsla och kroppsuppfattning.  så svarade han;  
 

Jag skulle vilja säga att flera av dessa är viktiga men om jag ska rangordna 

dem så måste jag nog högst upp sätta lära sig om träning och kroppens 

funktioner då detta för mig står i enlighet med styrdokumenten. (Viktor)  

 

Viktor rangordnar alltså ett patogent alternativ högst upp men det skall betonas att han i sin 

undervisning inte enbart undervisar utifrån detta utan att han hela tiden försöker ha en vad han 

kallar bred grund med många olika aspekter så som fysiska, psykiska och sociala. I den här 
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breda grunden vill han erbjuda en bred bas av grundträningsaktiviteter med många olika 

sorters träning där eleven skall förstå varför man tränar och vikten bakom träningen. Han 

betonar då fysiska aktiviteter samt ett sorts förebyggande i träningar som står att jämföra med 

typiskt patogent synsätt på hälsa.  

Niklas i sin tur visar inga tydliga tendenser på ett patogent förhållningssätt gällande hälsa, 

varken mot begreppet i sig, sin syn på hälsa i ämnet eller i sin undervisning.  

 

7.1.2 Salutogena inslag i intervjusvaren 

 

Båda lärarna har salutogena inslag i sina intervjusvar. Både Viktor och Niklas menar först och 

främst att det är väldigt individuellt vad hälsa är för något, det är individen själv som 

bestämmer vad det är. Viktor har privat en syn på hälsa som han inte riktigt kan känna igen i 

styrdokumenten. Styrdokumenten präglas enligt honom av en sorts måttfullhet, ”Det ska vara 

lagom av allt, lagom av träning, inte för mycket alkohol, lagom av kost och lagom av nöjen” 

(Viktor). Dessa utgår först och främst från den fysiologiska kroppen, man mår helt enkelt inte 

bra av för mycket eller för lite beroende på vad det är. Därför säger han att förmodligen har 

hans undervisning en prägel på den fysiska aktiviteten och den fysiska kroppen. Men, då hälsa 

även till viss del nämns i styrdokumenten som innehållande andra element fokuseras även det 

sociala och psykiska i undervisningen.  Privat tycker han att hälsa är något som är väldigt 

brett och något som är väldigt svårt att förklara. Men man kan tydligt koppla det mot ett 

salutogent perspektiv då han utöver den fysiska biten kopplar in övriga element. 

 
Hälsa är inget mätbart, det är långt bortom det fysiska och psykiska. Allt är 

en helhet som finns inne i själen där det fysiska och psykiska går hand i hand. 

(Viktor) 

 

Niklas har också en helhetssyn på begreppet då han menar att hälsa är ”När man trivs med 

livet och sig själv, både mentalt och fysiskt” (Niklas). När man fått insikten att man är liten på 

jorden och kan inte göra allt, då infinner sig en befrielse vilket innebär att man lever här och 

nu nöjd med den man är. En viktig del som båda lärarna påpekar är just att det mentala, 

psykiska, och det fysiska går hand i hand. Enligt Niklas påverkar det ena det andra, 

exempelvis att då man mår bra mentalt är det lättare att utföra det fysiska samtidigt som när 

man mår bra fysiskt påverkas även det mentala. Viktor belyser den enligt honom aktuella 

samhälleliga diskussionen kring de höga ohälsotalen, som ofta bottnar i fysiska bitar så som 

övervikt, i Sverige. Han menar på att dessa höga ohälsotal oftast går att förklara med psykiska 

förklaringsmodeller. Liksom Niklas betonar han att det även rör det omvända, d.v.s. när 

psykiska beteenden går att förklara med fysiska. Förståelse för detta är enligt Viktor en stor 

och viktig del av hälsa. Detta är inga givna regler men att både det fysiska och psykiska 

inverkar på varandra är både Viktor och Niklas överrens om.  

 

På frågan varför ämnet heter Idrott och hälsa, där vi betonade hälsa, så kopplar som redan 

nämnt Viktor detta hälsobegrepp i styrdokumenten till en mer fysisk bit. Men han menar 

också på att det handlar mycket om det psykiska då han privat har en vidare syn där inte bara 

det fysiska räknas in när han tänker på hälsa vilket också syns i hans svar på denna fråga. Han 

arbetar efter ett sorts medvetandegörande. Eleven skall förstå att den har befäl över sin kropp 

och hur man mår, både fysiskt och psykiskt. För Niklas handlar hälsa i ämnet mer om en sorts 

acceptans av sig själv. 

 
Det viktigaste med Idrott och hälsa är att man ska acceptera sig själv som den 

man är och se de positiva egenskaperna man har istället för att bara se vad 

man inte kan. (Niklas)  
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Niklas märker av ett sorts behov från de flesta eleverna att de vill bli sedda och få bekräftelse, 

han tror att det beror på att de flesta är väldigt osäkra på sig själva. Utifrån detta arbetar 

Niklas mycket med självkänsla, självinsikt, kroppsuppfattning och sociala övningar vilket står 

i enlighet med starka salutogena idéer.  

 

Niklas menar vidare att undervisningsmetoderna i hälsa är ytterst svåra att svara på då det 

först och främst är beroende på vilken klass man har och därför blir många olika metoder som 

alla syftar till att utveckla det inre mentala, t.ex. samarbetsövningar och sociala övningar. 

Både Viktor och Niklas nämner ganska lika metoder och arbetsområden så som kost och 

stress och Viktor tillägger aktiviteter som ”En hel del fysiska aktiviteter, ergonomi, 

avslappning och friluftsliv” vilka mångt och mycket kan styrkas utifrån styrdokumenten och 

kursplanerna. Viktor kommer enligt oss sedan med en intressant aspekt som belägg för sina 

metoder och val av arbetsområden. Hälsa är för honom som vi nämnt något stort och väldigt 

omfattande där både fysiska och psykiska inslag är viktiga, men enligt honom är det något 

ännu djupare som han menar är svårt att undervisa i. Detta speciellt då han inte har fått någon 

utbildning kring detta i sin utbildning till lärare. Dessutom menar han att man måste tänka på 

vilken nivå kursen skall vara i fråga om djup, A-kursen som vi berör i vår undersökning är 

just en grundläggande kurs menar han. Skulle man göra det alltför djupt och svårt gällande 

undervisningen i hälsa tror han att vi skulle förlora mer elever som han nu annars får ganska 

bra grepp om vad gäller hälsoundervisning. Viktor menar också på att det vore mycket bättre 

om man kunde integrera ämnen som berör liknande kunskaper för att tillfoga djupare kunskap 

hos eleverna, då först kunde man få med hela hälsobegreppet i undervisningen.  

 

Båda lärarna har i grund och botten en salutogen syn på hälsa. Dem skiljer sig däremot vad 

gäller realiseringen av hälsa i sin undervisning i Idrott och hälsa där Viktor har mer men inte 

enbart patogena inslag och Niklas som fokuserar på en helhetssyn med fokus på sociala 

kunskaper och självkänsla.  

 

7.1.3 Analys av intervjuerna utifrån diskurserna 

 

7.1.3.1 Fysiologidiskursen 

 

Av de två lärarna så använder sig både av fysiologidiskursen i undervisningen i ämnet. Båda 

ser detta som en väg att gå för att undervisa i hälsa men Viktor utmärker sig lite och betonar 

att det just är detta som är grunden i hälsobegreppet i styrdokumenten. Detta syns inte minst i 

svaret på frågan om vad som var viktigast i ämnet där de olika alternativen som alla hade 

någon form av utgångspunkt i de av oss fyra valda diskurserna. Viktor valde där lära sig om 

träning och kroppens funktioner som representerar fysiologidiskursen. Det är också så att 

grunden i Viktors undervisning är den fysiska verksamheten vilket han tydligt klargör. 

 
Min undervisning är nog mestadels baserad på fysik, men inte enbart då jag 

vill förankra in en holistisk bild hos eleverna. (Viktor) 

 

7.1.3.2 Riskdiskursen  

 

Utifrån intervjusvaren kan man tydligt se att riskdiskursen är närvarande hos båda lärarna. 

Viktor talar om att målet med hälsoundervisning är att förbereda eleverna på livets svårigheter 

och fallgropar. 
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Det skall vara ett hållbart sätt att fixa livet, hur man tränar, hur man ska 

arbeta för att slippa skador eller stress, hur man ska klara av olikheter i olika 

situationer. Det skall bli hälsosamma medvetna människor, ej omhändertagna 

och omedvetna.  (Viktor) 

 

Medvetenhet är Viktors ord, en medvetenhet om hur man ska göra och varför man gör saker 

för att må bra. När Viktor dessutom tolkar styrdokumentens hälsosyn som en sorts måttfullhet 

av beteenden och planerar sin undervisning efter detta tolkar vi det som ett mål mot 

medvetenhet hos eleven för att undvika risker som kan få individen att må dåligt, fysiskt eller 

psykiskt. Niklas pratar om sin undervisning i kost och stresshantering där han vill ge eleverna 

redskap för att förstå varför man bör äta rätt och varför man inte bör stressa, t.ex. vad mycket 

stress och dålig kost kan leda till. En sorts preventiv undervisning utifrån risker som kan 

påverka hälsan. De som genomsyrar båda lärarnas svar är just ett sorts riskförebyggande 

hälsoperspektiv, de vill att eleverna skall förstå hur man kan göra för att må bra och visar då 

på exempel där det går dåligt och hur man skall göra för att undvika detta.  

 

7.1.3.3 Sociala fostransdiskursen  

 

Av de båda lärarna så är det främst Niklas som berättar kring en social del av hälsa och 

hälsoundervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Han arbetar ganska mycket kring något han 

kallar det sociala spelet för att motverka den osäkerhet som han sett hos eleverna. Spelet är 

något som kontinuerligt arbetas med i undervisningen och som eleverna själva kommit fram 

till.  

 
Det sociala spelet regleras och tränas genom de aktiviteter man gör och efter 

de normer som man i klassen kommer överrens om, det handlar om vad som 

är okej och hur man bör hantera situationer och vara mot varandra. (Niklas) 

 

Viktor nämner inte lika mycket som kan hamna under den sociala fostransdiskursen utan 

betonar att den sociala hälsan går under den psykiska hälsan för honom. 

 

7.1.3.4 Kroppsupplevelsediskursen 

 

När vi bad Niklas välja mellan alternativen sociala kunskaper, lära sig om risker mot skador 

och sjukdomar, lära sig om träning och kroppens funktioner, eller lära sig självkänsla och 

kroppsuppfattning för att förklara vad han ansåg var viktigast i ämnet så hamnade 

självkänslan högst upp. Han anser att det viktigaste med ämnet är att eleven skall acceptera 

sig själv för den person som den är. De positiva egenskaperna hos varje elev skall tydliggöras 

istället för de egenskaper som eleven har mindre svårt för även om man ska jobba med dessa 

med. Niklas pratade mycket om dagens ideal på hur man skall vara och hur man skall se ut 

när man är sexton sjutton år där utseendet har en oerhörd stor betydelse för självkänslan. Att 

jobba med detta är ett svårt mål att uppnå men väljer att lägga en betydande del av 

undervisningen på arbete med självkänsla, självinsikt och kroppsuppfattning. Viktor pratar till 

viss del om hantering av samhället och hantering av sin psykiska hälsa men nämner inte något 

som direkt kan knytas till kroppsupplevelsediskursen så som Niklas gjorde.  

 

Sammanfattning 

Utifrån syftet där vi ville kategorisera lärarna i någon kategori rörande hälsa har vi fått ut 

följande resultat. Viktor hade privat en salutogen syn på hälsa men förankrade inte detta i 

undervisningen då han tolkade styrdokumenten som patogena. Det innebar att han hade en 

mer patogen syn på hälsa som lärare i Idrott och hälsa. Niklas däremot var särskilt salutogen 
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då han gärna i sitt hälsoarbete arbetar med social utveckling och självkänsla. Utifrån 

diskurserna placerar sig Viktors svar mestadels i fysiologidiskursen samt riskdiskursen och 

Niklas i mestadels i kroppsupplevelsediskursen. Detta kan också kopplas mot att Viktor har 

ett mer patogent synsätt då  de två diskurserna han placerar sig i är två patogena alternativ och 

att Niklas är mer salutogen då den diskursen som hans svar placerades i är salutogent.  

 

7.2 Analys av enkäter 
 

Nedan följer en redovisning av resultatet från enkätundersökningen som utfördes av 100 

gymnasielever i 2 mindre kommuner, en i Västerbotten och den andra i Norrbotten. Vi utgår 

från de två perspektiven patogent respektive salutogent samt de fyra av oss valda diskurserna 

fysiologidiskursen, riskdiskursen, sociala fostransdiskursen och kroppsupplevelsediskursen. 

 

Utifrån enkäten vill vi få reda på hur många elever som tillhör den patogena respektive det 

salutogena kategorin. Dessutom vill vi utröna vilka svarsalternativ som vi konstruerande 

utifrån fyra olika diskurser som eleverna främst väljer. Av de åtta olika alternativen i fråga 2 

respektive fråga 3 så är hälften av alternativen patogena och den andra hälften således 

salutogena. Dessutom är fyra av de åtta alternativen valda utifrån Quennerstedts (2006) 

diskurser varav hälften av dessa ser hälsa som något fysiologisk och den andra hälften som 

något mer än bara fysiologiskt. Beskrivning av vilka de valda diskurserna är finns att läsa 

under den tidigare rubriken 7.5.2 Enkäter. Vid varje diskurs i analysen står också vilket 

perspektiv diskursen tillhör. I fråga 4 representerar de två alternativen eleverna har att välja 

på, se bilaga 2, de båda perspektiven salutogent respektive patogent.  

 

I vår enkät redovisas resultatet i procent då det blir en bättre överskådlig jämförelse mellan 

kommunerna. Annars kan resultatet lätt misstolkas då vi inte har lika många enkätsvar från 

båda kommuner. Kolumnrubrikerna V respektive N är förkortningar för Västerbotten 

respektive Norrbotten. Kolumnrubriken Totalt står för den totala andel enkätsvar från båda 

kommunerna tillsammans, alltså i vårt fall 100 elever. Tabellerna läses lodrätt utifrån 

kolumnrubrikerna.   

 

Tabell 1: Manligt respektive kvinnligt deltagande  

Kön V N

Totalt 

N=100

Man 58% 48% 54%

Kvinna 42% 52% 46%  
 

Tabell 1 visar på en relativt jämn könsfördelning från båda kommuner. Den totala 

fördelningen visar på en viss övervikt av den manliga sidan och de regionala skillnaderna är 

en viss övervikt av manliga svaranden i Västerbotten och en marginell övervikt av kvinnliga 

svaranden i Norrbotten. 
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Tabell 2: Elevernas svar på vad hälsa är 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 visar på fyra totalt dominerande perspektiv. Av dessa fyra dominerar alternativen 

När man är frisk och När man mår bra psykiskt vilka 26 % av alla elever markerat. De två 

följande populäraste alternativen till vad hälsa är för något är När man trivs med sin kropp på 

17 % och När man tränar och får en stark och uthållig kropp på 12 %. Dessa två är även de 

enda alternativ som egentligen skiljer sig markant om man jämför de två olika länen 

Västerbotten och Norrbotten där det förstnämnda När man trivs med sin kropp har markerats 

av 24 % av eleverna i Norrbotten och 12 % av eleverna i Västerbotten. Det senare nämnda 

När man tränar och får en stark och uthållig kropp är betydligt vanligare i Västerbotten då 16 

% markerat detta i motsats till 5 % i Norrbotten. 

 

7.2.1 Vad är hälsa utifrån diskurserna 

 

Tabell 3: Diskurserna i elevernas hälsosyn 

Diskurserna V N Totalt 

Fysiologidiskursen 12% 5% 12%

Riskdiskursen 7% 1% 5%

Sociala fostransdiskursen 3% 8% 5%

Kroppsupplevelsediskursen 12% 24% 17%  
 

Tabell 3 visar hur många procent av eleverna som valt något alternativ som var tänkt skulle 

representera de diskurser vi valt.  

 

Fysiologidiskursen/Patogent: Det alternativ vi valde att representera fysiologidiskursen är; 

När man tränar och får en stark och uthållig kropp. Detta ses också som ett patogent 

alternativ. Detta alternativ markerade 12 % av eleverna och hamnade på fjärde plats totalt av 

alla åtta alternativ. Häri finns det också regionala skillnader då eleverna i Västerbotten har 

betydligt fler anhängare av detta alternativ än eleverna i Norrbotten.  

 

Riskdiskursen/Patogent: Alternativet som representerar denna diskurs är; När man undviker 

övervikt. Detta ses också som ett patogent alternativ. Den är inte markerad så mycket i 

enkäten med sina 5 % totalt. En viss skillnad regionalt där eleverna i Västerbotten i större 

grad anser att det är hälsa än vad eleverna i Norrbotten gör. 

 

Sociala fostransdiskursen/Salutogent: Alternativet När man inte bråkar med sina kompisar 

eller familj representerar denna diskurs. Detta alternativ verkar inte heller var något som 

eleverna anser vara viktigt gällande hälsa då det liksom ovan nämnda alternativ till 

riskdiskursen bara har markerats av 5 % av alla elever. Mellan kommunerna finns en viss 

skillnad där eleverna i Norrbotten har fler anhängare till detta alternativ än eleverna i 

Västerbotten.  

Frågealternativ V N Totalt N=100

När man är frisk 29% 23% 26%

När man inte bråkar med sina kompisar eller sin familj 3% 8% 5%

När man trivs med sin kropp 12% 24% 17%

När man får en stark och uthållig kropp 16% 5% 12%

När man känner att man duger 4% 10% 6%

När man orkar springa en sträcka 5% 1% 3%

När man undviker övervikt 7% 1% 5%

När man mår bra psykiskt 24% 28% 26%
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Kroppsupplevelsediskursen/Salutogent: Representeras av alternativet När man trivs med sin 

kropp vilket är ett av de populärare alternativen totalt sett i och med sina 17 %. Detta ses 

också som ett salutogent alternativ. Detta är det tredje populäraste alternativet av alla åtta som 

förklarar vad hälsa är för eleverna och det populäraste av de fyra alternativen som 

representerar de olika diskurserna. Likaså här är eleverna i Norrbotten i större grad ense med 

alternativet än eleverna i Västerbotten. 

 

7.2.2 Vad är hälsa utifrån perspektiven 

 

Patogent perspektiv: Utifrån tabell 2 ser man att ett av de vanligast förekommande svaren är 

ett patogent perspektiv, nämligen När man är frisk med sina 26 %. På tredje plats rankas 

sedan nästa patogena alternativ När man tränar och får en stark och uthållig kropp med 12 %.  

Det minst populära alternativet är också ett patogent alternativ, När man orkar springa en 

sträcka med 3 %.  

 

Salutogent perspektiv: Utifrån tabell 2 är ett av de vanligast förekommande svaren ett 

salutogent perspektiv, När man mår bra psykiskt med 26 %. Det är alltså lika populärt som 

det vanligast förekommande patogena alternativet. På plats två följer sedan ett salutogent 

alternativ, När man trivs med sin kropp med 17 %. 

 

Vi valde att eleverna skulle fylla i tre alternativ på fråga 2 och 3 med syfte att forcera fram ett 

sorts ställningstagande. Detta grundar sig på att endera skulle det patogena eller det 

salutogena få två eller tre markerade alternativ vilket då skulle räknas som ett 

ställningstagande utifrån det dominerande perspektivet. Detta skulle resultera i en överblick 

över dominerande perspektiv vilket följer i nedanstående tabell 4.  

 

Tabell 4: Patogena och salutogena elevsvar 

Dominerande perspektiv V N

Totalt 

N=100

Patogena 63% 15% 44%

Salutogena 37% 85% 56%  
 

Totalt sett visar tabell 4 att det salutogena har en liten övervikt av representanter då 56 % av 

de svarande valt två eller fler alternativ från detta perspektiv. Däremot visas ganska stora 

regionala skillnader då det salutogena perspektivet totalt dominerar med 85 % bland eleverna 

från en kommun i Norrbotten. Det motsatta gäller Västerbotten där 63 % av eleverna är 

patogena om än det inte är en lika stor dominans som i Norrbotten.  Denna skillnad visas 

också i nedanstående tabell 5 där vi redovisar vilka svar där alla tre ifyllda alternativ tillhört 

något av perspektiven. 

 

Tabell 5: Enbart patogena eller salutogena elevsvar  

Perspektiv V N

Totalt 

N=100

Patogena 8% 0% 5%

Salutogena 0% 13% 5%  
 

Totalt sett i tabell 5 är det jämnt mellan de båda perspektiven vad gäller enbart ifyllda 

alternativ mot något av perspektiven med 5 % vardera. Regionalt tydliggörs skillnaden mellan 

kommunerna då 13 % av eleverna i Norrbotten enbart salutogena alternativ och 0 % det 
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patogena i motsats till 8 % av eleverna i Västerbotten som enbart valt patogena samtidigt som 

0 % av de salutogena.  

 

Tabell 6: Elevernas svar på varför man har hälsa i ämnet Idrott och hälsa  
Frågealternativ V N Totalt N=100

För att lära sig undvika skador 18% 13% 16%

För att lära sig hur man umgås med människor 1% 3% 2%

För att man ska lära sig hur man ska göra för att må bra psykiskt 18% 17% 17%

För att förhindra att man i framtiden blir överviktig 8% 2% 6%

För att lära sig att trivas med sig själv 9% 16% 12%

För att slippa sjukdomar i framtiden 12% 12% 12%

För att när man tränar och lär sig om träning blir kroppen stark 

och hälsan god 27% 20% 24%

För att lära sig känna glädje i det man gör 7% 17% 11%  
 

I tabell 6 redovisas resultatet från fråga 3 i enkäten, se bilaga 2. Det mest populära alternativet 

är För att när man tränar och lär sig om träning blir kroppen stark och hälsan god som totalt 

24 % av eleverna markerat. Sedan är det ganska jämnt mellan fem olika alternativ där För att 

man ska lära sig hur man ska göra för att må bra psykiskt har markerats 17 % av eleverna och 

För att lära sig undvika skador av 16 %. I botten noteras överlägset För att lära sig hur man 

umgås med människor med sina 2 %. De regionala skillnaderna är inte lika stora här som i 

fråga 2 men det finns vissa, exempelvis För att lära sig känna glädje i det man gör och för att 

lära sig trivas med sig själv där eleverna i Norrbotten i större utsträckning håller med i 

alternativen än vad eleverna i Västerbotten gör. Eleverna i Västerbotten tycker i sin tur i större 

grad än eleverna i Norrbotten att man har hälsa i ämnet Idrott och hälsa För att lära sig 

undvika skador och För att förhindra att man i framtiden blir överviktig.  

 

7.2.3 Varför man har hälsa i ämnet Idrott och hälsa utifrån diskurserna 

 

Tabell 7: Varför man har hälsa i Idrott och hälsa utifrån diskurserna 

Diskurserna V N Totalt 

Fysiologidiskursen 27% 20% 24%

Riskdiskursen 12% 12% 12%

Sociala fostransdiskursen 1% 3% 2%

Kroppsupplevelsediskursen 18% 17% 17%  
 

Tabell 7 visar på hur många procent av eleverna som i något av de tre valda alternativen valt 

något alternativ som skulle representera någon av diskurserna.  

 

Fysiologidiskursen/Patogent: Det alternativ vi valde att representera fysiologidiskursen är; 

För att när man tränar och lär sig om träning blir kroppen stark och hälsan god. Detta 

alternativ är det populärast mest markerade då det har markerats av 24 % av eleverna. 

Dessutom har eleverna från Västerbotten och Norrbotten valt detta alternativ allra mest med 

en viss överrepresentation från Västerbottens elever, 27 % i Västerbotten och 20 % i 

Norrbotten. 

 

Riskdiskursen/Patogent: Alternativet som representerar denna diskurs är; För att slippa 

sjukdomar i framtiden. 12 % av alla elever har markerat detta. Det är exakt likadant vad gäller 

eleverna från Västerbotten som Norrbotten där 12 % av eleverna i båda kommunerna valt 

detta så någon regional skillnad är inte att tala om.  
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Sociala fostransdiskursen/Salutogent: Alternativet För att lära sig hur man umgås med 

människor representerar denna diskurs. Det är det minst populära alternativet med sina 2 % 

totalt respektive 1 % i Västerbotten och 3 % i Norrbotten. 

 

Kroppsupplevelsediskursen/Salutogent: Representeras av alternativet För att lära sig känna 

glädje i det man gör. 11 % av den totala mängden elever tycker att detta är ett av svaren på 

varför man har hälsa i Idrott och hälsa. Det finns regionala skillnader där betydligt fler av 

eleverna i Norrbotten har markerat detta, 17 % i motsats till eleverna i Västerbotten där 7 % 

markerat alternativet.  

 

7.2.4 Varför man har hälsa i ämnet Idrott och hälsa utifrån perspektiven 

 

Patogent perspektiv: Utifrån tabell 6 ser man att det vanligast förekommande svaret är ett 

patogent perspektiv, nämligen För att när man tränar och lär sig om träning blir kroppen 

stark och hälsan god med sina 24 % av alla svaranden. Detta var även eleverna i Västerbotten 

som Norrbotten överens om. Det tredje mest förekommande alternativet är också ett patogent 

perspektiv, För att lära sig undvika skador med 16 %. De resterande alternativen vilka var 

tänkta att representera det patogena ligger någonstans i mitten, För att förhindra att man i 

framtiden blir överviktig med 6 % och För att slippa sjukdomar i framtiden med 12 %.   

 

Salutogent perspektiv: Utifrån tabell 6 är det näst mest valda perspektivet ett salutogent, För 

att man ska lära sig hur man ska göra för att må bra psykiskt med 17 %. Sedan i mittenskiktet 

ligger två andra salutogena perspektiv, För att lära sig trivas med sig själv med 12 % och För 

att lära sig känna glädje i det man gör med 11 %. Det alternativ som eleverna minst anser 

vara en del av hälsa i under visningen i Idrott och hälsa är ett salutogent alternativ, För att 

lära sig hur man umgås med människor med sina 3 %.  

 

Vid forcerandet av att tvinga fram vilket perspektiv som eleverna anser vara lite mer rätt 

utifrån deras tre alternativ i frågan om varför man har hälsa i ämnet Idrott och hälsa visas i 

tabell 8 nedan.  

 

Tabell 8: Patogena och salutogena elevsvar  

Dominerande perspektiv V N

Totalt 

N=100

Patogena 63% 50% 60%

Salutogena 37% 50% 40%  
 

Det är ganska jämnt totalt sett mellan de båda perspektiven där 60 % är patogena och 40 % 

salutogena. Det finns en regional skillnad där eleverna i Västerbotten har betydligt fler med en 

patogen förhållning mot hälsa i Idrott och hälsa än vad eleverna i Norrbotten har som helt och 

hållet har 50 % åt varje perspektiv. Detta visas också tydligt i Tabell 9 nedan som beskriver 

hur många som enbart, i sina tre markeringar, fyllt i endera patogena eller salutogena 

alternativ på frågan om varför man har hälsa i ämnet Idrott och hälsa. 
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Tabell 9: Enbart patogena eller salutogena elevsvar 

Svar där alla ifyllda alternativ tillhör något av perspektiven V N

Totalt 

N=100

Patogena 20% 15% 8%

Salutogena 0% 15% 6%  
 

Jämnt mellan de båda totalt sett men mellan eleverna i Västerbotten och Norrbotten skiljer sig 

resultatet. En femtedel av eleverna i Västerbotten har enbart markerat patogena alternativ i 

sina val och ingen har enbart salutogena. Bland eleverna i Norrbotten däremot finns en större 

kluvenhet med 15 % på vartdera perspektivet.  

 

Tabell 10: Vilket stämmer bäst in på hälsa enligt eleverna 

Perspektiv V N

Totalt 

N=100

När man känner glädje, man är nöjd med sin kropp och sin 

situation samt att man trivs bland kompisar och familj 45% 85% 61%

När man är frisk, fri från sjukdom och skador samt har en 

vältränad och stark kropp 55% 15% 39%  
 

Tabell 10 visar på vilket av två alternativ som de anser bäst stämma in på vad hälsa är om de 

tvingas välja en av dem. Alternativen är valda utifrån ett patogent perspektiv, det översta i 

tabell 10, och ett salutogent perspektiv vilket syns som det nedre av de båda i tabell 10.  

 

Totalt sett en större del av När man känner glädje, man är nöjd med sin kropp och sin 

situation samt att man trivs bland kompisar och familj med 61 %. Det är stora skillnader 

mellan eleverna i respektive län. Jämn fördelning mellan eleverna i Västerbotten där 45 % 

tycker att När man känner glädje, man är nöjd med sin kropp och sin situation samt att man 

trivs bland kompisar och familj stämmer in bäst och 55 % När man är frisk, fri från sjukdom 

och skador samt har en vältränad och stark kropp. Bland eleverna i Norrbotten så är en 

övervägande majoritet i det förstnämnda alternativet med 85 %.  

 

7.2.5 Vad hälsa bäst stämmer in på 

 

Denna fråga är kopplad mot de två valda perspektiven salutogent, representerat av det första 

alternativet När man känner glädje, man är nöjd med sin kropp och sin situation samt att man 

trivs bland kompisar och familj, respektive patogent som således är representerat av det andra 

När man är frisk, fri från sjukdom och skador samt har en vältränad och stark kropp. Redan 

nämnt är att det totalt verkar vara så att en salutogen syn på hälsa ligger lite mer till hands 

samtidigt som det lokalt skiljer sig enormt då de flesta eleverna i Norrbotten skriver under på 

det salutogena samtidigt som eleverna i Västerbotten är mer kluvna.  

 

Sammanfattande analys av resultatet 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med lärare och kvantitativa enkäter med elever. 

Hälsa är något som kan uppfattas på många sätt, detta syns även i vår studie. Utifrån syftet att 

kategorisera både lärare och elever har vi kommit fram till följande. De två intervjuade lärarna 

kunde kategoriseras utifrån ett patogent och salutogent perspektiv där den ena hamnade i den 

ena kategorin och den andra i den andra kategorin. De kunde även kategoriseras utifrån 

diskurserna där de båda hade olika fokus. Eleverna var lite mer splittrade men med totalt sett 

en viss övervikt mot det salutogena perspektivet. Det fanns dock regionala skillnader mellan 

de båda undersökta länen där Norrbottens elever i större grad var salutogena än eleverna i 
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Västerbotten. Elevernas svar utifrån en analys i förhållande till diskurserna kan säga kopplas 

till främst två diskurser, fysiologidiskursen och kroppsupplevelsediskursen. Den förstnämnda 

diskursen är populärare hos eleverna bland Västerbottens elever där läraren också kunde 

kategoriseras under just denna diskurs och den senare nämnda diskursen är då populärare 

bland Norrbottens elever och deras lärare. Riskdiskursen som låg nära till hands hos båda 

lärarna ligger dock inte lika nära eleverna. Vad vi kan se utifrån studien är att lärarnas 

åskådningssätt kring hälsa till mångt och mycket avspeglas i elevernas syn på hälsa. För oss 

som blivande lärare i ämnet Idrott och hälsa är detta viktigt att fundera över då det tydligt 

finns med mål i både styrdokument och kursplaner och att läraren enligt styrdokumenten skall 

redovisa på vilka grunder denne betygssätter. Det måste således vara en liknande syn hos 

lärare som elever på begrepp som är betygsgrundande.  

 

En slutsats vi drar är att lärarens förhållningssätt till begrepp och ämnen ofta avspeglas i 

elevernas förhållningssätt och att detta är värt att tänka på som lärare då denne på så sätt har 

en stor makt över individens fortsatta liv. 
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8. Diskussion  
 

 

8.1 Reliabilitet 
 

Paulsson (1998) menar på sida 48 att ”Reliabilitet står för graden av tillförlitligheten i 

mätinstrumentet.”.  

 

Då vi delvis använt oss kvalitativa studier gällande intervjuerna är det likt Patel & Davidsson 

(2003) beskrivit svårt att använda sig av begrepp så som reliabilitet och validitet då det 

handlar om generaliseringar, subjektiva tolkningar och slutsatser, det är så abstrakta fenomen. 

Trots att det kanske är önskvärt att öka reliabiliteten så behöver det inte vara alltför 

fördelaktigt då det kan motverka kreativitet och föränderlighet. Vi har dock i både enkät och 

intervju medvetet undvikit ledande frågor då de anses kunna inverka på svaren, försökt 

undvika långa och akademiskt krångliga frågor. Vi har helt enkelt försökt vara korta och 

tydliga för att undvika missförstånd.  

 

Det är viktigt vid enkäter att vi försäkrar oss om att de svarande uppfattar frågorna så som vi 

vill att de ska uppfatta dem. Vi har därför försökt att ställa upp enkla frågor där man bara 

kryssar i sitt alternativ med en enkel men tydlig instruktion i början samt innan varje fråga. Vi 

har för att öka reliabiliteten även varit närvarande vid elevernas utförande av enkäten för att 

ytterligare förklara och stå till hands vid eventuella frågor. Ytterligare har vi innan testat både 

enkät och intervjun på bekanta och på varandra för att se om det eventuellt kan behövas 

ändras på något i utformningen av de båda metoderna. (Patel & Davidsson, 2003)  

 

I både enkät och intervju har vi försökt undvika krångliga och fackmässiga ord för att slippa 

missförstånd i resultatet av de svarande och istället använt oss av enkla frågor med vanliga 

och lättförståeliga ord som Trost (2007) menar höjer reliabiliteten.  

 

Om de två lärarna som vi utförde intervjun med kan sägas att båda är utbildade idrottslärare 

vilket höjer reliabiliteten i vår studie. De båda lärarna fick redan innan ta del av 

huvudfrågorna i intervjun för att kunna förbereda sig på det ämne intervjun handlade om, 

detta ökar tillförlitligheten men det kan även vara så att de intervjuade förbereder sig på så 

sätt att de inte talar för egen räkning utan för något som de läst på vilket skulle kunna inverka 

på reliabiliteten. Men efter utförda intervjuer var känslan som så att den stämning som förelåg 

verkligen var spontan och öppenhjärtlig vilket vi anser styrker tillförlitligheten.  

 

Värt att poängtera är också att vi individuellt genomförde både intervjuer med lärare samt 

enkätstudie med elever. Detta kan påverka reliabiliteten på så sätt att det är lättare att fördela 

arbetet vid metoderna och kanske kunna lägga mer fokus på den intervjuade eller bistå med 

hjälp till de svarande av enkäten. Dock finner vi att det även kan vara en styrka eftersom vi 

båda var bekanta med varsin av de intervjuade lärarna och att om den ene av oss deltagit vid 

intervjutillfället kunnat hämma den intervjuade eftersom denne inte känt sig lika avslappnad 

med en främmande person närvarande. Därför tycker vi att det legat till vår fördel att 

genomföra studien på tu man hand vid två olika skolor. Att svara på frågan om det föreligger 

någon regional skillnad gällande synen på hälsa finner vi vara ganska svårt med bara två 

stycken lärare och elever från bara en skola. För att få ett tillförlitligt svar på om det är någon 

regional skillnad skulle vi ha haft fler deltagare i både enkät och intervju från fler skolor i 

respektive län.  
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8.2 Validitet 
 

Paulsson (1998) skriver på sida 48 att; ”Validitet står för i vilken utsträckning man verkligen 

mäter det man avser att mäta.” 

 

Det är viktigt att man inte bara i slutet av undersökningen eller studien reflekterar över 

validiteten utan att det görs kontinuerligt under hela processen. Detta har vi gjort för att hela 

tiden försäkra oss om att vi håller oss till det innan angivna syftet och de innan angivna 

frågeställningarna. Då enkäten utfördes i form av frivilligt deltagande kan det vara relevant att 

ställa frågan huruvida detta kan påverka undersökningen. Om det kan vara så att en viss typ 

av elever är dem som väljer att delta eller inte. Vi vill dock påpeka att vi inte tror detta haft 

någon nämnvärd betydelse då klasserna som fick chansen att delta i enkätundersökningen i 

stort sett hade 100 % deltagande.  

 

Tidsaspekten har hela tiden legat över oss som ett ok vilket resulterat i en avgränsning av 

studierna. Två intervjuer hade gärna kunnat få vara fler då detta förmodligen kunnat bli mer 

representativt för idrottslärare i allmänhet. Elevantalet som uppgick till etthundra stycken från 

två kommuner, en från kusten i Norrbotten och en från inlandet i Västerbotten, hade också 

kunnat få vara fler samt hämtats från fler delar av Sverige då detta liksom för lärarna i Idrott 

och hälsa hade kunnat resultera i en bättre representation för elever i allmänhet vilket vi inte 

kan räkna med nu. Dock kan vi få en fingervisning kring hur det ser ut.  

 

8.3 Resultatdiskussion 
 

I denna del av vår studie diskuterar vi utifrån en tolkning och analys i förhållande till vår 

bakgrund och vårt syfte resultatet i undersökningen. Vi avser att bearbeta vissa kategorier, 

begreppet hälsa ur ett patogent perspektiv hos elever och lärare, begreppet hälsa ur ett 

salutogent perspektiv hos elever och lärare, de fyra olika diskursernas roll i elevernas samt 

lärarnas hälsosyn, hur dessa perspektiv och diskurser skiljer sig mellan elever och lärare. 

Dessutom nämner vi i diskussionen även om det förelegat någon regional skillnad. Utifrån 

bearbetning av dessa kategorier svarar vi mot syftet att utreda vad elever respektive lärare i 

gymnasieskolans Idrott och hälsa kurs A har för förhållningssätt gentemot begreppet ”hälsa”. 

Sedan utifrån befintlig forskning kategorisera svaren från undersökningen och se på 

eventuella skillnader eller likheter.  

 

Att hälsa är ett vidomfattande begrepp har vi förstått, inte minst genom alla definitioner och 

förklaringsmodeller som finns för att förklara begreppet. Enligt nationalencyklopedin handlar 

det om fullgoda kroppsfunktioner hos individen och enligt världshälsoorganisationen WHO 

handlar det om fysiska, psykiska och sociala aspekter. Det finns enligt forskning en medicinsk 

förklaring där man utgår från den fysiologiska kroppen och sjukdomar vid fastställande av 

hälsa och det finns en mer omfattande förklaring där man tar förutsättningar, socialt 

välbefinnande, mentalt välbefinnande utöver de fysiska förutsättningarna i beaktande. Hälsa 

kan helt enkelt vara ganska mycket för vissa, och lite mindre för andra. Ämnet Idrott och 

hälsa är enligt Annerstedt (2000) inne i en hälsofas där ett hälsoperspektiv har en viktig roll, 

inte minst i och med att det heter Idrott och hälsa. Trots detta visar en studie av Eriksson m.fl. 

(2003) att eleverna inte rangordnar alternativet ”att lära sig hälsa” särskilt högt av fjorton 

kategorier på frågan om vad som är viktigt i ämnet Idrott och hälsa. Vi har därför i vår 

undersökning gjort en studie av hur lärares syn på hälsa både som begrepp och i ämnet 

eventuellt skiljer sig från elevernas syn. För att kunna göra detta har vi kategoriserat lärarnas 

och elevernas syn ifrån intervjuerna och från enkäterna först i två övergripande mallar, det 
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patogena och det salutogena. Sedan har vi tittat på fyra av Quennerstedts (2006) diskurser på 

samma sätt. Allt detta för att lättare kunna jämföra lärares uppfattning med elevernas 

uppfattning utifrån kategorier.  

 

Vad gäller det patogena perspektivet, när hälsa ses som motsats till sjukdom och 

utgångspunkten ligger i den fysiologiska kroppen, så ser man vissa tendenser hos en av de 

intervjuade lärarna som vi valt att fiktivt kalla Viktor vilken är verksam i en kommun i 

Västerbottens inland. Han har rent privat en mer övergripande syn på hälsa än ett rent 

patogent men han tolkar styrdokumenten som styr hans undervisning som så att de har ett mer 

patogent förhållningssätt mot hälsa och att detta därför realiseras i hans undervisning. 

Quennerstedt (2006) menar i sin avhandling att styrdokumenten har en sådan patogen syn där 

hälsa uppnås genom fysisk aktivitet och har grunden i fysiologi och anatomi vilket styrker 

Viktors tolkning.  

 

Quennerstedt (2006)  beskriver hur hälsoperspektivet i diskurserna påtagligt är 

individualiserande där den biologiska kroppen ligger i fokus och där sedan eleven själv har 

ansvar för sin hälsa. Viktor jobbar med precis ett sådant medvetandegörande där eleven skall 

förstå att den har kontroll över sin kropp och hur eleven mår både fysiskt och psykiskt. Niklas 

jobbar mycket med individen i fokus, där självkänsla, kroppsuppfattning med mera är vitala 

delar av undervisningen vilket också kan kopplas till ett individualiserande och elevens egen 

kontroll över sin hälsa även om det inte direkt kopplas till ett patogent perspektiv.  

 

Thedin Jakobsson (2005) kommer fram till att lärares syn på hälsa generellt kännetecknades 

av att det var kroppen som skulle stå i fokus och att fysisk aktivitet skulle leda till ork nu och i 

framtiden för eleverna. Hälsa hos lärare utgick från den medicinska och fysiologiska synen. 

De lärare vi intervjuade hade inte privat denna patogena syn på hälsa, dock föreföll det så att 

Viktor i sin yrkesroll som lärare i Idrott och hälsa förankrade denna patogena syn i sin 

undervisning. Thedin Jakobsson (2005) fortsätter med att urskilja lärarna i tre grupper 

gällande synen på hälsa i ämnet Idrott och hälsa. Viktor menade på att begreppet hälsa har ett 

sådant djup att den kompetens som idrottslärare har knappast räcker till utan att det behövs 

mer kunskap och den skulle kunna fås genom ämnesintegrering mellan olika liknande ämnen. 

Viktor skulle således kunna placeras in under Thedin Jakobssons (2005) kategori av lärare 

som menar att hälsa även ingår i andra ämnen som kan integreras med Idrott och hälsa. Niklas 

som aldrig nämner detta skulle kunna placeras in under kategorin lärare som menar att hälsa 

kan vara de aktiviteter som utförs på lektionerna. Viktor skulle också kunna till viss del 

placeras in under denna sist nämnda kategori men i och med att han poängterar att det inte 

riktigt räcker till med enbart ämnet Idrott och hälsa så får han nog finna sig i att placeras 

under den förstnämnda kategorin.  

 

Skall man vara hård i sin kategorisering av de båda intervjuade lärarna bedömer vi att Viktor 

har ett patogent förhållningssätt gentemot hälsa som lärare trots att denne privat ser lite 

annorlunda på begreppet. Vår undersökning behandlar hur förhållandet ser ut mellan elever 

och lärare och det blir således rollen som lärare vi måste ta hänsyn till. Då Viktor bedömer 

hälsa som något fysiskt, fysiologiskt och med en måttlighet av olika saker som kan förorsaka 

fysisk ohälsa utifrån en tolkning av styrdokumenten och därefter utformar sin undervisning 

efter detta blir han helt enkelt en lärare med ett patogent perspektiv på hälsa.  

 

Vad gäller eleverna så är de splittrade vad vi kan se i vår enkätstudie. Totalt sett visar 

eleverna på att hälsa är när man är frisk då 26 % av alla kryssat i det alternativet på frågan om 

vad hälsa är för något vilket starkt kan kopplas till ett patogent perspektiv. Vad gäller frågan 
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om varför hälsa finns med i ämnet Idrott och hälsa så svarar eleverna lite mer åt det patogena 

hållet. Där är alternativet För att när man tränar och lär sig om träning blir kroppen stark 

och hälsan god det mest populära med 24 % markerade svar. Det som enligt oss är 

anmärkningsvärt är differensen i resultatet vad gäller regionala skillnader mellan de två 

orterna. Eleverna från Västerbotten har i regel ett betydligt mer patogent förhållningssätt 

gentemot hälsobegreppet än vad eleverna från Norrbotten har.  Man skulle utifrån svaren 

kunna säga att eleverna från Västerbotten i större grad är patogena än vad eleverna från 

Norrbotten är. Detta grundar vi på de markant stora skillnaderna i enkätens svar. Vi hade 

redan innan placerat in varje svarsalternativ i enkäten i de båda perspektiven patogent 

respektive salutogent. I instruktionerna skulle sedan varje elev fylla i tre alternativ på fråga 2 

och 3 vilket på så sätt skapade en övervikt av endera patogena eller salutogena svarade 

alternativ i varje färdig enkät. På fråga 2 exempelvis var det totalt sett inte någon större 

skillnad om man slog ihop de båda länens elever, men när man tittade mer specifikt på vad 

eleverna i respektive län hade svarat såg man skillnad. Eleverna i Västerbotten hade en 

övervikt på patogena svar med 63 % mot 37 % salutogena, i Norrbotten hade bara 15 % av 

eleverna patogena svar. På fråga 3 var förhållandet inte lika tydligt där förhållandet patogent 

respektive salutogent i Västerbotten var detsamma som på fråga 2 och i Norrbotten på 50 % 

vardera. På den sista frågan där vi verkligen ställt upp två alternativ som representerade det 

patogena och salutogena visade det sig att eleverna i Västerbotten var lite kluvna men med en 

viss majoritet på det patogena alternativet med 55 %. Eleverna i Norrbotten verkar däremot 

vara säkra på att de inte är patogena då bara 15 % valde det patogena alternativet. Totalt sett 

båda länen tillsammans fick det patogena svarsalternativet 39 % av elevernas svar.  

 

I lärarnas förhållning mot det salutogena perspektivet kan man se att Viktor som nämnt har en 

omfattande syn på hälsa som mycket väl kan placeras in i ett salutogent fack, men som även 

det nämnt tillämpas inte riktigt denna syn i undervisningen. Niklas däremot har en betydligt 

tydligare profilering mot ett salutogent perspektiv i sin undervisning och i sin syn på hälsa. 

Han menar att det är hur man trivs med sig själv och med livet på alla plan, både psykiskt och 

mentalt. Han arbetar mycket med självkänsla, självinsikt, kroppsuppfattning och det som han 

kallar det sociala spelet utöver den fysiska biten. Det handlar förutom det fysiska alltså om 

hälsa på andra nivåer vilket han prioriterar högt. Vi anser att utifrån det vi har så är Niklas ett 

typexempel på en lärare med salutogent åskådningssätt på hälsa.  

 

När det gäller elevernas förhållning mot ett salutogent perspektiv så kommer vi fram till 

blandade resultat. Eleverna rangordnar att man är frisk väldigt högt i sin föreställning om vad 

hälsa är för något, men på samma nivå ligger hur man mår psykiskt och lite längre efter att 

man trivs med sin kropp. De har således en mer övergripande tanke kring vad hälsa är för 

något utöver att man bara är frisk.  Detta kan ställas i förhållande till Nilssons (1996) 

intervjuer med gymnasielever där hon kommer fram till att det finns en mer psykologisk och 

social aspekt av begreppet som bl.a. handlar om hur man mår utifrån sin omgivning, 

självförtroende, att bli sedd och bekräftad m.m. De existentiella frågorna är helt enkelt viktiga 

för eleverna i sin diskussion kring hälsa. Detta syns även i den sista frågan i vår enkät där den 

totala andelen av eleverna uppgår till 61 % i det salutogena alternativet. Alltså en viss 

övervikt av det salutogena perspektivet hos eleverna. I kommunen i Norrbotten är det särdeles 

stor skillnad mot Västerbotten då hela 85 % har valt det salutogena alternativet i motsats till 

Västerbotten där 45 % valt det.  

 

Vi har analyserat och tolkat resultatet och kommit fram till några punkter vad gäller de 

patogena och salutogena perspektiven hos lärare och elever. En av de båda lärarna, läraren i 

Västerbotten, har ett mer patogent förhållningssätt än den andra som vi bedömer har ett 
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typiskt salutogent förhållningssätt. Eleverna som homogen grupp kan inte tituleras någon titel 

utifrån de båda perspektiven men en betydande skillnad föreligger dock. De elever, från 

Västerbotten, som har läraren vilken vi bedömer har ett patogent förhållningssätt gentemot på 

hälsa och i sin undervisning har också i större grad ett patogent förhållningssätt än vad 

eleverna i Norrbotten har. Givetvis föreligger även motsatsen där den vad vi bedömer 

salutogena läraren i stor utsträckning har salutogena elever. Man skulle kunna dra slutsatsen 

att lärarens betydelse för elevernas hälsosyn utifrån de båda perspektiven är stor vilket 

förklarar vissa delar av vår studie där en skillnad gällande elevernas syn på hälsa mellan länen 

finns.  

 

Utifrån de diskurser vi valt att studera har två stycken av dem utmärkt sig i lärarnas svar. 

Fysiologidiskursen i hälsa är något som båda använder sig av, men specifikt Viktor som tolkar 

styrdokumenten på så sätt att detta är det vitala. Viktor valde också det alternativ, lära sig om 

träning och kroppens funktioner, i en av följdfrågorna till fråga 3 som var tänkt skulle 

representera just denna diskurs när vi tvingade dem att välja en mellan de av oss fyra valda 

diskurserna. Niklas däremot valde kroppsupplevelsediskursen av de fyra alternativen. Han 

ansåg att lära sig självkänsla och kroppsuppfattning var det viktigaste och arbetade mycket 

med detta i sin undervisning. Viktor nämner sällan något som rör kroppsupplevelsediskursen. 

Riskdiskursen gör sig däremot tydlig i bådas intervjuer, ämnet verkar till mångt och mycket 

bestå av ett sorts preventivt förebyggande där eleven skall förstå varför och hur man gör saker 

så att den i framtiden kan agera klokt gällande den egna hälsan. Niklas men inte Viktor för 

fram svar som kan kopplas till den sociala fostransdiskursen då han jobbar med något han 

kallar det sociala spelet där eleverna själva deltar i en sorts uppbyggnad av en social 

accepterad atmosfär under lektionerna vilken är kopplad till elevernas hälsa.  

 

När vi delar in lärarna i de olika diskurserna har vi stött på vissa problem, nämligen att det är 

väldigt svårt att göra detta då svaren går in i flera av de olika diskurserna. Därför kan vi inte 

sätta in dem i någon specifik enskild diskurs utan vi kan endast uppskatta vilken/vilka av 

dessa som de berör lite extra. Viktors fokus i hälsa ligger i fysiologidiskursen och 

riskdiskursen så som vi uppfattar det. Utgångspunkten ligger i elevens fysiska hälsa och en 

förståelse för denna fysiska hälsa, även om han till viss del även berör den psykiska delen av 

hälsa. Han vill skapa en medvetenhet hos eleven utifrån en bred fysiologisk kunskapsgrund 

med utgångspunkt i styrdokumenten, detta står i paritet med Quennerstedt (2006)  som menar 

att hälsan i fysiologidiskursen kommer utifrån vad han kallar ett nyttofokus där eleven skall 

bli varse om att man mår bra av att träna.  Niklas berörde alla av oss valda diskurser men som 

vi ändå kan tycka hamna mer under kroppsupplevelsediskursen eftersom han betonar vikten 

av att lära känna sin kropp och acceptera den samt sig själv och att detta är det viktigaste med 

hela ämnet Idrott och hälsa.  

 

Bland eleverna syns vissa tydliga tendenser utifrån de valda diskurserna. Av de alternativ i 

frågorna 2 och 3 i enkäten, se bilaga 2, som representerar de olika diskurserna ser man tydligt 

att den sociala fostransdiskursen inte alls har något speciellt gehör hos eleverna. Eleverna 

väljer däremot hellre totalt sett alternativ från den fysiologiska samt 

kroppsupplevelsediskursen. Det är också tydligt att kroppsupplevelsediskursen är populärare 

hos eleverna från Norrbotten än vad det är i Västerbotten och vice versa vad gäller 

fysiologidiskursen.  

 

Även här ser man en koppling mellan lärare och elev, de diskurser som lärarna representerar 

stämmer ganska väl in på elevernas val av diskurser i frågorna. Som exempel har vi Viktor 

som representerar den mer fysiska fysiologiska diskursen där hälsa skall ses som ett 
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nyttofokus. Bland eleverna som har Viktor är de alternativ i enkätfrågorna som representerar 

denna diskurs väldigt populära. Samma gäller Niklas elever där många markerat alternativet 

vilket representerar kroppsupplevelsediskursen och som vi också kategoriserat Niklas under. 

Riskdiskursen som vi tolkar vara en ganska stor del av både Viktor och Niklas undervisning 

och syn på hälsa i ämnet får dock inte samma gehör på fråga 2 där vi frågar om elevernas syn 

på vad hälsa är. Alternativet som representerar riskdiskursen återfinns inte i så många färdiga 

enkäters svar, det kan bero på utformningen av alternativet som kan inverka då vi valt fetma 

som risk. På fråga tre har riskdiskursens alternativ inte heller någon större roll med sin 12 %. 

Det uppfattar vi som att lärare och elever inte helt och hållet har samma syn på hälsa i ämnet.   

 

Såväl som vid perspektiven patogent som salutogent och mellan de fyra olika diskurserna 

anser vi oss se att lärarnas åskådningssätt på hälsa i ämnet Idrott och hälsa speglas till viss del 

i elevernas sätt att förhålla sig till begreppet. Ofta är lärarnas och elevernas syn på hälsa som 

begrepp och i ämnet ganska lika vilket vi inte riktigt väntat oss. Ibland finns däremot vissa 

skillnader så som i riskdiskursen, eleverna i Västerbotten förefaller också ha en större 

utbredning bland det patogena och salutogena perspektivet. Kanske kan detta sist nämnda 

bero på lärarens privata salutogena åskådningssätt och hans kluvna inställning till det han 

anser vara patogent i styrdokumenten och vilket sedan styr hans undervisning. Spridningen 

mellan resultatet är dock stor ibland och man kan därför inte helt säkert fastställa att resultatet 

går att kopplas till denna slutsats. Vi kan dock skönja tendenser vilket vi tycker är intressant 

att eventuellt forska vidare kring för att ytterligare få svar på hur stor lärarens inverkan är 

gentemot elevernas förhållningssätt.  

 

8.4 Erfarenheter till framtida yrkesroll 
 

Här kommer vi behandla vår studie i förhållande till vår kommande yrkesroll som blivande 

lärare i ämnet Idrott och hälsa. 

 

Vår studie behandlar ett ämne och ett begrepp som det finns en viss kluvenhet kring, 

nämligen hälsa. Denna kluvenhet mellan endera ett strikt patogent perspektiv, där hälsa enligt 

Quennerstedt (2006) ses som motsats till sjukdom och har sin utgångspunkt i fysiologi och 

den biologiska kroppen, eller ett salutogent perspektiv, där man inte ser hälsa som direkt 

anknutet till något medicinskt fysiologiskt utan även till något psykiskt och socialt, visar sig 

även i skolan och då främst i ämnet Idrott och hälsa där begreppet har en nyckelroll. Vi tror 

det är viktigt för en rättvis bedömning av eleven att både den som bedömer och den som blir 

bedömd, d.v.s. lärare och elev, har en liknande syn på begrepp som styr bedömningen, i detta 

fall begrepp som finns i styrdokumenten. Under rubriken Bedömning och betyg i 

ämnesbeskrivningen av Idrott och hälsa på gymnasiet nämns vikten av hur läraren och skolan 

har som uppgift att visa för eleven på vilka premisser man betygssätter. 
 

Läraren skall redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. 

(www.skolverket.se)  

 

Det är alltså lärarens skyldighet att redovisa hur denne tänkt vid betygssättningen, detta måste 

då även gälla i betygssättningen vid målen som rör hälsa. 

Ämnet Idrott och hälsa är enligt Annerstedt (2000) inne i en hälsofas där begreppet hälsa 

nämns både i läroplan och kursplaner till ämnet, både som mål att uppnå och mål att sträva 

mot. Detta gör vår studie som rör förhållandet mellan de båda parterna lärare elev och deras 

syn på hälsa i ämnet Idrott och hälsa både relevant och intressant för vår kommande 

profession.  

 

http://www.skolverket.se
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Vi har i vår studie kommit fram till att synen på hälsa även kan skilja sig mellan lärare så som 

det gjorde i intervjuerna av de båda lärarna vi gjorde. Den ena hade ett patogent 

förhållningssätt i sin undervisning och den andra ett salutogent. Om detta är fel eller inte är 

svårt att svara på, men Quennerstedt (2006) tolkar styrdokumenten som så att de är patogena i 

sin hälsosyn och kanske är det då så man skall förhålla sig. Men å andra sidan nämns det i 

styrdokumenten att det grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Hur man sedan värderar detta och vilken prioritet man har 

är svårt att avgöra och ta ställning till om vad som är rätt och vad som är fel. För oss har den 

ena läraren tolkat styrdokumenten på ett sätt och den andra på ett annat.  

 

I studien kommer vi fram till att eleverna mångt och mycket har en liknande syn på hälsa som 

lärarna har. Det torde innebära att lärarna är relativt duktiga på att tydliggöra sin syn på hälsa 

och förankra detta hos eleverna. Läraren i Västerbotten har dock lite mer spridning bland 

eleverna vilket vi redan nämnt kan bero på lärarens kluvna inställning till hälsa där han har en 

syn privat men förhåller sig annorlunda i sin undervisning. Man kan också koppla det mot 

Nilsson (1996) som menar att utöver den fysiologiska biten tar eleverna upp andra sidor så 

som psykiska och sociala som viktiga i sin hälsa. Då läraren i Västerbotten har ett mer 

patogent förhållningssätt kanske eleverna känner sig kluvna och därmed inte riktigt är säkra 

på vad de menar och tycker då de i grund och botten har ett salutogent förhållningssätt.  

Vi kan dock tycka att det borde vara ett tydligare sätt att förstå begreppet i styrdokumenten så 

att det inte finns så stora skillnader och sådan stor spridning i tolkning mellan lärare och 

elever, det skulle i så fall underlätta för båda parter då man på så sätt skulle tydliggöra mål 

och därmed även lärarens utgångspunkt i arbetet. För oss är det självklart att begrepp som är 

betygsgrundande måste vara tydliggjorda mellan den som betygssätter och den som blir 

betygssatt. Till viss del verkar det vara så utifrån vår studie, men det kan förmodligen bli 

bättre. 

 

De regionala skillnader vi finner i studien, att eleverna i Norrbotten i större utsträckning har 

ett salutogent förhållningssätt än vad eleverna i Västerbotten har, tror vi beror på som nämnt 

att lärarna har olika förhållningssätt gentemot hälsa. Det blir på detta sätt intressant att titta på 

det ur ett framtidsperspektiv, hur kommer elevernas framtida liv se ut med de utgångspunkter 

de har i ”ryggsäcken” från tiden i ämnet Idrott och hälsa. Eleverna formas till en framtida 

människa av läraren och detta är något som varje lärare bör ta i beaktande innan man 

undervisar, som lärare har man ganska stor kontroll i våra händer, kontroll över någon annan 

individs liv och uppfattning.  

 

I vårt resultat kan vi inte direkt se att någon av de två perspektiven patogent respektive 

salutogent totalt sett dominerar endera för lärare eller elever. Vi tycker dock att det är viktigt 

att det bör förekomma en diskussion kring de båda perspektiven. Efter erfarenhet från både 

verksamhetsförlagd utbildning och arbete ute i skolorna tycker vi oss skönja ett mer patogent 

förhållningssätt hos lärare, ett förhållningssätt som sedermera speglas i undervisningen. Detta 

är kanske inte så konstigt då Quennerstedt (2006) menar att styrdokumenten har ett patogent 

förhållningssätt gentemot hälsa.  För oss som blivande lärare i ämnet Idrott och hälsa kan vi 

tycka att detta borde ses över. Skall hälsobiten i ämnet enbart handla kring hur man 

förebygger sjukdom och detta främst genom fysisk aktivitet när man som människa 

förmodligen inte mår bra om man enbart mår bra fysiskt? Är det inte som båda av de 

intervjuade lärarna diskuterade i sina svar att både det mentala och det fysiska går hand i hand 

vad gäller hälsa? Det tycker i alla fall vi vilket också syns i vår egen definition av begreppet. 

Om vi glömmer bort det psykiska och sociala i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa tror vi 

att undervisningen tappar bort elevernas välbefinnande på ett djupare plan mer än att man 
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bara fysiskt är frisk. Nej vi är ense om att man i framtiden bör se över styrdokumenten och 

tydliggöra ett mer salutogent förhållningssätt gentemot hälsa för att undvika att eleverna inte 

får kunskaper om hur man kan göra för att må bra psykiskt och att detta hänger ihop med det 

fysiska och vice versa. I skolan och i det framtida vuxna livet finns många faktorer som kan 

påverka elevers hälsa mer än bara medicinska och fysiska faktorer som kan kopplas till ett 

patogent förhållningssätt. Dessa faktorer kan t.ex. vara olika stressrelaterade situationer där 

individen eller eleven förmodligen skulle tjäna på att vara mer förberedd vilket denne enligt 

oss skulle kunna vara om undervisningen i Idrott och hälsa baseras på ett mer salutogent 

förhållningssätt gentemot hälsa.  

 

Den största slutsatsen vi drar av vår studie är att lärarens förhållningssätt till begrepp och 

ämnen ofta avspeglas i elevernas förhållningssätt och att detta är värt att tänka på som lärare 

då denne på så sätt har en stor makt över individens fortsatta liv. Vi tror också det är viktigt 

för läraren i Idrott och hälsa att tänka på hälsa ur ett salutogent perspektiv då detta enligt oss 

ger eleverna bättre förutsättningar att förstå hälsa och hur man skall göra för att må bra, och 

då inte bara fysiskt.  

 

Slutligen ställer vi läsaren en fråga att ta ställning till, Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i 

rullstol? Tycker man att en rullstolsbunden inte kan ha hälsa har man ett patogent 

förhållningssätt gentemot hälsa, tycker man motsatsen, alltså att man kan ha hälsa och 

samtidigt sitta i rullstol har man ett salutogent förhållningssätt. En följdfråga blir följaktligen, 

vad vill man som lärare i denna fråga, med den stora inverkan som vi kommit fram till att 

läraren har, förmedla till eleverna? Att den som sitter i rullstol kan ha hälsa och faktiskt har 

förutsättningar att kunna uppnå en god hälsa på flera andra plan samt utifrån sin egen 

uppfattning eller att den som sitter i rullstol aldrig kan få en god hälsa. Vi föredrar det 

förstnämnda.  

 

8.5 Fortsatt forskning 
 

Under denna rubrik lägger vi förslag på hur fortsatt forskning inom området kan se ut utifrån 

vår studie och vad vi anser vara intressant. 

 

Genom vår studie av tidigare forskning kring hälsa och vårt resultat i både enkät och intervju 

har vi funnit områden som vi skulle tycka vara intressanta för fortsatt forskning. Forskning 

rörande begreppet hälsa finns det gott om. Det finns dock inte lika mycket forskning som rör 

hälsa i skolämnet Idrott och hälsa, och då speciellt elevernas förhållning mot hälsa i ämnet 

Idrott och hälsa. Mer forskning om detta skulle kunna stödja ett tydliggörande av begreppet i 

styrdokumenten och därmed underlätta arbetet för lärarna.  

 

Utifrån resultatet att det finns sådana stora regionala skillnader mellan skolor och län skulle 

det vara intressant med en djupare studie där man belyser just dessa skillnader för att se om 

det övergripande i landet är en stor skillnad. Dessutom skulle det vara intressant att titta på 

övriga länder, kanske då främst nordiska länder för att se hur det jobbar med hälsa i skolan 

och hur de förhåller sig till hälsa. Har de mer tydliga föreskrifter om vad hälsa är och hur det 

ska realiseras i undervisningen? Dessutom hade det varit mycket intressant att följa upp elever 

som i sin undervisning fått endera en undervisning utifrån ett salutogent alternativt patogent 

perspektiv i framtiden och se hur de förhåller sig efter låt säga 10 år. Eller att titta på hur 

människor som gått skolan under någon av de äldre läroplanerna ser på hälsa och hälsa i 

skolämnet Idrott och hälsa för att ställa det i förhållande mot elever idag. Ja det finns mycket 

intressanta frågeställningar man kan utgå från för fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 

Intervjumall för intervju av lärare 

 
Förutom den allmänna presentationen och hälsningen. 

 

1. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

- Trivs du med jobbet?  

- Har ditt arbetssätt förändrats under åren du jobbat? 

 

2. Hur uppfattar du begreppet hälsa? 

- Utveckla, Förklara mer? Kan du kanske ge en definition? 

- Fråga om det lutar mer åt Patogent eller Salutogent. 

 

3. Varför heter ämnet Idrott och hälsa? 

- Utveckla? 

- Vad är viktigast i ämnet, sociala kunskaper, lära sig om risker mot skador och 

sjukdomar, lära sig om träning och kroppens funktioner, eller lära sig självkänsla och 

kroppsuppfattning? 

 

4. Hur arbetar du med hälsa i din undervisning? 

- Lutar det mer åt patogena eller salutogena metoder i undervisningen. Följdfrågor så 

som, arbetar ni mer med fysiska kroppen och förebyggande eller mer med den 

psykiska biten med självkänsla, socialt utvecklande m.m. Om läraren vill säga båda, 

försök få den att försöka betona vilken av de båda som den anser vara mest 

förekommande. 

 

 



Bilaga 2 

Enkät till elever 
 

Hälsa i Idrott och hälsa 

Kryssa i rutan innan alternativet. 

1. Är du 

 

 Man 

 Kvinna 

 

2. Vad är hälsa för dig? 

Markera tre stycken alternativ som du tycker stämmer bäst. 

 När man är frisk  

 När man inte bråkar med sina kompisar eller sin familj 

 När man trivs med sin kropp  

 När man tränar och får en stark och uthållig kropp 

 När man känner att man duger  

 När man orkar springa en sträcka 

 När man undviker övervikt 

 När man mår bra psykiskt 

 

3. Varför har man hälsa i ämnet Idrott och hälsa? 

Markera tre stycken alternativ som du tycker stämmer bäst. 

 För att lära sig undvika skador 

 För att lära sig hur man umgås med människor 

 För att man ska lära sig hur man ska göra för att må bra psykiskt 

 För att förhindra att man i framtiden blir överviktig 

 För att lära sig att trivas med sig själv 

 För att slippa sjukdomar i framtiden 



 För att när man tränar och lär sig om träning blir kroppen stark och hälsan god 

 För att lära sig känna glädje i det man gör 

 

4.  Vilket av dessa påståenden tycker du bäst passar in på vad hälsa är för något? 

Markera ett alternativ som du tycker stämmer bäst. 

 När man känner glädje, man är nöjd med sin kropp och sin situation samt att man trivs 

bland kompisar och familj. 

 När man är frisk, fri från sjukdom och skador samt har en vältränad och stark kropp 

 

 

 

5. Övriga kommentarer kring hälsa inom ämnet Idrott och hälsa 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan 

Adam och Andreas 

 

 

 

  


