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Abstract 
Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat på senare år och är idag ett utbrett 

problem. Skolan och ämnet idrott och hälsa lyfts ofta fram som en viktig arena för att arbeta 

med ungas psykiska hälsa men forskning visar att psykiska hälsoaspekter sällan ges utrymme 

i undervisningen. Därför var syftet med studien att undersöka hur ämneslärare i idrott och 

hälsa på gymnasienivå beskriver att de arbetar med psykisk hälsa inom sitt ämne. Studien 

genomfördes som en kvalitativ intervjustudie där materialet genomgick en tematisk 

innehållsanalys samt en diskursanalys utifrån de teman som innehållsanalysen genererade. 

Resultatet visar att lärarna använder en bredd av strategier och undervisningsinnehåll där fem 

diskurser är framträdande. Lärarna framhåller ett helhetsperspektiv på hälsoundervisningen 

(holistisk diskurs) men anger samtidigt att undervisning om psykisk hälsa främst integreras i 

praktiska aktiviteter (aktivitetsdiskurs). Några framträdande undervisningsstrategier är att 

främja goda relationer och en trygg lärmiljö (relationsdiskurs) samt att skapa meningsfulla 

och utmanande lärsituationer (meningsskapande diskurs). Dessutom betonas vikten av att 

förse elever med kunskaper och verktyg att ta hand om sin hälsa i ett livslångt perspektiv 

(verktygsdiskurs). Trots den variation av innehåll och strategier som nämns kan det 

konstateras att psykisk hälsa ges en undanskymd plats i undervisningen. Lärare bör därför på 

ett tydligare sätt lyfta fram ett holistiskt och salutogent perspektiv för att ge psykiska 

hälsoaspekter större utrymme. Det kan konstateras att dagens ämnesplan ger lärarna stor frihet 

i att utforma undervisningen och att tydligare skrivningar kring psykisk hälsa skulle kunna 

bidra till en mer holistisk hälsoundervisning. 

 

 



 

 

 

Förord 
De flesta av oss har någon i vår närhet som drabbats av psykisk ohälsa på ett eller annat sätt, 

så även jag. Därför känns det viktigt för mig som blivande lärare i idrott och hälsa att 

uppmärksamma den psykiska hälsan. Under utbildningen och VFU-perioder har jag upplevt 

att psykisk hälsa sällan lyfts fram i undervisningen samt att jag själv saknar kunskaper och 

erfarenheter av att undervisa kring detta viktiga ämnesområde. Förhoppningsvis kan detta 

arbete bidra med ökad förståelse och en större verktygslåda att använda i undervisningen. 

 

Ett stort tack riktas till min handledare Suzanne Lundvall som bidragit med konstruktiva 

diskussioner och värdefulla förbättringsförslag. Jag vill även passa på att tacka min fru Annie 
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1 Inledning 
Psykisk ohälsa hos barn och unga är idag ett växande problem och både 

Folkhälsomyndigheten (2019) och Socialstyrelsen (2017) rapporterar att alltfler unga söker 

vård för psykiska besvär som depression och ångest. Schierenbeck och Karlsson (2018) visar 

att den psykiska ohälsan har fördubblats i åldersgruppen 10-17 år mellan åren 2006 och 2016 

vilket visar på en stark negativ trend. Skolan i allmänhet och specifikt ämnet idrott och hälsa 

framhålls ofta som en viktig faktor för att motverka den negativa hälsoutvecklingen och bland 

annat Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) betonar att ämnet idrott och hälsa har positiva 

påverkansfaktorer på elevers hälsa på både kort och lång sikt. Även Jewett m.fl. (2014) visar 

att elever som deltar i idrottsundervisningen uppvisar färre symtom på psykisk ohälsa efter 

avslutad skolgång samt att de har en mer positiv syn på sin egen hälsa än de som inte deltagit. 

Trots ämnets hälsofrämjande potential visar Skolinspektionens rapporter (2010; 2018) att 

undervisning kring ämnesområdet hälsa ges ett begränsat utrymme och ofta prioriteras bort.  

 

WHO (1948) lyfter fram hälsa som ett brett begrepp med flera dimensioner. Deras definition 

av hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande används ofta för att 

beskriva hälsa ur ett helhetsperspektiv. Även ämnesplanen i idrott och hälsa utgår från en bred 

syn på hälsa och en holistisk hälsoundervisning bör därmed lyfta fram alla dessa tre 

hälsoaspekter (Läroplan examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 [Lgy11], 2017). Trots detta visar flera studier att undervisningen kring hälsa domineras 

av den fysiska aspekten medan psykosociala dimensioner ofta hamnar i skymundan (Brolin 

2014; Quennerstedt, 2006; Ström & Eriksson, 2019). Några anledningar till detta faktum är att 

ämnet har starka fysiologiska traditioner där en patogen syn på hälsa lever kvar, samt att 

ämnet präglas av en aktivitetsdiskurs (Brolin, 2014; Quennerstedt, 2006). Vidare menar 

Quennerstedt (2007) att den hälsoundervisning som bedrivs ofta kretsar kring konditions- och 

styrketräning medan aspekter som psykisk hälsa och kroppsideal ges begränsat utrymme. Det 

finns därmed relevans för denna studie att lyfta fram hur lärare arbetar med psykisk hälsa i 

undervisningen då dessa hälsoaspekter tenderar att hamna i skymundan. 

 

Omfattande forskning visar på de positiva effekterna som fysisk aktivitet har på den psykiska 

hälsan men hur en sådan undervisning i praktiken bör utformas är mindre utforskat (Olive 

m.fl., 2019; Rodriguez-Ayllon m.fl., 2019). Annerstedt (2007) poängterar att den fysiska 

aktiviteten inom idrott och hälsa inte automatiskt leder till hälsa utan det handlar om flera 

aspekter som tillsammans kan bidra till elevers välbefinnande. Ahlbergs (2015) studie visar 

att elever önskar mer kunskap om sambandet mellan olika hälsoaspekter samt om hur den 

egna hälsan praktiskt kan främjas. Det är därför av betydelse att läraren besitter kunskaper om 

hur både fysiska, psykiska och sociala faktorer påverkar hälsan samt att dessa aspekter ges 

utrymme i undervisningen.  

 

Mot bakgrund av den ökade psykiska ohälsan hos unga samt det faktum att den fysiska 

hälsoaspekten visat sig dominera hälsoundervisningen är det relevant att undersöka hur lärare 

arbetar med psykisk hälsa inom ämnet idrott och hälsa. I studien används Antonovskys (1991) 

teori om känsla av sammanhang (KASAM) som teoretiskt ramverk. Denna teori utgår ifrån ett 

hälsofrämjande och salutogent perspektiv på hälsa. Genom att belysa lärares strategier och 

arbetssätt kring undervisning av psykiska hälsoaspekter kan studien bidra med ökad förståelse 

och praktiska implikationer för lärare, vilket kan öka möjligheterna till en mer holistisk och 

hälsofrämjande undervisning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärare i idrott och hälsa på gymnasienivå 

beskriver att de arbetar med psykisk hälsa inom sitt ämne. 

 

• Vilka strategier beskriver lärare att de använder för att inkludera psykisk hälsa i 

undervisningen?  
 

• Vilka möjligheter respektive utmaningar upplever lärare att de möter när de undervisar 

om psykiska aspekter av hälsa?  
 

• Uppfattar lärare att det finns några förändringsbehov kring området psykisk hälsa 

i såväl den egna undervisningspraktiken som i ämnesplanen för idrott och hälsa, och i 

sådana fall vilka? 

 

Studiens insamlade empiri analyseras i två steg, dels via en innehållsanalys, dels via en 

diskursanalys. I resultatdelen presenteras resultatet utifrån den genomförda innehållsanalysen. 

I resultatdiskussionen sker därefter en diskursanalys av de teman som innehållsanalysen 

genererade.  
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2 Bakgrund 
I avsnittet ges en bakgrund till forskningsområdet och studiens teoretiska ramverk samt att 

relevanta begrepp definieras. Vidare presenteras tidigare forskning samt kunskapsluckor inom 

området. 

 

2.1 Skolans uppdrag 

Redan i läroplanens övergripande mål och riktlinjer betonas skolans ansvar att ge eleverna 

kunskaper och förutsättningar för en god hälsa (Lgy11, 2017). Skolan ska förutom att rusta 

eleverna med kunskaper även ge dem möjlighet att utvecklas som individer. För att skolan ska 

lyckas med ett hälsofrämjande arbete har ämnet idrott och hälsa en central roll då ämnet syftar 

till att utveckla hälsa och välbefinnande, såväl fysiskt, psykiskt som socialt (ibid.). I 

internationell forskning framgår  att skolan är en optimal miljö för att uppmuntra 

hälsofrämjande beteenden hos eleverna (se exempelvis Chong m.fl., 2018). Men bland annat 

Kutcher m.fl. (2009) menar att psykisk hälsa inte prioriterats i skolan på samma sätt som 

exempelvis fysisk och sexuell hälsa. Andra konstateranden är att skolan bör arbeta mer med 

psykisk hälsa och det föreslås revideringar i läroplanerna för att ge bättre möjligheter och 

styrning i arbetet kring psykisk hälsa (Ebadi m.fl., 2016). Ebadi m.fl (2016) förespråkar ett 

större fokus på elevers självkänsla och välbefinnande snarare än akademisk framgång 

eftersom elevers välmående är centralt för att ge dem möjlighet att utvecklas som individer.  

 

Skolinspektionens (2010) flygande inspektion av ämnet idrott och hälsa visade att området 

hälsa var lågt prioriterat då bara 12 av 800 anteckningar kunde kopplas till hälsobegreppet. 

Det kan antas att ännu färre av dessa innefattade psykiska hälsoaspekter. Stort fokus lades 

istället på praktiska moment och fysisk aktivitet. Rapporten visade också att idrott och hälsa 

ofta uppfattas som två separata moment där idrott undervisas praktiskt medan hälsodelen 

främst sker teoretiskt. En senare kvalitetsgranskning utifrån dagens läroplan (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr 11], 2019) visar att tidigare problematik 

lever kvar. ”Undervisning inom kunskapsområdet hälsa och livsstil ges ett begränsat utrymme 

och integreras sällan i undervisningens praktiska delar” (Skolinspektionen, 2018, s. 5). Vidare 

visar granskningen att även friluftsliv och naturupplevelser sällan prioriteras, vilket är 

ämnesområden som tydligt kan kopplas till psykiska hälsoaspekter. Kunskapsområdet hälsa 

har därmed en undanskymd roll trots att det är tydligt framskrivet i dagens läroplan och 

Skolinspektionen (2018) föreslår att hälsoundervisningen bör ges större utrymme.  

 

2.1.1 Hälsa i ämnesplanen 

I och med införandet av läroplanen Lpo 94 och Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) 

bytte ämnet namn till Idrott och hälsa. Hälsa gavs nu betydligt större utrymme i ämnet 

jämfört med tidigare och Quennerstedt (2006) menar i sin analys av den dåvarande läroplanen 

(Lpo94) att hälsa blev det övergripande syftet med ämnet. Ett brett hälsoperspektiv lyftes 

fram, inkluderade såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter. I avhandlingen, där bland 

annat studier av lokala arbetsplaner ingick, visade det sig att flera skolor fortfarande 

benämnde ämnet som idrott trots att det då gått över tio år sedan införandet av hälsa i ämnets 

namn. Detta visar på att övergripande förändringar tar lång tid att implementera (ibid.). I 

dagens läroplaner Lgr11 (2019) och Lgy11 (2017) är kunskapsområdet hälsa fortsatt en 

central del och bör därmed vara väl implementerat. 

 

Nuvarande ämnesplan i idrott och hälsa på gymnasiet betonar ett brett hälsoperspektiv där 

såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter innefattas (Lgy11, 2017). Undervisningen ska ge 
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kunskaper och förståelse om hur sambandet mellan fysisk aktivitet, naturupplevelser, hälsa 

och livsstil påverkar vårt välbefinnande. Ämnesplanen är riktad mot att lära eleverna att ta 

aktivt ansvar för sin hälsa utifrån sina egna behov och undervisningen ska ge förutsättningar 

för en god hälsa i ett livslångt perspektiv. Den fysiska aspekten ges det största utrymmet i 

texten medan psykiska och sociala aspekter har få explicita formuleringar (ibid.).  

 

Dagens ämnesplan ger läraren stor frihet i att välja undervisningsinnehåll men ämnets 

övergripande mål och kunskapskrav ska ligga till grund för vilket innehåll som väljs (Lgy11, 

2017). Ämnesplanen har få explicita skrivningar kring just psykisk hälsa vilket finner sin 

förklaring i ämnets kommentarmaterial där det framkommer att hälsa i ämnesplanen ska ses 

som ett resultat av olika aktiviteter (Skolverket, 2011). Det finns anledning att problematisera 

avsaknaden av en tydligare framskrivning av hälsa, och specifikt psykiska aspekter, eftersom 

hälsoundervisningen tenderar att hamna i skymundan av den fysiska aktiviteten 

(Skolinspektionen 2010; 2018). Exempel på centralt innehåll inom Idrott och hälsa 1 som mer 

explicit kan kopplas till den psykiska hälsan är ”Spänningsreglering och mental träning”, 

”Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa”, ”Den fysiska aktivitetens 

och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.” samt ”Utemiljöer och naturen som 

arena för rörelseaktiviteter och rekreation.” (Lgy11, 2017, s. 84-85). 

 

2.2 Definitioner 

I avsnittet definieras viktiga begrepp med relevans för studiens syfte. 

 

2.2.1 Definition av hälsa 

Hälsa är ett komplext och svårtolkat begrepp och forskare framhåller att det varit svårt att 

hitta en tillfredsställande definition (Quennerstedt, 2006; Kallenberg & Larsson, 2004). 

Winroth och Rydqvist (2008, s. 18) definierar hälsa som ett verktyg att kunna hantera 

vardagen: ”Hälsa är att må bra och att ha tillräckligt med resurser for att klara vardagens krav 

– och för att kunna förverkliga sina personliga mål”. Kostenius och Lindqvist (2009) 

beskriver hälsa som ett jämviktstillstånd mellan fysiska och psykologiska faktorer där även 

sociala, andliga och emotionella faktorer är betydelsefulla.  

 

WHO:s definition från 1948 beskriver hälsa som: “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” 

(1948, s.1). Det får idag ses som en vedertagen begreppsförklaring trots att definitionen 

genom åren fått en del kritik, inte minst för att hälsa beskrivs som ett statiskt tillstånd och ett 

närmast ouppnåeligt ideal (Ewles & Simnett, 2003). Definitionen har emellertid varit 

betydelsefull för hälsodebatten och fungerat som grund för mer holistiska och djupgående 

teorier (Quennerstedt, 2006). Exempelvis har Socialstyrelsen (2021) i sin begreppsförklaring 

av hälsa valt att använda WHO:s definition men utan att inbegripa ordet ”fullständigt”.  

WHO:s definition är en viktig utgångspunkt för detta arbete då den ger ett brett, holistiskt 

perspektiv vilket går i linje med hur synen på hälsa är framskrivet i dagens styrdokument där 

både hälsa och välbefinnande omnämns (Lgr11, 2019; Lgy11, 2017). 

 

2.2.2 Definition av psykisk hälsa 

Enligt Suldo och Schaffer (2008) innefattar psykisk hälsa både känslomässiga, kognitiva och 

sociala aspekter såsom att hantera relationer och stressoarer i livet. Folkhälsomyndigheten 

(2021b) beskriver psykisk hälsa som ett övergripande begrepp innefattande både psykiskt 

välbefinnande samt psykisk ohälsa i form av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. 
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Psykiskt välbefinnande handlar om att kunna känna lycka och livstillfredsställelse samt att 

bemästra livets svårigheter och ha goda relationer. Psykisk ohälsa innefattar i sin tur både 

psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Psykiska besvär som exempelvis oro och 

nedstämdhet kan påverka funktionsförmågan i olika grad men uppfyller inte kraven för en 

psykiatrisk diagnos (ibid.). Socialstyrelsen (2017) konstaterar att depression och olika 

ångestproblem är de vanligaste psykiatriska diagnoserna hos barn och unga och det är dessa 

sjukdomstillstånd som står för störst ökning av psykisk ohälsa. 

  

De flesta barn och unga i Sverige uppger ett gott psykiskt välbefinnande men både 

Socialstyrelsen (2017; 2020) och Folkhälsomyndigheten (2019) visar i sina rapporter att allt 

fler unga söker vård för psykiska besvär som ångest och depression. Under de senaste 20 åren 

har förekomsten av psykisk ohälsa ökat mer i Sverige jämfört med övriga nordiska länder och 

2017 vårdades 15 % av kvinnorna och 10 % av männen i åldern 18-24 år för någon form av 

psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2017; 2020). Schierenbeck och Karlsson (2018) visar att 

den psykiska ohälsan i åldersgruppen 10-17 år har fördubblats under åren 2006 till 2016. En 

förklaring menar de är att samhället är i ständig förändring och har blivit alltmer 

individualiserat. Även skolan har blivit mer individualiserad och prestationsbaserad, vilket 

påverkat eleverna negativt.  

 

2.2.3 Definition av välbefinnande 

Eftersom psykisk hälsa ofta beskrivs i termer av välbefinnande samt att det är bärande 

komponenter i WHO:s hälsodefinition (1948) motiverar det en definiering av begreppet. Likt 

hälsobegreppet innefattar välbefinnande flera dimensioner och beskrivs ofta i termer av lycka, 

livskvalitet och livstillfredsställelse (Carlisle & Hanlon, 2008; Seedhouse, 1995). MacKian 

(2009, s. 236) definierar begreppet som: “… a good or satisfactory condition of existence; a 

state characterized by health, happiness, and prosperity. The state of feeling healthy and 

happy.” Välbefinnande kan därmed sägas innefatta en mer subjektiv känsla över hur man mår 

(Brülde & Tengland, 2003). Då välbefinnande beskrivs som en subjektiv känsla av att må bra 

kan tydliga kopplingar göras till psykiska hälsoaspekter, där en känsla i aktiviteten som 

exempelvis rörelseglädje, bidrar till både fysiskt och psykiskt välbefinnande 

 

2.3 Hälsoperspektiv och teoretiskt ramverk 

Avsnittet fördjupar två perspektiv som varit betydelsefulla inom hälsodiskursen; det patogena 

och salutogena perspektivet. Vidare presenteras studiens teoretiska ramverk (KASAM), 

vilken har sin grund i ett salutogent perspektiv.  

 

2.3.1 Patogent perspektiv   

Ett patogent hälsoperspektiv är nära sammankopplat med ett biomedicinskt synsätt där hälsa 

ofta beskrivs som frånvaro av sjukdom. Historiskt sett har detta perspektiv dominerat synen 

på hälsa i allmänhet och således undervisningen i ämnet idrott och hälsa (Quennerstedt, 2006; 

Brolin, 2014; Qvarsell, 2001)  

 

Quennerstedt (2019) menar att det finns två stora svagheter med ett patogent synsätt; dels 

skapar det en dikotomi mellan hälsa och ohälsa (frisk och sjuk), dels ett ensidigt fokus på 

riskfaktorer, vilket begränsar möjligheten att diskutera hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv. 

Han betonar att en patogen syn på hälsa även påverkar ämnets roll i skolan. Skolinspektionen 

(2010) menar att en förklaring till att hälsa ges lite utrymme är att traditioner från tidigare 



 

7 

  

kursplaner lever kvar. De menar undervisningen ofta utgår från ett patogent perspektiv där 

fysisk aktivitet ses som den huvudsakliga vägen till god hälsa.  

 

2.3.2 Salutogent perspektiv 

Som kritik mot patogena och biomedicinska perspektivs brister utvecklade Antonovsky 

(1991) ett salutogent synsätt där fokus istället låg på de faktorer som utvecklar och bibehåller 

hälsa. Det salutogena perspektivet har med tiden utvecklats av flera forskare, varav några 

tolkningar presenteras nedan. Antonovsky menade, enligt Thedin Jakobsson (2005), att man 

inte ska ta avstånd från det medicinska kunnandet utan istället komplettera det med en bredare 

syn på hälsa. I ett salutogent perspektiv ses hälsa och sjukdom inte som motsatsförhållande 

till varandra utan graden av hälsa ses istället utifrån ett kontinuum som påverkas av kontexten 

och individens resurser (Ahlberg, 2015). Med andra ord går det att vara sjuk och samtidigt ha 

hälsa (Brülde & Tengland, 2003). Utifrån ett salutogent perspektiv skapas hälsa genom ett 

samspel mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer (Quennerstedt, 2006).  

 

Genom att anlägga ett salutogent perspektiv på undervisningen kan eleverna ges en bredare 

bild av hälsa där både fysiska, psykiska och sociala aspekter ses som gemensamma 

komponenter för hälsa och välbefinnande (Quennerstedt, 2007). Brolin m.fl. (2018) menar att 

ett salutogent perspektiv är nödvändigt för att vidga hälsobegreppet med faktorer som 

demokrati, jämlikhet och tolerans. Detta perspektiv gör hälsa till en angelägenhet för hela 

skolan och inte bara för ämnet idrott och hälsa vilket stöds av läroplanens övergripande mål 

och riktlinjer (Lgy11, 2017). Trots att elevhälsa är angeläget för hela skolans verksamhet 

läggs ofta stort ansvar på idrott och hälsa-ämnet och Gray m.fl. (2015) menar att läroplanens 

holistiska perspektiv riskerar att försvinna om ämnet ges hela ansvaret för 

hälsoundervisningen. Detta på grund av de fysiska traditioner som präglar ämnet där hälsa 

ofta tolkas ur ett fysiologiskt perspektiv. De betonar att eleven och dess behov bör vara 

kärnan i undervisningen för att nå ett mer salutogent förhållningssätt.  

 

Quennerstedt och Öhman (2014) ger en intressant problematisering av det salutogena 

perspektivet när de menar att jakten på god hälsa kan få människor att uppleva en negativ 

stress, eftersom det alltid kommer gå att leva mer hälsosamt. Detta stöds av Ahlbergs (2015) 

studie som visar att många elever har ett pressat förhållningssätt till hälsa och upplever en 

stress kring att alltid leva hälsosamt. En slutsats är därmed att ett salutogent förhållningssätt är 

betydelsefullt för att skapa en holistisk hälsoundervisning men att det samtidigt finns risk i att 

ett hälsofrämjande fokus kan skapa en press hos elever. 

 

2.3.3 KASAM 

Utifrån det salutogena tankesättet skapade Antonovsky (1991) en modell för att kunna mäta 

hälsa och välbefinnande, vilken ofta omnämns som Känsla av sammanhang (KASAM). 

Modellen har ett tydligt hälsofrämjande fokus och ger en holistisk bild av området hälsa där 

även psykosociala aspekter integreras, vilket går i linje med läroplanernas intention (Lgr11, 

2019; Lgy11, 2017). Eriksson och Lindström (2008) menar i sin tolkning av KASAM att 

psykiska hälsoaspekter är de mest betydelsefulla för i vilken grad en individ upplever 

välbefinnande. Därav anses modellen vara lämplig att använda som teoretiskt ramverk i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Antonovsky (1991) intresserade sig för vilka faktorer som gjorde att människor kunde ta sig 

igenom utmaningar och kriser i livet med hälsan i behåll och han fann att människor som 

försökte engagera sig och hantera sin tillvaro upplevde livet mer meningsfullt. Därav 
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formades teorin om hur de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

tillsammans skapar en känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang visade sig öka 

människans motståndskraft vid olika påfrestningar och dess komponenter är därigenom 

bidragande faktorer för hälsa. Begriplighet innebär att individen upplever struktur och 

förståelse kring situationen vilket ger bättre förutsättningar att möta oförutsedda händelser. 

Hanterbarhet innefattar de resurser som finns tillgängliga att klara av olika situationer och 

utmaningar. Även relationer till andra samt personliga erfarenheter ses som viktiga resurser. 

Meningsfullhet handlar om motivation och ses som den viktigaste delen för att uppleva en 

känsla av sammanhang. Situationer ses som meningsfulla om de upplevs utmanande och 

värda att investera tid och engagemang i. Nilsson (2002) förklarar de tre komponenterna i 

korthet genom att begriplighet uttrycker ”jag vet”, hanterbarhet ”jag kan” och meningsfullhet. 

”jag vill”. 

 

Antonovsky (1991) använde en flodmetafor för att förklara vad som får människor att klara av 

livets prövningar. Människor befinner sig ständigt i livets flod och genom komponenterna i 

KASAM kan vi påverka vår simförmåga. För att kunna tackla motgångar och stressade 

situationer (stressoarer) har människan ett antal Generella motståndsresurser (GMR) att ta 

hjälp av. Exempel på GMR är socialt stöd, interpersonella relationer, pengar samt kognitiva 

och emotionella kompetenser (ibid.).  

 

Även om Antonovskys teori ursprungligen skapades utifrån ett folkhälsoperspektiv och inte 

en undervisningskontext går det att finna tydliga kopplingar mellan KASAM:s salutogena 

utgångspunkt och undervisningen i idrott och hälsa. Ahlberg (2015) menar att kursplanen i 

idrott och hälsa framhåller ett salutogent synsätt vilket innefattar både fysiska, psykiska och 

sociala aspekter. Quennerstedt (2006) belyser att undervisningen kan ses som en resurs för 

hälsa om den innefattar dessa tre dimensioner. Att lära sig hälsa handlar om att begripa och 

hantera hälsa samt att meningsfullhet skapas genom att eleverna utvecklar förståelse kring hur 

och varför de ska vara fysiskt aktiva och delta i sociala sammanhang. KASAM kommer i 

denna studie tolkas och användas utifrån Antonovsky (1991) teoretiska grund men också 

utifrån de kopplingar mellan KASAM och undervisning som bland annat Quennerstedt (2006) 

gjort. 

 

2.4 Att undervisa om hälsa och psykisk hälsa 

Avsnittet presenterar tidigare forskning med betoning på lärares erfarenheter av och syn på 

undervisning om hälsa och psykiska hälsoaspekter. 

 

2.4.1 Lärares syn på hälsobegreppet 

Thedin Jakobsson (2012) menar att hälsobegreppets många dimensioner gör det 

svårdefinierat, vilket har påverkat ämneslärares syn på hälsa. Thedin Jakobssons (2005) studie 

av lärares tal om hälsa visar att det saknas en samstämmighet bland lärare om vad begreppet 

innebär. I studien framkommer fyra synsätt som karaktäriserar lärares syn på hälsa: En grupp 

ser hälsa som teoretiska moment kopplat till klassrumsundervisning. En annan grupp 

framhåller hälsa som förmedlingspedagogik där läraren förmedlar varför och hur eleverna ska 

träna. En tredje grupp anser att hälsa tillhör andra ämnen som hemkunskap och naturkunskap 

och slutligen, en fjärde grupp menar att idrott och fysisk aktivitet skapar hälsa. En slutsats är 

att lärares syn på hälsa varierar stort samt att medicinska och fysiologiska utgångspunkter är 

dominerande. Utifrån studien delas lärares synsätt på hälsa in i två huvudsakliga inriktningar; 

en fysiologisk/medicinsk med fokus på fysiska aspekter och aktivitet samt en humanistisk 

vilken innefattar psykosociala aspekter. Den första inriktningen betonar individens ansvar att 
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skapa en god fysisk hälsa medan den andra framhåller sociala förmågor och samarbete som 

hälsofrämjande (ibid.). Även Brolin (2014) lyfter fram två huvudsakliga diskurser som 

kännetecknar hälsoarbetet i skolan; en individbaserad där elevens personliga utveckling är i 

centrum samt en värdegrundsbaserad som bygger på sociala relationer och demokratiska 

värden. Brolin (2014) menar att kursplanen i ämnet präglas av individdiskursen där eleven 

själv hålls som ansvarig för sin kroppsliga hälsa. Vidare betonas att en hälsoproblematik 

förekommer inom ämnet genom att elever som inte passar in i denna diskurs exkluderas.  

 

Det kan konstateras att bristen på en enhetlig definition och samsyn kring hälsobegreppet har 

påverkat lärarnas förhållningssätt till begreppet och hur undervisningen utformas. Detta trots 

att läroplanerna länge har framhållit en holistisk syn på hälsa. Quennerstedt (2019) föreslår i 

en relativt nyligen publicerad artikel ett något omdefinierat sätt att se på hälsa som något man 

”gör”, ett verb (”healthying”), och att detta kan bidra till en mer nyanserad syn på 

hälsobegreppet, vilket kan ge möjligheter till en mer utvecklad hälsoundervisning. 

 

2.4.2 Fysisk aktivitet kopplat till psykisk hälsa 

Omfattande forskning visar på de goda effekterna som fysisk aktivitet har på den psykiska 

hälsan (Rodriguez-Ayllon m.fl., 2019; Biddle, m.fl., 2019; Hrafnkelsdottir m.fl., 2018; Olive 

m.fl., 2019). Exempelvis bidrar fysisk aktivitet till minskad stress, ökad kognitiv förmåga och 

koncentrationsförmåga samt minskad risk för depression (Hansen, 2016; Jackson m.fl., 2004; 

Kostenius & Lindqvist, 2009). En nyligen publicerad rapport av Folkhälsomyndigheten 

(2021a) visar att skolbarn som är fysiskt aktiva har bättre psykisk hälsa och välbefinnande. 

Rapporten konstaterar att fysisk aktivitet har betydelse för såväl fysisk som psykisk hälsa och 

alla barn bör ges förutsättningar att vara fysiskt aktiva och uppleva rörelseglädje. Skolan lyfts 

särskilt fram som en viktig arena för detta arbete. Jewett m.fl. (2014) visar att elever som 

deltagit i skolidrotten uppvisar färre symtom på psykisk ohälsa efter tre år som unga vuxna. 

De har dessutom en mer positiv syn kring sin egen psykiska hälsa jämfört med elever som 

inte deltar. Författarna belyser även att de sociala aspekterna som deltagande på 

idrottslektionerna innebär har betydelse för den psykiska hälsan. McMahon m.fl. (2017) visar 

att regelbunden fysisk aktivitet i skolan och på fritiden stärker den psykiska hälsan och de 

som utövar lagidrott har lägre nivåer av ångest och depression jämfört med de som utövar 

individuella idrotter.  

 

En slutsats som går att dra från ovanstående forskning är att den sociala dimensionen av 

idrottsutövande har en viktig koppling till den mentala hälsan. Då forskning allt tydligare 

visat på sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa har ämnets legitimitet som kunskapsämne 

ökat, något som tidigare ifrågasatts (Annerstedt, 2007). Därmed är det betydelsefullt att 

läraren har kunskaper om hur både fysiska, psykiska och sociala aspekter påverkar hälsan 

samt att dessa delar ges utrymme i undervisningen. Genom att belysa psykiska hälsoaspekter 

kan detta arbete vidga lärares verktygslåda inom ämnesområdet hälsa. 

 

2.4.3 Den fysiska aktivitetens dominans 

Trots kurs- och ämnesplanens intentioner att framhålla en holistisk hälsosyn konstaterar 

Quennerstedt (2006) och Brolin (2014) att den fysiska hälsoaspekten dominerar och att ämnet 

präglas av en aktivitetsdiskurs. De menar att en patogen syn lever kvar där undervisningen i 

huvudsak kretsar kring att eleverna ska var aktiva och genom detta uppnå hälsa. 

Aktivitetsdiskursens dominans framkommer även i Skolinspektionens granskningar (2010; 

2018) där det framgår att bollspel får stort utrymme, vilket ofta gynnar föreningsaktiva elever. 
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En förklaring till att bollspel ges så stort utrymme är att det anses vara en bra aktivitet för att 

uppnå fysisk aktivitet och högt deltagande. En möjlig konsekvens är då att elever utanför 

denna grupp exkluderas och inte ges samma möjligheter att erfara hälsofrämjande effekter av 

undervisningen. 

 

Forskning visar att ett vanligt medel för att arbeta hälsofrämjande i ämnet är att öka mängden 

fysisk aktivitet och genom detta gynna både den fysiska och psykiska hälsan. Både svensk 

och internationell forskning visar dock att elever sällan ges möjligheter att problematisera 

fysisk aktivitet utifrån ett holistiskt perspektiv på hälsa. Ofta läggs fokus på ökad mängd 

istället för att diskutera innehåll och kvalitet i undervisningen (Quennerstedt, 2008; Londos, 

2010; Janssen och Leblanc, 2010). Ekberg (2016) har sammanställt vilken kunskap som anses 

viktigast inom ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Fysisk träning, traditionella sporter och 

rekreation var i fokus samtidigt som stor vikt lades vid att aktiviteterna skulle uppfattas som 

roliga och givande. Studien visade även att kunskapsområdet hälsa gavs ett begränsat 

utrymme. Även Larsson (2004) konstaterar att elever ofta ser idrott och hälsa som ett 

rekreationsämne som ska vara roligt. Tangen (1982) framhåller att aktiviteter behöver ses som 

meningsfulla för individen för att vara hälsofrämjande och att vara fysiskt aktiv innebär då 

inte nödvändigtvis att hälsan förbättras utifrån ett livslångt lärandeperspektiv.  

 

Larsson (2016) menar att en anledning till att undervisningen präglas av fysisk aktivitet är att 

kroppslig förmåga och allsidig rörelseförmåga är centrala begrepp i ämnesplanen som lärare 

därför kopplar till hälsobegreppet. Fysisk aktivitet har flertalet positiva effekter på hälsan och 

många ser därför fysisk aktivitet och hälsa som liktydigt. Backman och Larsson (2016) menar 

att psykisk hälsa är en viktig del i undervisningen men det verkar vara svårt att bryta de 

traditioner som finns inom ämnet av vad viktig kunskap är. Deras studie visade att de fysiska 

ämnestraditionerna var starka vilket leder till att teman som psykisk hälsa åsidosätts. De gör 

slutsatsen att det verkar vara svårt att bryta traditionella mönster inom ämnet och att lärare 

känner en större trygghet i de fysiska momenten. Även Thedin Jakobsson (2005) menar att en 

anledning till att inte psykosociala aspekter lyfts fram är att ämnet bär på en humanbiologisk 

och fysiologisk tradition som har haft stort inflytande på undervisningen.  

 

2.4.4 Möjligheter och utmaningar med undervisning om psykisk 
hälsa 

Flera internationella artiklar betonar vikten av en god psykosocial lärmiljö i ämnet idrott och 

hälsa för att eleverna ska uppleva välbefinnande genom undervisningen. Studierna visar att 

läraren bör arbeta för att skapa en inkluderande och stöttande miljö, exempelvis genom att 

bygga goda relationer där eleverna känner sig sedda av läraren (Gu & Solmon, 2016; Holt 

m.fl. 2019; Cronin m.fl. 2018; Lyngstad m.fl. 2019). Även Lupu (2017) betonar att lärare-elev 

relationer är en avgörande faktor för att skapa en god psykosocial undervisningsmiljö. 

 

Motivation ses i forskningen som en viktig faktor för att skapa undervisningssituationer där 

elevers psykiska hälsa kan gynnas. Både svensk och internationell forskning lyfter fram 

självbestämmandeteorin (SDT) och de grundläggande psykologiska behoven av autonomi, 

kompetens och tillhörighet som viktiga aspekter för läraren att ta hänsyn till (Lindwall m.fl., 

2019; Ntoumanis m.fl., 2020; Vasconcellos m.fl., 2020). Bland annat betonar Holt m.fl. 

(2019) och Cronin m.fl. (2018) en autonomistödjande undervisning som en framgångsfaktor 

för att öka elevernas motivation. Vidare menar Erturan-Ilker (2014) att kompetens är den 

viktigaste bidragande faktorn för att skapa motivation och därigenom välbefinnande genom 

idrott och hälsa. Genom att skapa en inre motivation hos eleverna till att delta i ämnet ges 
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förutsättningar att utveckla intresse och kunskaper för en fortsatt aktiv och hälsosam livsstil i 

ett längre perspektiv. 

 

Cardina och James (2018) lyfter fram vikten av att etablera hälsosamma beteenden redan i 

ung ålder och eleverna bör lära sig nödvändiga kunskaper i beslutsfattande kring hälsa. Att 

kunna göra bra val och orientera sig bland olika hälsobudskap är en viktig färdighet för att 

kunna leva hälsosamt i ett livslångt perspektiv. Även Larsson (2016) betonar att eleverna bör 

lära sig att möta olika hälsobudskap och förhålla sig kritiskt till dessa. Han lyfter fram 

problematiken i att ett kritiskt förhållningssätt sällan framkommer i hälsoundervisningen. 

 

Ljungberg och Andersson (2020) lyfter i sin forskningsöversikt fram tidsbrist och 

självstigmatisering som två huvudsakliga utmaningar gällande undervisning kring psykisk 

hälsa. De belyser att lärare upplever svårigheter med att hinna undervisa både kring fysisk 

aktivitet och hälsa. Det poängteras även att självstigmatisering i samhället gör det svårt att 

undervisa kring psykiska hälsa. Hartman m.fl. (2013) förklarar hur stigma kring psykisk 

sjukdom kan leda till att skamkänslor över sina psykiska problem och gör att många undviker 

att söka professionell hjälp. Rose m.fl. (2019) lyfter å sin sida fram självstigmatisering som 

ett samhällsproblem som blir särskilt synligt i skolan då det är många ungdomar som inte 

söker hjälp för psykisk ohälsa.  

 

Mehmeti (2015) lyfter i sin artikel fram flera utmaningar kring hälsoundervisningen i ämnet. 

Resultatet visade att ämnets låga prioritet och bristande kunskaper hos lärare att undervisa 

kring hälsa och välbefinnande var de främsta problemen. En annan utmaning kring området 

hälsoundervisning är bedömning och betygsättning (Chap 2020). Artikeln lyfter bland annat 

svårigheterna med att skapa bedömningssituationer där eleverna kan visa sina kunskaper i en 

autentisk kontext. 

 

2.5 Sammanfattning och kunskapsluckor 

Sammanfattningsvis betonar både ämnesplanen (Lgy11, 2017) och tidigare forskning ett 

salutogent och holistiskt förhållningssätt till hälsa där både fysiska, psykiska och sociala 

dimensioner ges utrymme. Trots dessa intentioner har undervisningen i ämnet idrott och hälsa 

dominerats av en aktivitetsdiskurs kopplad till fysiska hälsoaspekter (Brolin, 2014; 

Skolinspektionen, 2018). Mycket tyder på att ämnets tradition och att den patogena synen 

som ännu tycks leva kvar gör att aspekter kring psykisk hälsa marginaliseras. Mot bakgrund 

av att psykosociala dimensioner ofta prioriteras bort i undervisningen samt att den psykiska 

ohälsan bland barn och unga har ökat på senare år är det relevant att undersöka hur lärare kan 

arbeta med psykisk hälsa i sitt ämne. 

 

Tidigare studier visar på hälsobegreppets komplexitet samt att det hos lärare förekommer 

skilda synsätt på hälsa (Thedin Jakobsson 2005; Brolin, 2014). Utgångspunkt för studien har 

tagits i WHO:s (1948) definition av hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Weiss (2011) lyfter i sin artikel fram vikten av att lära elever hur välbefinnande kan yttra sig 

och poängterar en holistisk hälsoundervisning där psykosociala aspekter betonas. Detta 

förstärker bilden av välbefinnande som en viktig faktor och förutsättning för att uppnå 

psykisk hälsa. 

 

Det kan konstateras att ämnet idrott och hälsa har goda möjligheter att stärka elevers 

kunskaper om psykisk hälsa men hur detta praktiskt ska ske är mer oklart. Weiss (2011) lyfter 

fram en holistisk inriktning på ämnet men efterfrågar samtidigt mer kunskap kring hur idrott 
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och hälsa-undervisningen konkret bör utformas för att inkludera både fysiska och 

psykosociala dimensioner. Forskningen är enig om de positiva effekter som fysisk aktivitet 

har på den psykiska hälsan, men flera studier efterfrågar fler praktiska implikationer för hur 

en sådan undervisning kan utformas (Olive m.fl. 2019; Rodriguez-Ayllon m.fl. 2019). Därför 

riktar denna studie in sig på hur undervisningen kring psykisk hälsa kan utformas genom att 

belysa möjligheter, utmaningar och framgångsfaktorer som lärare uttrycker kring 

kunskapsområdet. Genom att belysa strategier och arbetssätt hos lärarna kan studien ge ökad 

förståelse och kunskap kring hur undervisningen om psykisk hälsa kan utformas i praktiken. 

 

Ebadi m.fl. (2016) föreslår förändringar i styrdokumenten för att utveckla skolans arbete kring 

psykisk hälsa. Det finns därmed intresse att undersöka ifall lärare i idrott och hälsa ser några 

behov av förändringar i nuvarande läroplan för att skapa ett tydligare fokus på psykisk hälsa. 

Att uppmärksamma strategier och arbetssätt i hälsoundervisningen bör vara av intresse för 

både blivande och verksamma lärare och kan bidra till att förverkliga läroplanens intentioner 

om en holistisk hälsoundervisning (Lgy11, 2017). 
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3 Metod 
I avsnittet presenteras metodval och tillvägagångssätt som legat till grund för studiens 

genomförande. De metodologiska överväganden som gjorts presenteras löpande i texten.  

 

3.1 Design 

Ahrne och Svensson (2015) menar att studiens syfte och frågeställningar bör ligga till grund 

för valen av metod och teoretiskt ramverk. Då studien undersöker lärares erfarenheter kring 

undervisning ansågs kvalitativ intervjumetod ge goda förutsättningar att få mer djupgående 

svar än vad en kvantitativ ansats kunnat ge. Detta ansågs ge möjligheter till en mer 

djupgående analys av materialet, vilket var önskvärt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervju är en lämplig metod om 

studien ska utgå ifrån deltagarnas erfarenheter och kunskaper genom att den ger möjlighet att 

se ämnet utifrån respondentens synvinkel. Andra fördelar är att metoden ger respondenterna 

utrymme till djupgående beskrivningar och förklaringar av sina upplevelser (Denscombe, 

2018). Vidare betonar Braun and Clarke (2006) vikten av att ha ett teoretiskt ramverk samt att 

detta tydliggörs. KASAM valdes som teoretisk utgångspunkt då teorin är väl etablerad i 

forskning om hälsa samt att den på ett konkret sätt kan kopplas till undervisning om hälsa. 

 

3.2 Urval 

Urvalet har främst gjorts via bekvämlighetsprincipen, vilket innebär att man utgår ifrån 

respondenter som finns tillgängliga på ett bekvämt sätt i forskarens omgivning. Ett 

bekvämlighetsurval är fördelaktigt i mindre forskningsprojekt då det ofta finns begränsat med 

tid och resurser (Denscombe, 2018). Med tanke på studiens tidsramar samt att det i 

inledningsskedet av studien upprättats kontakt med några verksamma lärare valdes detta urval 

som huvudsaklig metod. För att komplettera med ytterligare deltagare användes ett strategiskt 

kriteriebaserat urval då det enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är en lämplig metod 

för att komma åt rätt målgrupp för studien. Fem gymnasieskolor kontaktades för att finna 

lärare som uppfyllde kriterierna om att vara verksamma lärare, behöriga att undervisa i ämnet 

samt arbeta på gymnasienivå. Bekvämlighetsurvalet genererade i fyra respondenter och 

kriterieurvalet i två. Samtliga lärare arbetade på kommunala skolor i olika kommuner i 

Västsverige. I nedanstående tabell redovisas lärarnas fiktiva namn samt yrkeserfarenhet som 

lärare i Idrott och hälsa på gymnasienivå. 

 

Tabell 1. Studiens deltagare 

Benämning av respondenter Yrkeserfarenhet på gymnasienivå 

Lärare 1 15 år 

Lärare 2 3 år 

Lärare 3 10 år 

Lärare 4 25 år 

Lärare 5 13 år 

Lärare 6 17 år 

 

Urvalet var explorativt och avsikten med studien var inte att urvalet ska kunna representera en 

hel målgrupp. Det är de enskilda individernas erfarenheter och beskrivningar som lyfts och 

därmed kan inte resultatet generaliseras till en hel målgrupp (Denscombe, 2018). Sex 

respondenter valdes ut då det ansågs kunna ge en tillräcklig bredd i det empiriska underlaget 

samtidigt som tidsaspekten var viktig att ha i åtanke. Guest m.fl. (2020) menar att ett mått av 
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mättnad ofta uppstår efter sex-sju intervjuer då fler intervjuer inte tenderar att frambringa så 

mycket ny information. Denscombe (2018) poängterar att analysarbetet av särskilt semi- och 

ostrukturerade intervjuer är tidskrävande och det fanns därmed anledning att begränsa antalet 

respondenter. 

 

3.3 Datainsamling 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformades en semistrukturerad intervjuguide. 

Detta innebär att intervjun följer förutbestämda ämnen men att det finns en flexibilitet i 

frågestrukturen utefter respondenternas svar (Dalen, 2015). Denscombe (2018) betonar att den 

flexibla strukturen med öppna frågor och ger respondenten frihet att kunna utveckla tankar 

och idéer, vilket har varit viktigt för denna studie. En pilotintervju genomfördes med en 

kurskamrat för att testa frågornas relevans utifrån studiens syfte. Pilotintervjun gav även 

nyttiga erfarenheter av att befinna sig i intervjuarrollen. Vid detta tillfälle kunde det 

konstateras att intervjuguiden i det stora hela var väl utformad och kunde ge svar som mötte 

studiens syfte. Ett par av frågorna slogs samman och ordningsföljden ändrades på vissa frågor 

för att ge ett bättre flöde i kommande intervjuer. 

 

Intervjuerna utgick från tre övergripande teman, men ordningsföljden på frågorna varierade 

utefter vad respondenterna valde att lyfta fram. Denna flexibilitet gav ett naturligt flöde 

genom intervjuerna och respondenterna fick möjlighet att lyfta fram vad de upplevde som de 

viktigaste aspekterna i förehållande till studiens syfte. Följdfrågor användes för att låta 

respondenten göra förtydliganden och vid behov gjorde intervjuaren sammanfattningar av 

respondenternas utsagor. Med tanke på rådande omständigheter och aktuella 

rekommendationer till följd av coronapandemin genomfördes intervjuerna på distans via 

Microsoft Teams. Intervjuerna varade i 30-50 minuter och spelades in direkt i Teams samt 

med en extern ljudinspelare i mobiltelefon.  

 

3.4 Databearbetning och analys 

Ljudfilerna transkriberades med hjälp av programmet Express Scribe. Hur ordagrant 

uttalanden ska återges beror enligt Kvale och Brinkmann (2015) på studiens syfte. Då studien 

inte har för avsikt att ge en detaljerad språklig analys har exempelvis pauser, upprepningar 

och uttalanden som ”mm” valts att inte skrivas ut. Vissa ord och uttryck fick även en mer 

skriftspråklig karaktär för att underlätta vidare läsning och analysprocess.  

 

Det transkriberade materialet analyserades i två steg. Materialet genomgick först en tematisk 

innehållsanalys för att slutligen analyseras med hjälp av diskursanalys. Det första steget i 

analysprocessen var att få struktur över datamaterialet. Kristensson (2014) menar att 

innehållsanalys är en lämplig metod för ovana forskare då den ger möjlighet att arbeta 

strukturerat samtidigt som forskaren kan röra sig mellan yta och djup i analysen. En tematisk 

analys innebär att söka över datamaterialet för att se viktiga mönster som genereras utifrån 

data eller teori. Det är en flexibel metod då den ger möjlighet till rika och detaljerade 

beskrivningar av kvalitativa data (Braun & Clarke, 2006).  

 

I analysarbetet användes en tematisk induktiv ansats med motivet att denna ansats låter 

datamaterialet ha sin självständighet samtidigt som det ger möjlighet att möta materialet på ett 

öppet och förutsättningslöst sätt (Braun & Clarke, 2006). Då arbetet syftar till att ge en 

helhetsbild av lärares arbete kring psykisk hälsa ansågs en induktiv utgångspunkt vara mest 

fördelaktig. Hsieh och Shannon (2005) menar att innehållsanalys är en lämplig metod att 

använda för att möta datamaterialet induktivt. Som utgångspunkt för den tematiska 
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innehållsanalysen har de sex faser som föreslås av Braun and Clarke (2006) använts. Första 

fasen innebar att bekanta sig med materialet och skriva ner initiala idéer. Denna fas inleddes i 

samband med transkriberingen genom att materialet lästes aktivt och tidigt uppkomna teman 

och mönster antecknades. I fas två inleddes kodningsprocessen vilket innebar att relevant data 

samlades till olika koder. Programmet Atlas användes för att underlätta ett systematiskt 

kodningsarbete genom att koderna kunde struktureras på ett överskådligt vis. I fas tre 

samlades koderna till potentiella teman vilka sedan utvärderades i fas fyra. Datautdragen 

behövde då läsas om för att identifiera sammanhängande mönster och se ifall valda teman 

hade tillräckligt med material som stöd. Femte fasen innebar att definiera och namnge dessa 

teman. Huvudpunkten i varje tema togs ut för att se om de passade i den helhetsbild som 

frågeställningarna vill lyfta. Den sista fasen i den genomförda innehållsanalysen innebar att 

skriva fram resultatet och plocka ut citat. 

 

Den slutliga bearbetningen, steg två i analysarbetet, gjordes med hjälp av diskursanalys som 

verktyg. Diskursanalysen gav möjlighet till en övergripande förståelse av lärarnas kollektiva 

föreställningar och bidrog på så sätt med ett ytterligare perspektiv utöver tematiseringen 

(Johansson, 2005). I diskursanalysen av det empiriska materialet har KASAM:s komponenter 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet använts som analytiska begrepp för att 

synliggöra respondenternas föreställningar om det undersökta området.    

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) framträder diskurser genom hur människor talar 

om och förstår sin tillvaro, i det här fallet hur lärarna beskriver att de arbetar kring psykisk 

hälsa. Svensson (2019) beskriver diskursanalys som ett sätt att förstå språkanvändning och 

hur det påverkar människor, relationer och samhälle. Enligt Svensson (2019) är diskursanalys 

lämpligt inom forskningsprojekt och examensarbeten där man intresserar sig för språkets och 

meningsskapandets roll i vardagen. Då diskursanalyser har sin grund i ett språkligt perspektiv 

ansågs det som en lämplig metod att applicera utifrån att studien behandlar lärares språkliga 

beskrivningar kring ämnesområdet psykisk hälsa. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

förklarar ordet diskurs som att språket följer vissa mönster utifrån olika sociala domäner. 

Diskursanalys innebär därmed att identifiera dessa mönster och kan även beskrivas som ett 

studie av ideologier och synsätt. Diskursanalysen intresserar sig för hur ideologier skapas och 

fungerar i praktiken och likt pragmatism fokuserar den på praktiska handlingar (Denscombe, 

2018). Diskursanalysens pragmatiska och praktiska inriktning ansågs väl lämpad då studiens 

frågeställningar har ett fokus på lärarnas praktik i form av strategier, möjligheter och 

utmaningar kring undervisning. De identifierade temata användes för att utläsa vilka 

diskurser, i bemärkelsen tankefigurer kring hälsa, som framkommer i det empiriska 

materialet. Dessa har sedan jämförts mot de diskurser som Quennerstedt (2006) och Brolin 

(2014) lyft fram i deras tidigare arbeten kring hälsa. Svensson (2019) framhåller att 

diskursanalyser ofta kretsar kring struktur- och maktförhållanden. Diskursanalysen har i detta 

fall gett möjlighet till en jämförelse mellan olika diskurser och hur dessa påverkas av 

strukturella faktorer som till exempel styrdokument. 

 

Diskursanalysen kräver enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) en teoretisk grund. 

KASAM ansågs kunna ge en relevant teoretisk grund och språkliga verktyg i 

tolkningsprocessen genom de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Diskursanalys innebär en analytisk läsning av olika former av text. Diskurser 

kan identifieras i olika processer där mening skapas och därför kan exempelvis intervjuer ses 

som text och undersökningsobjekt (Gustavsson, 1999). Quennerstedt (2006) poängterar att 

diskursanalys kan ske på olika sätt beroende på olika empiriska material. Metoden skapas 

därför utifrån det teoretiska ramverket och problemområdet. Winther Jørgensen och Phillips 
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(2000) menar att metoden kräver fantasi och att det alltid är en fråga om tolkning utifrån 

forskarens perspektiv. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att studien undersöker det den är tänkt att göra, vilket berör studiens 

giltighet och trovärdighet (Bryman, 2011). Tack vare att intervjuerna genomfördes enskilt och 

på distans kunde respondenterna själva välja en lugn och trygg miljö för intervjun. Att 

genomföra enskilda intervjuer stärker validiteten eftersom respondenterna inte påverkas av 

någon annan (Bryman, 2011). Det var därför naturligt att genomföra intervjuerna enskilt även 

om flera av läraren arbetade på samma skola och det skulle kunna ha varit en tidsmässig 

fördel i att genomföra intervju i grupp. 

 

Ett sätt att öka validiteten i studien var också att genomföra en pilotintervju med en 

kurskamrat. Efter intervjun diskuterades frågorna med kurskamraten för att se om de kunde 

utformas annorlunda för att bättre möta studiens syfte och frågeställningar. Willig (2013) 

belyser att en viktig validitetsaspekt inom kvalitativ forskning handlar om processen som lett 

fram till studiens resultat. Validitetens stärks därför om forskaren är transparant och tydligt 

redovisar denna process. Genom att tydligt beskriva metodologiska val och analysens olika 

steg anses uppsatsens metodavsnitt bidra till att öka studiens validitet. Eftersom 

analysprocessen noggrant utgått från syfte och frågeställningar har validiteten stärkts genom 

att studien då undersöker det den är avsedd att göra.  

 

Reliabilitet handlar om mätinstrumentens tillförlitlighet och hög reliabilitet uppnås om 

undersökningen kan göras om och komma fram till samma resultat samt att mätningen 

innebär en stabilitet över tid (Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Då mätinstrumentet i detta fall 

innebär intervjuer är det betydelsefullt för reliabiliteten att intervjuerna genomförts utifrån 

liknande förutsättningar. Med hänsyn till reliabilitetsaspekten har intervjuerna utgått från 

samma intervjuguide och varje intervju har genomförts i en lugn miljö utan stress. 

Respondenterna fick själva föreslå tid och plats som passade deras schema för att på så sätt 

skapa förutsättningar att kunna genomföra intervjuerna utan påverkan av yttre faktorer. Därtill 

har kriterierna för urval av respondenter noga övervägts i relation till studiens syfte. Utifrån 

dessa parametrar anses studien uppnå en god reliabilitet även om det finns faktorer som kan 

ha påverkat den negativt. Till exempel kan det ur reliabilitetssynpunkt vara problematiskt att 

undvika att kunskaper, erfarenheter och livsvärld hos studiens ansvarige vävs in i 

tolkningsprocessen. Alvehus (2013) menar att det kan påverka reliabiliteten negativt eftersom 

en annan person skulle kunna tolka materialet på ett annat sätt.     

 

3.5 Forskningsetiska principer 

Studien har utgått från de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Ett mail skickades ut 

till respondenterna med information om studiens syfte, forskningsetiska utgångspunkter samt 

att deltagandet är frivilligt (se Bilaga 2). Vidare informerades deltagarna om att personliga 

uppgifter och empiriskt material kommer behandlas på ett konfidentiellt sätt, vilket innebär att 

ingen obehörig kommer kunna ta del av informationen. Nyttjandekravet framkom genom att 

lärarna garanterades anonymitet samt att insamlat material och uppgifter enbart kommer 

användas i forskningssyfte. Lärarna fick ge sitt muntliga samtycke till att delta samt att 

intervjuerna spelades in för vidare analys.  
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4 Resultat 
Syftet med studien har varit att undersöka hur ämneslärare i idrott och hälsa på gymnasienivå 

beskriver att de arbetar med psykisk hälsa inom sitt ämne. Resultatet presenteras utifrån de 

tema och subtema som innehållsanalysen genererade. De tre huvudteman som framkommit är 

lärares förhållningssätt, arbetssätt och metoder samt upplevda förändringsbehov. I 

resultatdiskussionen genomförs sedan en diskursanalys av de teman som framkommit, 

varefter dessa diskurser diskuteras och jämförs med diskurser som påtalats i tidigare studier. 

Resultaten diskuteras även utifrån studiens teoretiska ramverk. 

 

4.1 Lärares förhållningssätt 

4.1.1 Ett holistiskt perspektiv 

Samtliga lärare lyfter fram att de arbetar med hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där fysiska, 

psykiska och sociala aspekter samverkar på olika sätt. Lärarna anger att de oftast inte jobbar 

explicit med psykisk hälsa utan att det vävs in i olika aktiviteter och sammanhang där de på 

olika sätt försöker koppla ihop den fysiska och mentala hälsan. Flertalet respondenter tolkar 

hälsa som att kunna ta hand om sin kropp utifrån ett holistiskt och livslångt perspektiv. Lärare 

4 är den enda som explicit nämner ett salutogent förhållningssätt men flera lärare betonar 

vikten av att arbeta hälsofrämjande. 

 

Trots att respondenterna har en relativt samstämmig syn på hälsobegreppet framkommer det 

skilda synsätt när lärarna beskriver hur de tror att lärare generellt arbetar med psykisk hälsa 

inom ämnet. Vissa respondenter tror att ämnesområdet lyfts fram i hög grad medan andra 

menar att det ofta glöms bort eller prioriteras ned av olika anledningar. Lärare 1 antar att det 

ofta väljs bort för att det kan vara ett jobbigt och obekvämt ämne medan Lärare 4 lyfter fram 

en samhällsproblematik kring hur människor talar om psykisk hälsa.   

 
Jag tror att vi egentligen inte alltid är så bra på att separera det utan kanske att vi pratar om det lite 

in i mellan. Jag tror inte att vi, det är lite hysch-hysch-ande kring det fortfarande skulle jag säga, 

lite som det är i samhället överlag (Lärare 4). 

 

De intervjuade lärarna visar överlag på en holistisk förståelse kring hälsobegreppet där ett 

helhetsperspektiv är en central utgångspunkt för deras undervisning. Samtidigt beskrivs en 

mer ensidig syn på hälsa inom lärarkåren där många lärare följer traditionella mönster och 

tolkar hälsa främst ur en fysisk synvinkel.  

 

4.1.2 Meningsfull undervisning 

Respondenterna anger en rad olika strategier för att göra hälsoundervisningen i ämnet 

meningsfull. Flera lärare betonar rörelseglädje som en viktig faktor för att eleverna ska få en 

positiv upplevelse av undervisningen. Ämnet behöver både vara roligt men samtidigt 

utmanande för eleverna.  
 

… få dem att inse att det här är för deras skull. Att det här ska ju dem ha med sig hela livet. Att för 

jag som har matte också så är ju vårat ämne det absolut viktigaste. För mår man bra fysiskt och 

psykiskt så klarar man ju det mesta. Så kanske få dem att inse att det är viktigt att ha ett roligt 

ämne, men också viktigt att våga utmana sig själv och verkligen viktigt att lära sig det för livet. 

För hela tiden ska de ju ha med sig det vi lär oss i undervisningen (Lärare 1). 

 

Det framkommer tydligt att kunskaper kring hälsa och livsstil är av stort värde i ett livslångt 

perspektiv. För att få eleverna att förstå vikten av ämnet är en betydelsefull faktor vilket 
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innehåll som väljs och hur det presenteras. En viktig utgångspunkt är att utgå ifrån elevernas 

intressen och bakgrund i sitt val av innehåll. Undervisningsinnehållet får gärna vara kopplat 

till elevernas vardagsliv för att på så sätt väcka ett intresse för ämnet.  
 

Många elever kan när vi börjar prata om det så kan de i första kanske minuten tänka liksom att: 

”aaaa, lite tråkigt”, sådär, men hittar man en bra vinkel på det blir de oftast intresserade efter ett 

tag och tycker att det här var inte så dumt ändå faktiskt. Och att man liksom för mer en diskussion 

och försöker koppla till deras vardag och deras situation och sånt där så att man gör det lite mer 

meningsfullt än att bara stå och pumpa massa texter hämtat från någonting  (Lärare 6). 

 

I lärarens utsaga framgår det att eleverna kan ha fördomar till en början men att intresset kan 

väckas om man som lärare hitter en ingång till ämnet utifrån gruppens intresse. Flertalet lärare 

lyfter fram att det är skillnader i hur de arbetar med området psykisk hälsa beroende på vilken 

typ av klass det är. Lärarna beskriver att de väljer olika undervisningsmetoder beroende på 

klassens inriktning och karaktär. På studieförberedande program används i högre grad 

teoretiska moment kring hälsa medan det på praktiska program oftast inkluderas i praktiska 

moment som ergonomi och träning. I mindre studiemotiverade klasser läggs ofta fokus på 

hälsa i allmänhet medan man i en mer studiemotiverad grupp kan gå in djupare på psykiska 

aspekter av hälsa och ha mer reflekterande moment. Det framkommer att det överlag finns ett 

intresse för hälsofrågor även i mindre motiverade klasser då alla i slutändan är intresserade av 

att få kunskaper och verktyg för att kunna må bra. Lärarna i studien ser de varierade 

elevgrupperna som både en utmaning och en möjlighet. 
 

Ja det är svårt men det är väldigt olika vilka grupper och klasser, det är skiljer oerhört mycket inte 

bara vilket program men hur grupperna råkar bli så att säga. Det är spännande, det är därför man är 

lärare ju (Lärare 5). 

 

Att se gruppens potential och utgå från elevernas intressen ger enligt respondenterna 

förutsättningar att skapa meningsfulla lärtillfällen för eleverna. Flera respondenter anser att 

man som lärare vara en god förebild och gärna bjuda på sig själv utifrån sin livserfarenhet. Att 

själv exemplifiera och därigenom skapa igenkänningsfaktorer för eleverna är något Lärare 2 

framhåller.  
 

Jag tycker det är så viktigt att lite grann blotta sig själv som människa. Absolut inte vara för privat 

men väldigt personlig i undervisningen för att få folk att sänka garden lite och förstå att alla har 

sina spöken att brottas med, olika mycket och olika stunder i livet. Men jag tror det är väldigt 

skönt för många att höra att det inte bara är jag liksom som kanske har lite extra mycket. Att man 

inte känner sig uttittad. Eller som att jag står där och raljerar och berättar om hur vissa andra kan 

ha det liksom, att man kanske går till sig själv lite mer och stunder då jag känner mig stressad och 

gör det relaterbart. Och samtidigt som jag hoppas att eleverna upplever mig som en vuxen, 

välmående och stabil människa (Lärare 2). 

 

Genom att använda sig själv i relaterbara och konkreta exempel ökar förståelsen hos eleverna. 

Andra strategier för att göra undervisningen meningsfull är att tydligt förklara syftet med 

aktiviteter samt att dessa individanpassas, exempelvis genom att eleverna får välja olika typer 

av träningsformer efter deras förutsättningar. Lärare 2 framhåller vikten av att erbjuda en 

bredd av aktiviteter för att så många elever som möjligt ska kunna känna att de är duktiga på 

något. Vidare betonas det meningsfulla i att undervisningen ger eleverna möjlighet att 

uppleva effekterna av rörelse- samt naturaktiviteter. På så sätt är ämnet unikt genom att det på 

ett tydligt sätt kopplar samman ämneskunskaper med direkta upplevelser. 
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4.1.3 Att bygga relationer 

Majoriteten av lärarna framhåller goda relationer till eleverna som en framgångsfaktor för att 

arbeta med psykisk hälsa. Lärare 2 betonar vikten av att visa intresse och förståelse för 

eleverna och deras livssituation medan Lärare 5 fokuserar särskilt på att se eleverna och 

bygga upp ett förtroende så att de vågar delta. Flera lärare menar att samtalet med eleverna är 

betydelsefullt för att bygga goda relationer. Lärare kan i dessa sammanhang ibland få rollen 

som en livscoach för eleverna. 
 

Då klart, då kommer de kanske tillbaka till mig för att vi har pratat kring detta och betydelsen av 

hur de mår och dom inser att dom mår ju inte så bra av detta och man blir ju lite av en livscoach. 

Man får ju akta sig så att man inte tar på sig för mycket där heller men ändå säger att det finns 

hjälp att få på andra ställen (Lärare 4). 

 

Sammanfattningsvis är elevsamtal en viktig del av undervisningspraktiken där man som lärare 

behöver vara en god lyssnare och ta sig tid för eleverna men samtidigt veta om sina 

begränsningar och vara beredd att slussa eleverna vidare om så behövs. 

 

Majoriteten av lärarna poängterar vikten av att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där 

eleverna upplever trygghet och får lov att misslyckas. Att eleverna känner delaktighet ses som 

en viktig förutsättning för att bidra till en utvecklande lärmiljö. Det sociala samspelet betonas 

av flera lärare, bland annat vikten av samarbete och gruppaktiviteter för att göra fler elever 

delaktiga och inkluderade. 
 

… det kan vara i friluftslivet där vi ska laga lite mat tillsammans och så pratar vi om det sociala 

och vad maten förenar, att det är en viktig stund oavsett om den är här i skogen eller hemma vid 

matbordet. Hur detta främjar oss, båda att vi blir mätta men även det sociala spelet och hur vi 

mår bättre (Lärare 4). 

 

Den sociala hälsoaspekten framkommer här som betydelsefull faktor för att skapa ett tryggt 

klassrumsklimat där eleverna ges möjlighet att delta efter sina förutsättningar. Goda relationer 

mellan lärare-elev men också elever emellan ses som viktiga förutsättningar för att gynna 

elevernas psykiska hälsa.  

 

Sammanfattningsvis betonar lärarna ett holistiskt förhållningssätt där olika hälsoaspekter 

samverkar och där den psykiska hälsan på olika sätt kan integreras i undervsningen. Lärarnas 

utsagor framhåller ett förhållningssätt som präglas av att skapa meningsfulla lärtillfällen samt 

att bygga goda och tillitsfulla relationer eleverna. 

 

4.2  Arbetssätt och metoder 

4.2.1 Individuella verktyg 

Ett framträdande arbetssätt i relation till psykisk hälsoundervisning är att förse eleverna med 

kunskap och verktyg att ta hand om sin hälsa i ett längre perspektiv. Det kan exempelvis vara 

övningar och aktiviteter att ta hjälp av i olika livssituationer. 
 

Det är att ge dem en verktygsbox inför framtiden. Ja men ett verktyg för att må bättre, när jag mår dåligt 

eller blir stressad, det kanske är att göra en andningsövning eller att göra yoga. Det kanske är att dansa 

eller sticka ut och springa eller spela tennis och ibland bara kanske sätta sig ner och andas och reflektera. 

Eller bara vara med några kompisar och snacka (Lärare 1). 

 

Ovan beskrivna verktyg innefattar såväl fysiska, psykiska som sociala aktiviteter vilket visar 

på vikten av att erbjuda en bredd av aktiviteter i undervisningen. Även Lärare 3 menar att 
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förståelse kring hälsa och att ha verktyg för att ta hand om den ger eleverna förutsättningar att 

främja deras hälsa och välmående.  

 

4.2.2 Praktik och teori 

Lärarna anger ett antal olika undervisningsinnehåll och moment där de inkluderar psykiska 

hälsoaspekter. Samtliga lärare betonar den fysiska aktivitetens betydelse för den psykiska 

hälsan och det är också den fysiska hälsoaspekten de lägger störst vikt vid. Lärare 2 menar att 

hälsoundervisningen ofta kretsar kring fysisk aktivitet rent praktiskt men att de mentala 

effekterna ofta kan vävas in. Lärare 3 lyfter att det är den fysiska aspekten som lärare i ämnet 

kan bäst och där finns de största möjligheterna att arbeta kring psykisk hälsa. Det finns dock 

en komplexitet i att ämnet ofta fokuserar vid just fysisk aktivitet konstaterar Lärare 4. 
 

Det är jättekomplext som idrottslärare idag att jobba med ämnet med tanke på att vi blir väldigt 

fysiska. […] jag själv älskar träning i alla former, tycker det är jättekul och det är en del jag ska 

undervisa i och försöka få mina elever att förstå vikten av fysisk aktivitet. Men lika så mycket 

vikten i att må gott i sitt sammanhang (Lärare 4). 

 

Även om lärarna uttrycker tydliga samband mellan fysisk och psykisk hälsa kan det bli 

problematiskt med att fokus tenderar att hamna på aktiviteten i sig. Att förklara syftet med 

olika aktiviteter för att tydliggöra kopplingen mellan fysisk aktivitet och olika hälsoaspekter 

betonas av lärarna.  

 

Flertalet lärare lyfter fram olika träningsformer som ett medel att arbeta med psykisk hälsa. 

Exempelvis kopplas konditions- och styrketräning ofta samman med psykiska hälsoeffekter. 

Lärare 3 jobbar mycket med projekt där eleverna får lära sig att ta hand om sin egen hälsa 

genom att planera och genomföra träning. Lärarens uppgift blir då att förse eleverna med 

relevanta kunskaper genom att förklara hur och varför man ska träna. Det förklaras även hur 

ett osunt förhållningssätt till träning kan ha negativ inverkan på den psykiska hälsan. 
 

En vanlig koppling tycker jag också är det här med fysisk prestation och att vissa får nästan 

tvångstanksbeteenden för att äta rätt och träna rätt och bli större och starkare och snabbare och 

bättre men den psykiska hälsan är totalt ignorerad i de sammanhangen. Att det inte på något sätt är 

hälsosamt vill man ju väldigt gärna trycka på. Det finns ju i princip ingen elitidrott i världen som 

är hälsosam i ett holistiskt perspektiv (Lärare 2). 

 

Ett intressant perspektiv lyfts här genom att betona de risker som ett osunt träningsfokus kan 

leda till. När det kommer till psykiska dimensioner anser Lärare 4 att det är viktigt att skilja 

på fysisk aktivitet och träning. Träning är mer kopplad till rent fysiska hälsoaspekter medan 

fysisk aktivitet som exempelvis promenader, cykling och friluftsaktiviteter har tydligare 

samband med psykisk hälsa. 

 

Flera lärare nämner att undervisning kring psykisk hälsa sker i samband med 

spänningsreglering och mental träning. Särskilt poängteras användandet av 

avslappningsövningar, som exempelvis mindfulness. I dessa moment kopplar lärarna ofta in 

kunskaper kring stress där mental träning och spänningsreglering ses som viktiga verktyg för 

stresshantering. Samtliga lärare tar upp stress som ett ämne med tydliga kopplingar till 

psykisk hälsa och det framkommer att just stress och kost är två områden som eleverna blivit 

mer och mer intresserade av. 

 

Fyra av sex lärare lyfter fram friluftsliv som en gynnsam aktivitet att inkludera psykisk hälsa, 

inte minst genom att teori och praktik kan integreras på ett naturligt sätt. Friluftsliv och 

utevistelse framstår som ett av de bäst lämpade momenten att involvera den psykiska hälsan. 
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Jag är ju lite naturmupp och tycker det är väldigt tydligt där när man helt plötsligt skalar av hela 

vardagen. Vilken människa man än tar och ställer dem i skogen så är man bara människor i skogen 

helt plötsligt. Alla våra maktpositioner och liksom karriärsval och allt det där blir borttagna. Där 

brukar jag tycka att det är en gyllene chans att prata om psykiskt mående, stress och alla de här 

sakerna (Lärare 2). 

 

Lärarna betonar att naturmiljön skapar möjligheter att lyfta ämnen på ett annat sätt än i den 

vanliga klassrumsmiljön och de sociala aspekterna av att vistas i naturen, göra gemensamma 

aktiviteter och laga mat tillsammans lyfts fram. Flera lärare ser även fördelarna med att 

koppla ihop friluftsliv och spänningsreglering, exempelvis genom mindfulness och yoga i 

naturmiljöer. Anmärkningsvärt är att flera lärare gör tydliga kopplingar mellan friluftsliv och 

psykisk hälsa medan två av lärarna inte nämner friluftsliv alls. 

 

Flera lärare pratar om psykisk hälsa i samband med de mer teoribaserade områdena hälsa och 

livsstil. Här uppmärksammas sömnens betydelse för den mentala hälsan samt att att droger 

och dopning kan kopplas till psykisk hälsa på ett konkret sätt. Två lärare nämner kroppsideal 

som ett viktigt ämne att behandla utifrån psykisk hälsa. Samtliga lärare menar att kost är ett 

ämne där den psykiska hälsoaspekten behandlas på ett konkret sätt, inte minst genom olika 

former av ätstörningar. Flera lärare betonar vikten av att tala om ämnet på ett finkänsligt sätt. 

Lärare 4 tycker det är viktigt att inte vara förmanande om vad som är rätt och fel samt vara 

försiktig med att prata om olika dieter. Det betonas att fokus bör ligga på det rent 

fysiologiska, hur kroppen fungerar och vad den behöver för att må bra. 

 

Några rörelseaktiviteter som nämns som särskilt fördelaktiga att arbeta med i relation till 

psykisk hälsa är dans, klättring och simning. Lärare 1 tar upp dans som ett innehåll där elevers 

psykiska hälsa kan stärkas men menar samtidigt att prestationskrav och det faktum att dansen 

ska betygsättas gör att aktiviteten mister en del av sin hälsofrämjande potential. Vidare 

framhålls klättring som en gynnsam aktivitet eftersom det ger eleverna chans att utmana sig 

att testa något nytt. Den psykiska hälsan stärks då genom att eleverna vågar testa och känna 

att de klarar av mer än de tror. Lärare 5 är den enda som nämner simning i relation till psykisk 

hälsa och lyfter fram ett intressant perspektiv på aktiviteten. 
 

Simning är en väldigt intressant aktivitet att ha även för det psykiska. Det är väldigt många som 

tror att de ska gå och bada och när dom märker att man har simundervisning då brukar de dyka 

upp och tycka att det är helt okej. […] Gör man det bra så är det en jättebra aktivitet med 

motstånd i början men man vinner rätt mycket och många som faktiskt lär sig saker och det 

också positivt för den psykiska hälsan tror jag. De upplever att de kan lära säger grejer i idrott 

och inte bara gå dit och vara dålig på fotboll. Jag går inte dit och får volleybollen på näsan utan 

jag kan simma lite grann, öva och bli så mycket bättre. så att simning kan jag rekommendera 

(Lärare 5). 

 

Här betonas vikten av att eleverna får uppleva undervisningen som ett lärtillfälle och inte bara 

en aktivitet som ska göras. Många elever verkar ha låga förväntningar på simundervisningen 

och upplever det som en utsatt situation. Ett tydligt ledarskap och en väl planerad 

undervisning kan göra att ett moment som många elever ser som jobbigt också kan innebära 

en positiv upplevelse. Både simning och klättring beskrivs som aktiviteter där elevers 

upplevda kompetens kan ökas vilket kan bidra till ökad självkänsla och psykisk hälsa. 

 

Sammanfattningsvis beskriver lärarna en stor variation i vilket undervisningsinnehåll de 

kopplar till psykisk hälsa. Vissa moment har en tydligare koppling till psykisk hälsa rent 

teoretiskt medan det i andra aktiviteter är mer inbäddat och ses som ett resultat av aktiviteten i 

sig. Exempel på aktiviteter där teori och praktik integreras mer explicit är friluftsliv, ergonomi 
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och spänningsreglering. Samtliga lärare förespråkar ett arbetssätt där teori och praktik 

integreras och lyfter fram flera fördelar med en sådan undervisning. 

 
Jag gillar ju att undervisa praktiskt-teoretiskt. Jag tycker det är sjukt tråkigt att på något sätt 

separera de här två som att kunnandet inte har någonting med görandet att göra. Det blir så himla 

fel på så många sätt. Jag menar, teorin vi lär ut, kunskapen vi ger dem är ju direkt applicerbar i 

verkligheten. […] Om nu syftet på något sätt blir här att försöka skapa en folkhälsa på sikt och 

kunskap och att eleverna ska försöka hitta någonting de tycker är kul och ett sätt att röra på sig 

som de tycker är motiverande så får man ju inte separera praktik och teori, de ska ju verkligen gå 

hand i hand (Lärare 2). 

 

Respondenterna anser därmed att teoretiska kunskaper i hög utsträckning bör involveras i 

praktiska aktiviteter, till exempel genom diskussion och reflektion. För att öka förståelsen 

kring sambandet mellan olika hälsoaspekter betonas återigen vikten av att tydligt förklara 

syftet med de aktiviteter som genomförs.  

 

4.2.3 Samarbete 

Lärarna beskriver samarbetet med kollegor och övrig skolpersonal som en möjlighet att arbeta 

bredare kring hälsoperspektivet, exempelvis genom att involvera elevhälsoteamet i 

undervisningen. Huruvida lärarnas kollegiala samarbete ser ut skiljer sig åt på 

respondenternas arbetsplatser. Några lärare arbetar kollegialt i par eller grupper om tre för att 

sedan lyfta frågor vidare i ämneslaget. De flesta lärarna anger dock att de inte brukar prata 

specifikt kring undervisning om psykisk hälsa med kollegorna. Lärare 4 sticker ut och menar 

att ämnet är något som diskuterats allt flitigare den senaste tiden. Hen poängterar dock att 

synen på hälsa varierar stort mellan kollegor där vissa lever kvar i en mer traditionell och 

fysiologisk syn på hälsa. 

 

Samtliga lärare är positiva till att arbeta ämnesöverskridande kring ämnesområdet psykisk 

hälsa. Det är dock bara två lärare som anger att de faktiskt gör det. Lärare 2 gör gärna 

samarbeten med sitt andra ämne naturkunskap och föreslår även att man skulle kunna arbeta 

med texter kring psykisk hälsa i språkämnen. Lärare 1 har bland annat arbetat kring droger 

och dopning tillsammans med naturkunskap och samhällskunskap. Några försvårande faktorer 

som lyfts kring ämnesintegrering är tidsbristen samt att det är svårt att hitta andra lärare som 

är villiga att göra samarbeten. 

 

4.2.4 Känsliga ämnen 

Lärare 1 och 3 menar att ämnet idrott och hälsa har stor potential att arbeta med psykisk hälsa 

eftersom det finns möjlighet att lyfta kunskapsområdet i ett större perspektiv. Flera lärare 

menar att ämnets karaktär och det faktum att eleverna tvingas blotta sig och prestera med sina 

kroppar öppnar upp för att komma elever nära på ett annat sätt än i andra ämnen. Lärare 5 

beskriver att det syns ganska tydligt hur en elev mår bara genom ifall den deltar eller ej, vilket 

gör att läraren ofta konfronteras med frågor kring psykiskt mående. Det framkommer att 

lärare i ämnet idrott och hälsa fyller en viktig funktion genom att ämnet skapar möjligheter att 

föra samtal kring psykisk hälsa.  
 

Jag vet mer ibland om varje elev än vad vissa mentorer vet som är mentor för klasserna på grund 

av att vi är i den situationen vi är. Det här är ett ämne där eleverna visar sig mycket och kan man 

få en bra kontakt så vågar de öppna sig och kan berätta mycket saker och allt från hur de mår till 

de sover och äter till de vad de tycker är jobbigt och allt sånt där. Så om man skapat den grunden 

och den tryggheten så får man mycket information och den har man väldigt mycket nytta av 

senare när man träffas i ett arbetslag och man kan dela med sig… (Lärare 6) 

 



 

23 

  

Att man som lärare får reda på mycket om eleverna kan ses både som en möjlighet och 

utmaning. Kännedom om elevernas erfarenheter kan underlätta lärarens planering kring dessa 

undervisningsinnehåll där elevernas erfarenheter även kan användas som en resurs och bli en 

ingång till svåra ämnen. Det finns även en utmaning i att undervisning kring känsliga ämnen 

kan sätta igång tankar som behöver ventileras genom samtal och lärarna betonar vikten av att 

att hjälpa eleven vidare om ytterligare stöd behövs.  

 

Flera lärare betonar att det finns en utmaning i att ta upp ämnen som ätstörningar och psykisk 

ohälsa eftersom man inte vet vilka erfarenheter eleverna bär med sig. Dessa ämnen kan vara 

känsliga och elever med erfarenheter av sådan problematik kan känna sig utpekade.  
 

En ständig utmaning är ju att man vill inte vara utpekande mot den som faktiskt upplever det här, 

man vill försöka att hålla det lite generellt och för alla och så samtidigt som man vet att det är ju 

några som verkligen verkligen lider av olika former av psykisk ohälsa, det kan vara väldigt 

utpekande i en grupp, det är en utmaning absolut (Lärare 5). 

 

Det enda som är viktigt är; i extrema fall så behöver jag ju känna till det, det är ju klart att det är 

jättebra att veta om en elev har haft en väldigt hård historia av till exempel anorexia eller att man 

har haft ätstörningar av ett eller annat slag. Ifall det är känsligt för dem att höra om dem eller 

någonting man helst inte vill tänka på. Vi har ju haft elever, tack vare att man har försökt ha den 

här miljön och vara den här ledaren som de vågar vända sig till och allt sånt där så har jag faktiskt 

haft elever som har sagt det att: ”jag har sett på schemat att vi ska prata om det nästa vecka. Är det 

okej om jag inte är med?” (Lärare 2). 

 

Återigen betonas goda och förtroendefulla relationer där eleverna vågar vända sig till läraren 

för att lyfta svåra ämnen. Vidare poängteras läraren behöver ha fingertoppskänsla när det 

gäller undervisning kring vissa ämnen eftersom man inte vet vad eleverna har med sig i 

bagaget. Samtliga respondenter lyfter fram att förekomsten av psykisk ohälsa märks av hos 

deras elever och de betonar vikten av att lyfta den psykiska hälsoaspekten genom reflektion 

och diskussion. Flera lärare betonar vikten av att våga uppmärksamma känsliga ämnen för att 

minska risken att dessa blir tabubelagda.  

 

4.2.5 Krav eller kravlöst 

När det kommer till bedömning och betygsättning av området psykisk hälsa använder flera 

lärare teoretiska uppgifter av mer reflekterande karaktär. Lärare 4 lyfter i sin undervisning 

fram teorier och perspektiv kring hälsa som eleverna sedan får reflektera över. Detta kan ske 

både genom muntliga och skriftliga uppgifter. Lärarna gör ingen specifik bedömning av 

elevernas kunskaper om psykisk hälsa utan det vävs in i områden som stress, kost och 

ergonomi. Vissa använder momentet friluftsliv för att bedöma elevernas kunskaper kring 

olika hälsoperspektiv. 

 
Man kollar ju på deras kunskaper i hälsoperspektivet, kunna redogöra för sätt och metoder för att 

försöka bibehålla en holistiskt god hälsa. T.ex. har vi haft den här pod-uppgiften. Då var det 

friluftsliv som var aktuellt där de får prata om vilka vinster det finns för hälsan att visas i naturen 

och där jag efterfrågade det holistiska perspektivet, alltså socialt och psykiskt och fysiskt. Det var 

ganska intressant. Fick många bra reflektioner där (Lärare 2). 

 

Ingen av lärarna beskriver någon specifik bedömning kring psykisk hälsa utan det vävs in i 

andra ämnesområden genom teoretiska uppgifter. I exemplet ovan framkommer det holistiska 

perspektivet där utrymme ges för reflektion kring de olika hälsoaspekterna. 

 

Flera lärare efterfrågar fler kravlösa inslag och menar att ämnets potential att gynna elevers 

psykiska hälsa begränsas av de prestationskrav som finns. De menar att det finns ett problem i 
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att många elever idag är väldigt betygsfokuserade. Genom mer kravlös undervisning med 

betoning på rörelseglädje skulle ämnets hälsofrämjande syfte kunna uppnås i högre grad. 
 

Hade jag fått välja helt fritt hade vi haft en lektion utan betyg och en lektion med betyg. För jag 

hade egentligen velat ha ännu mer kravlöst. Som att nu har vi ämnet dans. Då ska vi betygsätta 

dansen, men dansen är ju ett superbra sätt att må bra t.ex., och då är det ju inte att dansa utan krav 

[…] Men det hade ju varit drömscenariot egentligen. För då tror jag att vi hade nåt hela vägen 

fram till det som egentligen är målet med idrott och hälsa. För ibland blir vi lite stoppade av att det 

till syvende och sist ska presteras (Lärare 1). 

 

Flera lärare betonar fördelarna med att inte betygssätta elevernas prestationer i ämnet då det 

hade underlättat för eleverna att förstå syftet med en hälsosam livsstil i ett livslångt 

perspektiv.  

 

Sammanfattningsvis lyfter lärarna fram flera arbetssätt och metoder för att arbeta med psykisk 

hälsa i ämnet. Lärarna betonar vikten av att förse eleverna med kunskaper och verktygför ett 

livslångt lärande samt att lärarnas olika samarbetsformer ger möjligheter att arbeta med 

psykisk hälsa i ett större perspektiv. Vidare framhålls en stor variation av både praktiska och 

teoretiska ämnesinnehåll där där några av de mer framträdande momenten är träning, kost och 

friluftsliv. En viktig strategi är att integrera teori och praktik i hög utsträckning. Dessutom 

belyses utmaningarna i att arbeta med svåra och känsliga ämnen samt att bedömningsaspekten 

ses som en försvårande faktor. 

 

4.3  Upplevda förändringsbehov 

Lärarna beskriver olika sätt som deras undervisning skulle kunna förändras för att tydligare 

integrera psykiska hälsoaspekter i undervisningen. Lärare 1 önskar en tydligare röd tråd kring 

psykisk hälsa under kursens gång samt ett ökat samarbete med andra ämnen och 

elevhälsoteam. Även Lärare 4 efterfrågar tydligare kollegialt samarbete och förespråkar mer 

fortbildning eftersom det kommer mycket ny kunskap inom området. Lärare 2 skulle vilja ha 

fler inslag av kravlösa och meditationsliknande undervisningsformer inom fler moment än 

friluftsliv. Vidare föreslår Lärare 3 fler lektioner specifikt kring psykisk hälsa medan Lärare 5 

önskar att arbeta mer med ämnen som stress, spänningsreglering och mental träning. 
 

Ja ta in ändå mer kring stresshantering och mental träning och lite nycklar och verktyg om 

metoder. Jag har funderat på att likväl som att det känns självklart för alla att vi har ett projekt där 

vi springer så kan man lika gärna ha en bit kring det här med lite avslappning eller stresskontroll, 

så att man gör en grej kring att lära sig känna igen signaler och enkla förslag på metoder och 

verktyg för att kunna hantera stress och mild ångest. Det har jag på min lilla lista att jag ska 

försöka få med i kursen framöver (Lärare 5). 

 

Här betonas återigen vikten av att utrusta eleverna med verktyg att främja sin hälsa. Dessutom 

ges intressanta förslag på hur ämnesområden kring psykisk hälsa kan ges ökat utrymme 

genom större projekt. Lärare 4 skulle vilja arbeta mer med mindre grupper för att bättre 

tillgodose elevernas behov, vilket skulle vara särskilt gynnsamt vid utsatta moment som 

simning och gymnastik. Lärare 4 har en vision om att arbeta likt en specialpedagog i ämnet, 

där det genom mindre grupper skulle vara lättare att fånga upp och hjälpa elever som mår 

dåligt psykiskt. 

 

Huruvida ämnesplanen är i behov av förändring och förtydligande kring psykisk hälsa råder 

det delade meningar om bland studiens respondenter. Några lärare efterfrågar tydligare 

skrivningar kring vad som specifikt ska tas upp i undervisningen kring området psykisk hälsa 

samt att ämnesplanen bör ha starkare betoning på sambandet mellan hälsa och psykisk hälsa. 
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Två lärare uttrycker å sin sida inga behov av förändring i dagens ämnesplan utan menar att 

den psykiska aspekten inbegrips i dagens skrivningar om hälsa. Lärare 2 menar dock att 

dagens tolkningsbara hälsobegrepp gör att det skiljer sig mycket hur villiga lärare är att tolka 

in psykisk hälsa i hälsobegreppet. Det föreslås att psykisk hälsa bör stå med i det centrala 

innehållet och då gärna med ett hälsofrämjande fokus. 
 

Ja, jag tror att det skulle kunna vara ännu mer tydligt. För vi är ju ändå i den tiden att det bara blir 

ännu, ännu mer psykisk ohälsa. För jag tänker nog att istället för bara spänningsreglering och 

mental träning. Att det verkligen står egentligen prehab, rehab över psykisk hälsa. För det är så 

tråkigt ibland med den psykiska ohälsan istället att lyfta fram hur man ska må psykiskt bättre 

egntligen. Verktyg för att må psykiskt bra eller någonting. Så att man lägger den positiva aspekten 

på det. Hur gör jag för att må psykiskt bra. Verktyg för psykiskt välmående (Lärare 1). 

 

Det förespråkas ett tydligare hälsofrämjande fokus kring psykisk hälsa där eleverna bör 

utrustas med verktyg för att ta hand om sin hälsa. Återigen lyfts ett holistiskt och livslångt 

hälsoperspektiv fram som eftersträvansvärt. 

 

Två lärare lyfter fram tidsbristen som ett hinder för att arbeta mer kring psykisk hälsa i 

undervisningen och de menar att det är svårt att hinna med allt som innefattas i 

hälsobegreppet under den begränsade undervisningstiden. Det föreslås istället att ämnet skulle 

kunna delas upp i en praktisk del som heter idrott och hälsa och en mer teoretisk del som heter 

bara hälsa eller hälsopedagogik för att på sätt ge tid och utrymme för en mer holistisk 

hälsoundervisning. 

 

Sammanfattningsvis lyfter lärarna fram flera förändringsbehov i både deras egen 

undervisningspraktik och ämnesplanens utformning. Bland annat framhålls fler kravlösa 

inslag, ökat kollegialt samarbete samt undervisning i mindre grupper. Flertalet lärare uttrycker 

ett behov av tydligare formuleringar kring psykisk hälsa i ämnesplanen för att ge bättre 

förutsättningar att arbeta med psykisk hälsa. 
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5  Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras de viktigaste resultaten utifrån tidigare forskning och det 

teoretiska ramverket. Därefter diskuteras metodval och analysprocess i relation till tidigare 

forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I diskussionen görs en diskursanalys där definierade teman sätts in i ett större sammanhang 

samt i relation till tidigare forskning. Svensson (2019) framhåller att diskursanalys ofta 

innefattar frågor kring struktur- och maktförhållanden vilket i följande analys kommer till 

utryck genom att belysa varför vissa tankefigurer framträder hos lärarna samt varför vissa inte 

gör det. I diskussionen används KASAM:s komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som analytiska begrepp för att ytterligare belysa de identifierade diskurserna. 

Dessutom görs jämförelser med de diskurser som framkommer i Quennerstedts (2006) och 

Brolins (2014) diskursanalyser kring hälsa. 

 

5.1.1 Holistisk diskurs 

Det framkommer en holistisk diskurs i lärarnas beskrivningar där såväl fysiska, psykiska som 

sociala faktorer nämns. Enbart en respondent säger sig utgå från ett salutogent förhållningssätt 

men flera lärare betonar vikten av att arbeta hälsofrämjande, vilket ger tydliga salutogena 

associationer. Hälsa beskrivs av lärarna som att kunna ta hand om sin kropp i ett livslångt 

perspektiv utifrån ett hälsofrämjande fokus. Quennerstedt (2007) menar att ett salutogent 

perspektiv på undervisningen ger eleverna en bred bild av hälsa där olika faktorer tillsammans 

bidrar till hälsa och välbefinnande. Detta breda synsätt framkommer även i respondenterna tal 

om hälsa genom att psykosociala faktorer som självkänsla, delaktighet och relationer anges 

som viktiga inslag i undervisningen.  

 

Quennerstedt och Öhman (2014) problematiserar det salutogena förhållningssättet på ett 

intressant sätt genom att betona att en ständig jakt på hälsa också kan leda till en negativ 

stress. I likhet med detta lyfter respondenterna problematiken som kan uppstå av en ständig 

strävan efter att leva hälsosamt. I dessa sammanhang hamnar ofta den psykiska hälsan i 

skymundan och kan därmed ses som en marginaliserad diskurs inom hälsa, trots lärarnas 

breda synsätt på hälsobegreppet. Det lärarna uppmärksammar går i linje med Ahlbergs (2015) 

studie av elevers uppfattningar kring hälsa som visar att många elever upplever ett pressat 

förhållningssätt till hälsa vilket i längden kan leda till skamkänslor och 

ätstörningsproblematik. Ahlberg (2015) betonar att hälsoundervisningen bör lägga större vikt 

vid att belysa hur olika hälsoaspekter påverkar varandra samt visa på strategier hur dessa 

aspekter kan hanteras av eleverna. Utifrån KASAM kan ett sådant arbetssätt öka elevernas 

begriplighet och hanterbarhet och därigenom bidra till en känsla av sammanhang. Det är 

därmed av stor vikt att undervisning om hälsofrämjande aspekter utformas på ett genomtänkt 

sätt för att inte riskera att öka de krav som en del elever ställer på sig själva.  

 

Lärarnas olika samarbetsformer ses som en möjlighet att skapa ett större helhetsperspektiv på 

undervisningen. Framförallt nämns ämnesintegrering och samarbeten med elevhälsan som 

fördelaktiga. Dock anges relativt få konkreta exempel på sådana samarbeten vilket förklaras 

genom faktorer som tidsbrist och svårigheter att hitta samarbetsvilliga lärare. Ett kollegialt 

samarbete förespråkas men samtidigt tar lärarna sällan upp området psykisk hälsa till 

diskussion med kollegorna. En anledning till att ett helhetsperspektiv på hälsa inte verkar 

prioriteras i ämneslagets diskussioner kan vara att det finns en osäkerhet i hur hälsobegreppet 
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ska definieras och omsättas i praktiken, vilket går i linje med Thedin Jakobssons (2005) 

studie. Det kan konstateras att bristen på en enhetlig samsyn kring hälsobegreppet påverkar 

lärarnas vilja att lyfta fram psykiska hälsoaspekter. 

 

Trots att lärarna beskriver en helhetssyn på hälsa anges relativt få undervisningsmoment som 

explicit behandlar psykisk hälsa. En begränsande struktur till varför lärarna inte beskriver 

någon renodlad undervisning kring psykisk hälsa kan vara att det saknas explicita skrivningar 

i ämnesplanen om just psykisk hälsa (Lgy11, 2017). Respondenterna har delade meningar om 

behovet av tydligare formuleringar kring psykiska hälsoaspekter men en majoritet av lärarna 

anger att mer specifika skrivningar skulle ge lärarna bättre ledning i arbetet med psykisk hälsa 

samt att kunskapsområdet skulle ges mer utrymme. Dessa förslag stöds av Ebadi m.fl. (2016) 

som menar att revideringar i läroplanerna skulle ge skolan ökade möjligheter och styrning i 

arbetet med psykisk hälsa. 

 

5.1.2 Aktivitetsdiskurs 

I innehållsanalysen av lärarnas utsagor framgår att undervisning om psykisk hälsa präglas av 

praktiska moment och fysisk aktivitet där psykiska hälsoaspekter vävs in i dessa moment. Den 

psykiska hälsan framkommer dels som ett resultat av att vara fysiskt aktiv, dels genom att 

olika aktiviteter ger möjlighet att reflektera och diskutera kring psykosociala faktorer. Då 

lärarna lägger mest kraft på fysiska hälsoaspekter och framhåller den praktiska verksamheten 

går det att hävda att en aktivitetsdiskurs präglar lärarnas undervisning. Detta går i linje med 

Quennerstedts (2006) studie som visar att aktivitetsdiskursen är den dominerande i ämnet. I 

hans diskursanalys av lokala styrdokument används Focaults (1982) maktrelationsbegrepp för 

att förklara vilka handlingar som premieras i idrottsundervisningen. De handlingar som 

premieras utifrån aktivitetsdiskursen är en bredd av aktiviteter där fokus läggs på aktivitet, 

deltagande och rörelseglädje medan innehåll präglade av lägre aktivitet såsom friluftsliv och 

diskussioner prioriteras ned (Quennerstedt, 2006). Dessa mönster går att känna igen i 

respondenternas svar genom dess betoning på praktisk undervisning av fysiska moment. Dock 

bör det tilläggas att fokus på aktivitet, deltagande och rörelseglädje inte behöver innebära en 

motsättning till undervisning om psykiska hälsoaspekter. Respondenterna lyfter fram 

rörelseglädje och delaktighet som viktiga faktorer för att skapa meningsfulla lärtillfällen som 

utifrån KASAM kan gynna hälsan i ett holistiskt perspektiv. 

 

En anledning till att aktivitetsdiskursen fortsätter prägla undervisningen kan vara att 

ämnesplanen lägger stort fokus vid fysisk aktivitet och betonar dess betydelse för hälsan 

(Lgy11, 2017). Att ämnesplanen har få explicita skrivningar kring psykisk hälsa kan förklaras 

genom Skolverkets kommentarmaterial till ämnet där det framkommer att hälsa i 

ämnesplanen ska ses som ett resultat av olika aktiviteter (Skolverket, 2011). Det finns dock 

anledning att problematisera avsaknaden av en tydligare framskrivning av hälsa, och specifikt 

psykiska aspekter, eftersom granskningar av ämnet visar att hälsoundervisningen tenderar att 

hamna i skymundan av den fysiska aktiviteten (Skolinspektionen 2010; 2018). Mer explicita 

skrivningar kring psykisk hälsa och fler punkter i det centrala innehållet ses som viktiga 

förändringsförslag för bättre kunna lyfta fram psykiska hälsoaspekter i undervisningen. Det 

konstateras att dagens läroplan ger stort utrymme för tolkning och att lärarens erfarenheter 

och intresse styr i vilken mån psykisk hälsa ges utrymme i undervisningen. 

 

Att respondenterna lyfter fram fysisk aktivitet som ett medel att öka den psykiska hälsan kan 

även finna sin förklaring i det rika forskningsunderlag som ger stöd för detta samband (Olive 

m.fl. 2019; Rodriguez-Ayllon m.fl., 2019). Larsson (2016) menar att ett skäl till att 

hälsoundervisningen präglas av fysisk aktivitet är att det traditionellt setts som ett enkelt 
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recept för att främja hälsa. Horrell m.fl. (2012) ger ett intressant perspektiv från Skottland där 

de diskuterar att skolans och samhällets fokus på att öka den fysiska aktiviteten hos ungdomar 

leder till en förenklad bild av det komplexa området hälsa. Även i Sverige lyfts ofta behovet 

av ökad fysisk aktivitet hos dagens unga och skolan ses som en viktig arena för detta uppdrag, 

något som stöds i Folkhälsomyndighetens (2021a) färska rapport. Samtidigt som mer fysisk 

aktivitet förespråkas från flera håll betonar läroplanen ett helhetsperspektiv på hälsa och 

välbefinnande. Det finns därmed anledning att problematisera den förenklade bild av hälsa 

som ett ensidigt fokus på fysisk aktivitet kan leda till. 

 

Även i denna studies resultat framkommer att ämnet har en stark fysisk prägel, vilket kan göra 

att hälsoperspektivet marginaliseras. Samtidigt återkommer lärarna till att fokus inte ligger på 

själva aktiviteten i sig utan på hur aktiviteten kan utmana eleverna samt öka den upplevda 

kompetensen. Utifrån KASAM kan sådana aktiviteter upplevas som meningsfulla genom att 

eleverna utmanas att våga testa och lära sig nya saker. Även Erturan-Ilker (2014) framhåller 

elevers upplevda kompetens som en viktig motivationsfaktor och en förutsättning för att 

uppleva välbefinnande genom idrott och hälsa-undervisningen. 

 

Aktivitetsdiskursen innehåller i sig en bredd av aktiviteter där flera av dessa kan kopplas till 

både den psykiska och sociala hälsan. En intressant iakttagelse är att det trots 

aktivitetsdiskursens dominans görs få kopplingar till lagspelsaktiviteter och bollspel. Detta är 

anmärkningsvärt då Skolinspektionens granskningar (2010; 2018) visade att bollspel upptog 

stort utrymme i undervisningen, vilket de förklarar genom att bollspel ses som en aktivitet där 

fysisk aktivitet och högt deltagande uppmuntras. Likaså kan lagaktiviteter vara gynnande för 

den sociala hälsan genom att främja samarbete och delaktighet. McMahon m.fl. (2017) visar 

att lagidrottande ungdomar uppvisar färre symtom på psykisk ohälsa än de som utövar 

individuella idrotter. Möjliga förklaringar till att respondenterna inte nämner bollspel är att de 

tagit till sig Skolinspektionens kritik och därför väljer andra prioriteringar eller att de helt 

enkelt inte ser bollspel och lagaktiviteter som gynnsamma i relation till den psykiska hälsan. 

 

5.1.3 Relationsdiskurs 

Ett viktigt tema som framkommer i lärarnas tal om deras arbete med psykisk hälsa är 

relationsbygget, dvs. att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever. Detta kan 

ses som en relationsbyggande diskurs. Dels kan goda relationer i sig gynna elevers hälsa, dels 

skapar det förutsättningar att kunna lyfta upp svåra ämnen i undervisningen. Flera 

internationella studier lyfter fram vikten av tillitsfulla relationer och en trygg social lärmiljö 

där eleverna känner sig sedda av läraren (bl.a. Cronin m.fl. 2018; Lyngstad m.fl. 2019). Gill 

m.fl. (2018) betonar att personliga relationer är viktiga för psykiskt välmående medan Lupu 

(2017) framhåller relationen mellan lärare och elev som en avgörande faktor för att skapa en 

god psykosocial lärmiljö. Respondenterna förespråkar ett tryggt och tillåtande 

klassrumsklimat där eleverna tillåts testa och göra fel. Detta stöds av Thedin Jakobsson 

(2012) som menar att det är viktigt att organisera undervisningen på ett tillitsfullt sätt där 

eleverna vågar pröva nya saker utan att känna sig utlämnade. Ett tryggt klimat kan enligt 

respondenterna gynna den psykosociala hälsan på flera sätt, till exempel genom att stödja 

elevernas självkänsla, upplevda kompetens och gemenskap. Utifrån KASAM ses sociala 

relationer som en resurs att hjälp av i olika situationer, vilket ökar hanterbarheten och känslan 

av sammanhang (Antonovsky, 1991). Kopplingar kan även göras till den diskurs som Brolin 

(2014) nämner som värdegrundsbaserad, vilken fokuserar på sociala relationer och utveckling 

av demokratiska värden. 
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Inom ramen för relationsdiskursen framkommer det att ämnet har stor potential att lyfta 

psykisk hälsa i ett större perspektiv, inte minst genom att det ger utrymme att behandla svåra 

och känsliga ämnen. Resultatet visar att lärarna behöver angripa dessa känsliga ämnen på ett 

finkänsligt sätt, där läraren bör vara genuin och personlig för att skapa goda lärsituationer. 

Detta förutsätter goda relationer till eleverna. Samtliga lärare tar upp förekomsten av psykisk 

ohälsa bland elever men bara två av dem ger konkreta exempel på hur de uppmärksammar 

detta i sin undervisning. Att flera lärare inte verkar undervisa explicit om svåra ämnen som 

ätstörningar och psykisk ohälsa kan bero på att de inte känner sig bekväma med eller upplever 

sig ha kompetensen att hantera dessa ämnen på det varsamma sätt som krävs. En annan 

begränsande struktur kan vara det faktum att ämnesplanen inte betonar att undervisningen ska 

behandla ”känsliga ämnen” utan det är upp till varje lärare att själv välja 

undervisningsinnehåll (Lgy11, 2017). 

  

I resultatet framkommer att mindre grupper och ökad individanpassning skulle ge bättre 

möjligheterna att arbeta kring psykisk hälsa då det ökar möjligheterna att bygga goda 

relationer och se varje individ. Ett sådant arbetssätt hindras dock i form av att ramfaktorer 

som tid och resurser saknas. Gill m.fl. (2020) menar att den tidsbrist som lärare upplever 

grundar sig i att ämnet har låg status i skolan, vilket ofta visar sig i form av stora klasser och 

avsaknad av resurser. Brist på tid och resurser kan vara några strukturella anledningar till att 

inte fler lärare i studien lyfter fram möjligheterna med en individanpassad undervisning. 

 

5.1.4 Verktygsdiskurs 

En framträdande diskurs i lärarnas beskrivna undervisningsstrategier handlar om att utrusta 

eleverna med kunskaper och verktyg för att kunna ta hand om sin hälsa i ett längre perspektiv. 

Paralleller kan dras till den individdiskurs som enligt Brolin (2014) kännetecknas av personlig 

utveckling och att individen själv görs ansvarig för sin hälsoutveckling. Även Quennerstedt 

(2006) menar att de hälsodiskurser som finns inom ämnet är tydligt individualiserade. Ett sätt 

att lära eleverna att ta hand om sin hälsa i ett livslångt perspektiv är att utrusta dem med 

kunskaper och verktyg, till exempel avslappnings- och andningsövningar. En individbaserad 

verktygsdiskurs framträder både i denna studie och i ämnesplanens syfte som bland annat 

framhåller att eleverna ska lära sig att ta aktivt ansvar för sin träning och kunna ta hand om 

sin hälsa i ett längre perspektiv (Lgy11, 2017). Utifrån KASAM bidrar en sådan undervisning 

till att öka elevernas hanterbarhet genom att eleverna får ökade resurser att hantera olika 

livssituationer. Antonovskys (1991) flodmetafor kan här appliceras genom att eleverna förses 

med kunskaper och verktyg som förbättrar deras simförmåga i livets flod.  

 

Quennerstedt (2019) vill med hjälp av Antonovskys flodmetafor presentera ett synsätt som är 

bredare än den individualistiska hälsosyn som förekommer i undervisningen. Istället föreslår 

han att hälsa bör ses som ett ”görande”, ett verb (”healthying”), vilket kan leda till en mer 

nyanserad syn på hälsobegreppet och undervisningen kring hälsa. Hälsoundervisningen bör 

inte presenteras som ett färdigt paket utan istället ses som ett samhällsansvar där 

sociokulturella och ekonomiska faktorer lyfts fram som viktiga förutsättningar för att kunna 

skapa hälsa. Utifrån flodmetaforen finns hälsoresurser i ”floden” och hos ”simmaren” samt i 

relationen mellan dessa två. Att lära eleverna hälsa kan enligt detta synsätt förstås som att alla 

har olika förutsättningar att nå hälsa och det är i relation till vår omvärld (flod) som 

hälsofrämjande resurser kan finnas. En slutsats blir då att det är svårt att utforma en 

undervisning som passar alla utan de bör förstås som en aktiv process, ett ”görande”, där 

individ och samhälle samverkar. Att utrusta eleverna och ge dem verktyg handlar då om att 

lära dem hantera både sig själva och sin omgivning. Därav finns det relevans att lyfta 

demokratiska och sociala värden i enlighet med den värdegrundsbaserade diskursen (Brolin, 
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2014). Respondenterna betonar vikten av att anpassa undervisningen efter gruppens karaktär 

och elevernas intressen vilket är en nämnd strategi för att knyta undervisningen till elevernas 

omgivande kontext. 

 

Resultatet visar att inga lärare gör någon specifik bedömning eller betygssättning kring 

elevernas kunskaper om psykisk hälsa utan det vävs in i teoretiska uppgifter kring olika 

ämnesinnehåll. En förklaring till detta är att ämnesplanen inte har några specifika 

kunskapskrav kopplade till just psykisk hälsa (Lgy11, 2017). En annan tolkning är att det helt 

enkelt är ett svårt att bedöma kunskapsområdet vilket stöds av Chap (2020) som bland annat 

menar att det är svårt att skapa autentiska bedömningssituationer.  

 

Ett intressant förändringsförslag är att det centrala innehållet bör innehålla förebyggande 

aktiviteter för psykisk hälsa och verktyg för välmående. Detta förslag finner stöd i Ahlbergs 

(2015) studie som visar att elever efterfrågar fler praktiska verktyg för att främja sin hälsa och 

mer kunskaper om hur olika hälsoaspekter samverkar. Utifrån KASAM:s komponenter är en 

relevant fråga ifall dagens ämnesplan och centrala innehåll ger förutsättningar att skapa 

sammanhang som främjar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? Ovan nämnda 

förslag om förebyggande aktiviteter och verktyg kring psykisk hälsa kan ses som konstruktiva 

förslag för att öka elevernas hanterbarhet i form av ökade resurser. De kan även bidra med en 

begriplighet kring varför olika hälsoaspekter är viktiga och hur de samverkar med varandra. 

Slutligen kan de gynna den meningsfulla komponenten genom att fler konkreta verktyg och 

kunskaper kan skapa ett intresse för hälsofrågor i ett längre perspektiv. Ett sådant 

undervisningsinnehåll har en tydlig salutogen utgångspunkt då det ökar möjligheterna att 

främja elevernas hälsa ur ett holistiskt perspektiv. 

 

5.1.5 Meningsskapande diskurs 

Respondenterna anger flera arbetssätt för att göra undervisningen meningsfull för eleverna, 

vilket kan ses som en meningsskapande diskurs. Enligt KASAM är meningsfullhet den mest 

betydelsefulla faktorn för att uppleva hälsa och om undervisningen ses som meningsfull 

skapas en känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991; Quennerstedt, 2006). Undervisningen 

bör enligt studiens respondenter präglas av rörelseglädje men samtidigt vara utmanande och 

kunskapsutvecklande. Detta dubbla uppdrag kan problematiseras utifrån tidigare forskning 

där det framkommer att elever ofta ser idrott och hälsa som ett rekreationsämne som ska vara 

roligt (Larsson, 2004). Trots att många år gått sedan Larssons studie antyds det att denna 

tradition lever kvar i respondenternas utsagor. Dock ges det i resultatet en bredare bild som 

även betonar vikten av kunskapsutveckling och livslångt lärande. 

 

Tangen (1982) menar att aktiviteter behöver vara meningsfulla för individen för att ses som 

hälsofrämjande och det är därmed inte fokus på aktiviteten i sig utan hur den används. Att 

enbart vara fysiskt aktiv behöver därmed inte betyda att hälsan förbättras i ett livslångt 

lärandeperspektiv. Meningsfulla aktiviteter är viktiga för att utveckla resurser (hanterbarhet), 

vilket kan hjälpa eleverna i deras utveckling mot bättre hälsa. För att eleverna ska kunna göra 

tydliga kopplingar mellan olika aktiviteter och hälsoaspekter lyfter studiens resultat fram 

vikten av att tydligt förklara syftet med olika moment. Detta kan utifrån KASAM kopplas till 

faktorn begriplighet, vilket innebär att individen upplever struktur och förståelse kring 

situationen. Även Quennerstedt (2006) påpekar att om eleverna vet hur och varför de ska 

genomföra olika aktiviteter, upplevs dessa som meningsfulla och bidrar till en känsla av 

sammanhang. 
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En viktig utgångspunkt för studien har varit att undersöka hur lärare arbetar med att skapa 

sammanhang som främjar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i enlighet med 

KASAM (Antonovsky, 1991). Ett intressant resultat är att lärarna framhåller att en mer 

kravlös och upplevelsebaserad undervisning skulle kunna bidra till att ämnets syfte om ett 

livslångt lärande kan uppfyllas på ett bättre sätt. Paralleller kan dras till den 

kroppsupplevelsediskurs som Quennerstedt (2006) menar präglas av rörelseglädje och 

skapande av positiva upplevelser. Flera respondenter föreslår att ämnet kan delas upp i en del 

med betyg och en utan. Den kravlösa tankefiguren kan dock anses gå emot bilden av ämnet 

som ett kunskapsämne vilket enligt Larsson (2016) kan få konsekvenser för ämnets 

legitimitet. Dock finner tankarna om en mer kravlös undervisning stöd i Duberg m.fl:s (2013) 

studie som visar att kravlös dans kan stärka tonårsflickors självskattade hälsa. I deras studie 

genomfördes ett dansprojekt där flickorna fick vara delaktiga i skapandet samt att ingen 

bedömning gjordes. 92 % av flickorna uppfattade projektet som positivt. Minskade 

prestationskrav skulle även kunna bidra till ökad meningsfullhet eftersom risken minskar att 

eleverna lär sig enbart för ett prov eller test. I resultatet framkommer flertalet gånger vikten av 

ett livslångt perspektiv på undervisningen. En undervisning mindre präglad av prestationskrav 

skulle enligt respondenterna öka möjligheterna att uppfylla ämnets syfte om att utveckla 

medvetna och hälsosamma medborgare som i enlighet med individdiskursen kan ta aktivt 

ansvar för sin egen hälsa (Brolin, 2014). Ett sådant arbetssätt skulle utifrån KASAM kunna 

bidra till att skapa sammanhang som gynnar både begriplighet, hanterbarhet men framförallt 

meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

 

En intressant iakttagelse är att inget tema genererades i innehållsanalysen i form av en 

motivationsdiskurs. Antonovsky (1991) menar att komponenten meningsfullhet är nära 

sammanknutet med motivation. Även Lindwall m.fl. (2019) framhåller inre motivation som 

en framgångsfaktor för att eleverna ska uppleva undervisningen meningsfull. Flera kopplingar 

kan dock göras mellan motivationsfaktorer som upplevd kompetens och tillhörighet vilket i 

lärarnas utsagor framkommer genom exempelvis friluftsliv och gruppaktiviteter.  

 

Ytterligare en möjlig diskurs som inte heller synliggjordes i diskursanalysen av de tema som 

innehållsanalysen gav är kopplingen mellan psykisk hälsa och kroppsideal. Detta är ett 

område som enligt Lunde och Gattario (2017) har en konkret koppling till psykisk hälsa. Det 

finns anledning att ifrågasätta varför inte fler respondenter lyfter fram kroppsideal i samband 

med psykisk hälsoundervisning då det är ett ämne som finns med i kunskapskraven för Idrott 

och hälsa 1 (Lgy11, 2017). Dessutom lyfter Quennerstedt (2010) upp kroppsideal som ett av 

tre huvudsakliga perspektiv som hälsa kan förstås utifrån. En tolkning är att de intervjuade 

lärarna tolkar kroppsideal främst ur ett fysiskt perspektiv och inte väver in de psykiska 

aspekterna, vilket går att problematisera ur ett holistiskt perspektiv. En ytterligare förklaring 

till att kroppsideal har få omnämningar kan vara att ämnet upplevs svårt att knyta till praktisk 

undervisning samtidigt som respondenterna i hög grad vill involvera den psykiska 

hälsoundervisningen i praktiska moment. 

 

5.1.6 Avslutande diskussion 

Det kan konstateras att det finns en stor variation i hur lärare utformar undervisning kring 

psykisk hälsa. Ett talande exempel är friluftsliv som enligt vissa respondenter är den mest 

gynnsamma aktiviteten för att lyfta fram psykisk hälsa medan andra respondenter inte nämner 

detta alls. I resultatet framgår både för- och nackdelar kring att dagens läroplan ger så pass 

fritt utrymme att välja innehåll. Genom att läraren kan utgå ifrån sina egna erfarenheter och 

intressen ökar det möjligheterna att tala om psykisk hälsa på ett äkta och genuint sätt. Det 
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lyfts även en problematik i att lärarens egna intressen i hög grad får styra valet av innehåll, 

vilket kan leda till att viktiga ämnen undviks. 

 

En intressant slutsats är att bara en lärare lyfter fram behovet av fortbildning för att bli bättre 

rustad att undervisa kring psykisk hälsa. Mehmeti (2015) visar i sin artikel att just bristande 

kunskaper hos lärarna var en de främsta utmaningarna gällande hälsoundervisning. Vidare 

menar Lynch och Soukup (2016) att idrottsämnet är i ständig förändring genom att nya 

diskurser och ideologier historiskt har präglat ämnet och fortsätter att göra det än idag. Med 

tanke på ämnets ständiga förändring och de fria ramar som dagens läroplaner innebär kan det 

konstateras att det råder en otydlighet i vilket innehåll som ska ingå i kunskapsområdet hälsa. 

Med utgångspunkt i de definierade diskurserna innebär hälsoundervisning ur ett holistiskt 

perspektiv ett komplext uppdrag där läraren både ska förse eleverna med kunskaper och 

verktyg samt skapa meningsfulla och relationsfrämjande lärsituationer. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes i form av en kvalitativ intervjustudie då det ansågs kunna ge en 

detaljerad och fördjupad förståelse av forskningsområdet. Genom att också använda sig av 

observationer hade studiens syfte kunnat breddas till att undersöka hur lärarna faktiskt arbetar 

kring psykisk hälsa i ämnet. Detta hade kunnat stärka studiens trovärdighet ytterligare. 

Studiens tidsramar i kombination med att den mesta undervisningen i gymnasieskolan för 

tillfället bedrevs på distans gjorde dock att en sådan metod valdes bort. 

 

En viktig avvägning var hur många respondenter som skulle ingå i urvalet. Sammanlagt 

valdes sex respondenter ut, vilket ansågs vara en lämplig mängd med tanke på studiens 

omfattning och tidsramar. Kvale och Brinkman (2014) menar att det finns en risk att det blir 

svårt att dra några slutsatser om urvalet är för litet samtidigt som en känsla av mättnad ofta 

uppstår efter ett antal intervjuer. Efter intervjuernas genomförande kunde det konstateras att 

de bidragit med ett rikt och varierat material att dra slutsatser ifrån och det ansågs vara en 

fördel att ha så många som sex respondenter. Det är möjligt att fler deltagare hade gett ännu 

större variation i svaren och ökat möjligheterna att dra mer generella slutsatser. Dock var en 

del svar återkommande i intervjuerna vilket gjorde att det infann sig en känsla av empirisk 

mättnad efter dessa sex intervjuer. Detta går i linje med Guest m.fl:s (2020) slutsatser 

angående urvalsstorlek och mättnad. De deltagande lärarna hade en yrkeserfarenhet mellan tre 

och 25 år vilket var positivt då det innebar att urvalet innefattade en bredd gällande 

erfarenhet. 

 

Några intervjuer blev relativt långa och de 16 frågor som intervjuguiden innefattade kan ha 

upplevt som väl många (se Bilaga 1). Dock visade pilotintervjun att frågorna hade relevans 

för studiens syfte varpå de fick vara kvar. Ett alternativ för att minska studiens omfattning 

hade varit att utesluta den tredje frågeställningen då den kom att bli mer riktad mot att studien 

skulle kunna bidra med lösningar istället för att ha fortsatt fokus på ett undersökande 

förhållningssätt likt de två första frågeställningarna. Dock visade sig forskningsfrågan ge 

möjlighet till intressanta synvinklar utifrån studiens syfte där inte minst strukturella aspekter 

visade sig vara relevanta för diskursanalysen. 

 

Den semistrukturerade strukturen innebar att intervjuerna fick något olika upplägg gällande 

ordningsföljd på frågor och ämnen. De öppna frågorna ledde även till att svaren ibland flöt 

iväg, vilket gav en stor mängd material som var av mindre intresse vid kodningsprocessen. 

Denscombe (2018) menar dock att den flexibla strukturen är en fördel då respondenten kan 
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tala fritt och tillåts utveckla idéer och resonemang. Följdfrågor användes för att skapa 

förtydliganden samt vid behov leda respondenterna tillbaka till ämnet. Risken finns dock att 

följdfrågor kan bli ledande och att forskaren därmed letar svar (ibid.). Detta fenomen förekom 

under ett fåtal tillfällen då det mot slutet av intervjuerna uppfattades som att det saknades 

tillräckliga svar på vissa frågor. Detta kan ses som negativt ur trovärdighetssynpunkt då det 

innebar en risk att svaren ”lades i munnen” på respondenterna och inte speglade vad de 

egentligen ville lyfta fram. 

 

Genom den tematiskt induktiva ansatsen kunde materialet mötas på ett öppet och 

förutsättningslöst sätt till skillnad från en deduktiv, teoristyrd ingång. Braun and Clarke 

(2006) menar att en deduktiv ansats ofta kan vara djupgående av vissa aspekter men beskriver 

inte materialet i sin helhet på samma sätt som en induktiv ansats. Med studiens induktiva 

utgångspunkt sågs därmed allt material som användbart i ett initialt skede. Utifrån Brauns and 

Clarkes (2006) faser för tematisk analys kunde dock materialet skalas ner på ett systematiskt 

sätt genom att med stor noggrannhet utgå från studiens syfte och frågeställningar.  

 

I och med det stora empiriska materialet blev både transkriberings- och analysprocessen 

mycket tidskrävande och innebar en utmaning i att plocka ut de viktigaste aspekterna att 

presentera i resultatet. Programmet Atlas var värdefullt då det underlättade den systematiska 

kodningsprocessen och skapade en överskådlighet av materialet, vilket hjälpte 

analysprocessen framåt. Den tematiska innehållsanalysen visade sig fungera väl då den 

genererade både huvudteman och subteman som presenterade resultatet på ett överskådligt 

sätt, vilket får ses som en styrka. Dessa teman gav även en god grund för vidare 

diskursanalys. En utmaning var att kombinera den tematiska innehållsanalysen med 

diskursanalysen och hur detta skulle redovisas i rapporten. Beslutet togs att genomföra 

diskursanalysen i diskussionsdelen då det sågs som en fördel att kunna diskutera diskurserna i 

relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. En möjlig nackdel är att arbetet 

kan upplevas som ostrukturerat då analysen av empirin finns i både resultat- och 

diskussionsdel.  

 

I diskursanalysen kunde teman och subteman sättas in i ett större perspektiv samtidigt som 

den gav möjlighet till kritisk reflektion av materialet. Detta sågs som värdefullt för studiens 

trovärdighet. Diskursanalysen har i detta arbete öppnat upp för diskussion kring hur olika 

diskurser förhåller sig till varandra. Detta synliggjordes genom att belysa hur vissa diskurser 

dominerar och vissa blir marginaliserade i lärarnas tal om hälsa, givet strukturella orsaker som 

styrdokument, kulturella traditioner, värderingar mm. Diskursanalysen skapas enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) utifrån problemområdet och det teoretiska ramverket. KASAM 

valdes ut som teoretisk utgångspunkt och det visade sig att dess komponenter var applicerbara 

mot studiens resultat och kunde belysa intressanta aspekter. Diskursanalysen var ett 

utmanande och tidskrävande moment eftersom metoden inte har några bestämda ramar utan 

kräver kreativitet och tolkningsförmåga (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). En stor 

utmaning var därmed att identifiera och formulera diskurser i det empiriska materialet så att 

de framstår som något utmärkande. Brolin (2014) beskriver denna process som att diskurserna 

identifieras genom att de vaskas fram likt guldkorn. I och med att diskursanalysen kräver 

mycket tolkning kan metoden ses som problematisk ur reliabilitetssynpunkt då det kan vara 

svårt att undvika att erfarenheter och kunskaper hos studiens ansvarige vävs in i 

forskningsprocessen. Alvehus (2013) menar att det kan påverka reliabiliteten negativt 

eftersom materialet kan tolkas annorlunda av en annan person. 
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En viktig del för att säkra trovärdigheten och giltigheten i genomförandet av intervjuerna var 

den pilotintervju som genomfördes med en kurskamrat. Detta gav möjlighet att testa frågornas 

relevans samt att se hur väl de mötte studiens syfte. Dessutom kunde frågornas utformning 

diskuteras med kurskamraten vilket ledde till att ett par frågor slogs ihop för att få ett bättre 

flyt genom intervjun. Trost (2005) menar att trovärdigheten kan vara ett problem inom 

kvalitativ forskning då det är svårt att bekräfta om respondenternas information stämmer. 

Tack vare att Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer om anonymitet, 

konfidentialitet och nyttjande beaktades och förmedlades till deltagarna gav det 

förutsättningar för att de skulle känna sig trygga att tala öppet och sanningsenligt kring sina 

tankar och erfarenheter. Detta ökade materialets trovärdighet eftersom lärarna kunde ge 

detaljerade och djupgående beskrivningar, till exempel om kollegiala samarbeten, utan att 

riskera att namn eller personliga detaljer skulle framkomma i studien. 

 

Reliabiliteten har i studien beaktats genom att skapa en intervjustruktur där alla intervjuer 

utgick från liknande förutsättningar och samma intervjuguide. Dock kan faktorer som 

dagsform, stress och arbetsbörda vara svåra att komma ifrån och kan ha haft en viss påverkan. 

Coronapandemin gjorde att samtliga intervjuer genomfördes på distans vilket kan ha haft både 

negativ och positiv påverkan. I intervjusituationen försvann en del av den personliga 

interaktionen vilket kan ses som negativt. Även tekniska faktorer som ljud- och bildkvalité 

kan påverka kommunikationen. Med tanke på rådande omständigheter verkade alla lärare vara 

väl förtrogna med digitala möten och de upplevdes vara bekväma med situationen. Dessutom 

kunde deltagarna själva välja en lugn och trygg plats för intervjun vilket minimerade 

påverkan från yttre faktorer, något som kan ses som positivt ur en reliabilitetsaspekt.    
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6  Slutsatser och implikationer 
Utifrån studiens resultat framkommer ett par centrala slutsatser. Lärarna arbetar utifrån en 

bredd av undervisningsinnehåll och varierande strategier som tar utgångspunkt i diskurser 

som premierar ett holistiskt hälsoperspektiv, praktisk undervisning, relationsbygge, 

meningsskapande samt att bistå eleverna med kunskaper och verktyg för ett livslångt lärande. 

Trots denna bredd och variation i lärarnas beskrivningar kan det konstateras att 

kunskapsområdet psykisk hälsa ges en undanskymd roll oavsett lärarnas uppfattning om 

värdet av att uppmärksamma den psykiska hälsodelen. Utifrån den bredd av 

undervisningsinnehåll och de varierande strategierna som nämns kan det konstateras att 

dagens läroplan ger läraren stor frihet i att utforma undervisningen. Studiens resultat ger 

anledning till att hävda att tydligare skrivningar kring psykisk hälsa i ämnesplanen skulle 

kunna bidra till en mer holistisk undervisning där psykiska hälsoaspekter får en mer 

framträdande roll. 

 

De konkreta undervisningsmetoder och exempel på innehåll som framkommit är av intresse 

för både verksamma och blivande lärare inom ämnet. Lärare i ämnet bör tydliggöra det 

salutogena och holistiska perspektivet på hälsa genom att ge olika hälsoaspekter större 

utrymme i undervisningen, exempelvis genom explicit undervisning om psykisk hälsa. Att 

lyfta fram den psykiska hälsan och förse eleverna med kunskaper och verktyg inom området 

bidrar till att förverkliga läroplanens intentioner om ett holistiskt hälsoperspektiv där fysiska, 

psykiska och sociala faktorer samverkar till hälsa och välbefinnande. Ett sådant arbetssätt kan 

ge ämnet bättre möjligheter att bli den hälsofrämjande faktor den har potential att vara. 

 

För vidare forskning skulle ett elevperspektiv på området vara intressant att utforska. En 

utgångspunkt kan vara hur elever ser på olika aktiviteter och ämnesinnehåll samt hur de 

kopplar dem till deras psykiska välmående. Likaså vore det av intresse att undersöka hur 

eleverna ser på undervisningen i termer av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

hur dessa komponenter upplevs samverka till hälsa. Denna studie genomfördes som en 

kvalitativ intervjustudie med ett fåtal respondenter och resultatet kan därför inte generaliseras 

till en större population. Det kan därmed finnas ett intresse av att undersöka lärarnas arbetssätt 

kring psykisk hälsa genom en kvantitativ undersökning. En kvalitativ studie i form av 

observationer skulle också kunna ge ytterligare perspektiv på lärares arbete med psykisk hälsa 

i den praktiska verksamheten. 
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8  Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare inom idrott och hälsa på gymnasienivå? 

• Har du jobbat på flera skolor? 

2. Om du har en lärarutbildning, var gick du den? 

• Om ej lärarutbildning: Vilken annan typ av utbildning har du? 

3. Vilka gymnasieprogram undervisar du inom? 

 

Tema 1: Strategier för att inkludera psykisk hälsa i undervisningen 

1. Hälsa beskrivs ofta som ett brett och svårdefinierat begrepp. Hur tolkar du begreppet hälsa 

utifrån läroplanen?  

• Vilket område inom hälsa lägger du störst vikt vid? 

• Vad uppfattar du ingår i begreppet psykisk hälsa (inom ramen för ämnet idh)? 

2. Kan du beskriva hur du utformar undervisningen kring psykisk hälsa?  

• Berätta om vad du har för innehåll och syfte med detta (målsättning och eller 

lärandemål) 

• På vilket sätt arbetar du med att integrera teori och praktik? 

• Vad uppfattar du att eleverna blir engagerade /intresserade av att vilja lära sig mer 

om? 

• Hur tror du lärare överlag arbetar kring psykisk hälsa? 

3. Hur arbetar du med bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper inom området 

psykisk hälsa? 

4. Hur arbetar du för att göra hälsoundervisningen meningsfull för eleverna? 

 

Tema 2: Möjligheter och utmaningar med att undervisa om psykisk hälsa 

1. På vilket sätt anser du att ämnet kan bidra till elevers psykiska välbefinnande? 

2. På vilket kan du som lärare bidra till elevers psykiska välbefinnande? 

• Vad uppfattar du ingår i rollen/uppdraget som lärare i idh?  

• Vad ser du som särskilt viktigt att ta ansvar för gällande psykisk hälsa? (Kunskaper 

om hälsa och välbefinnande?) 

3. Hur ser samarbetet ut med övriga idrottslärare när det handlar om ämnesområdet hälsa?  

• Specifikt kring psykisk hälsa? 

• Diskuteras det i arbetslaget? 



 

 

• Andra typer av samarbeten; EHT mm? 

4. Är det några moment/innehåll som du upplever är särskilt gynnsamma för att arbeta med 

psykisk hälsa? (t.ex. friluftsliv, dans, spänningsreglering, kost, dopning)  

5. Finns det moment/innehåll kring området psykisk hälsa som du undviker? Vilka och 

varför? 

6. Vilka utmaningar eller hinder har du stött på när det kommer till undervisning om psykisk 

hälsa? (t.ex. Ointresse? Otydligt begrepp? Känsligt ämne? Förutfattade meningar?) 

7. Hur ser du på att arbeta ämnesintegrerat med området psykisk hälsa/ohälsa?  

• Möjligheter/utmaningar? 

 

Tema 3: Förändringsbehov kring undervisningspraktiken och ämnet 

1. Vad skulle du vilja förändra i din egen undervisning för att bättre stötta elevers kunskaper i 

och om psykiskt välbefinnande? (t.ex. Kompetensutveckling? Materiella resurser? 

2. Hur skulle styrdokument och ämnesplanen i idrott och hälsa kunna förändras för att lyfta 

fram en tydligare helhetsbild av hälsa inkluderande psykosociala aspekter? 

 

Avslutande fråga: 

Är det något du vill tillägga som du anser är relevant för studiens syfte?  

  



 

 

Bilaga 2: Missivbrev 
 

 

Hej! 

 

Jag heter Viktor och går sista terminen på ämneslärarprogrammet på Göteborgs Universitet. 

Jag genomför nu mitt avslutande examensarbete och söker efter lärare i idrott och hälsa att 

delta i min intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i idrott och 

hälsa arbetar med psykisk hälsa inom sitt ämne. Intervjun tar ca 30-45 min att genomföra och 

med tanke på rådande omständigheter föreslår jag att intervjuerna genomförs digitalt, 

exempelvis via Zoom eller Teams.  

 

Nedan följer de forskningsetiska utgångspunkter som studien utgår från och som du som 

deltagare har rätt att få information om.  

• Du deltar frivilligt har rätt att avbryta studien.  

• Du garanteras anonymitet och svaren kommer inte kunna kopplas till dig eller den 

skola du arbetar på.   

• Materialet kommer behandlas på ett konfidentiellt sätt vilket innebär att ingen 

obehörig kommer kunna ta del av informationen.  

• Materialet kommer endast användas i forskningssyfte.  

• Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas och skrivas ut i text. Efter 

examensarbetets slutförande kommer inspelningen att raderas.  

Jag hoppas du är intresserad att delta i undersökningen. 

 

Vänliga hälsningar 

Viktor Liljenberg 

 

 

 

 


