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Abstract  

 

Idrott och hälsa är ett ämne som ska behandla fysisk, psykisk och social hälsa enligt den svenska 

kursplanen. Men frågan är hur detta kan genomföras i praktiken? Syftet med denna 

forskningsöversikt är därför att granska och sammanställa tidigare forskning om undervisning 

av hälsoperspektivet i ämnet idrott och hälsa och hur detta tar sig uttryck i olika länder, med 

utgångspunkt i ett svenskt perspektiv samt ett lärarperspektiv. Länder som ingår i 

forskningsöversikten kommer från Europa, Asien och Oceanien. Metoden som använts bygger 

på publicerade vetenskapliga artiklar inom ämnet och som är sammanställda i en systematisk 

forskningsöversikt. Totalt har nio artiklar från olika länder använts. Resultatet som har 

framkommit tyder på lagspel, kondition och utomhusaktiviteter dominerar i ämnet. Detta trots 

att hälsa som begrepp nämns ofta i den svenska läroplanen. Samtidigt anser lärare i flera 

intervjustudier att hälsa är ett brett begrepp, något som leder till svårigheter med att 

implementera det i undervisningen. Slutsatsen som kan dras är att fysisk aktivitet är det mest 

vanliga när det kommer till lektionsinnehåll, både internationellt och i Sverige. Samtidigt finns 

det oklarheter kring vem som ska lära ut om hälsoaspekter i undervisningen. Det behöver bli 

tydligare vad som förväntas av läraren och detta behöver definieras i bland annat 

lärarutbildningen. Därför behövs det också mer forskning inom det här området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Förord 
Vi har insett att det är mycket fokus på fysisk aktivitet inom ämnet idrott och hälsa. 

Hälsoperspektivet nämns ofta bara teoretiskt i undervisningen. Detta är något som vi upplevt 

under stora delar av vår verksamhetsförlagda utbildning. Därmed väcktes ett intresse som fick 

oss att undersöka hur hälsa kan implementeras i undervisningen.  

 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Anders Raustorp som väglett oss i vårt arbete.  

  

Arbetsuppgift  Procent utfört av Malin/Agnes  

Planering av studien    50/50 

Litteratursökning    50/50 

Datainsamling   50/50 

Analys   50/50 

Skrivande   50/50 

Layout   50/50 
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3 Inledning 

Enligt “Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr11, 2019) är skolans 

uppdrag bland annat att uppmärksamma hälso- och livsfrågor. Forskning visar också att skolan 

är en viktig plats för att minska psykiska problem bland barn och unga, detta konstaterar 

Folkhälsomyndigheten (2020) i sin studie. Dessutom poängteras det att när skolan lyfter 

psykiska problem, och visar hur dessa kan hanteras, kan problemen också minska. Detta gäller 

skolbarn i alla åldrar. I ytterligare en studie från Folkhälsomyndigheten (2021b) visar resultatet 

att barn som dessutom är fysiskt aktiva upplever mindre psykiska problem. Ju mer ett barn är 

aktivt desto mindre besvär upplever de med bland annat sömnproblem, irritation och 

nedstämdhet. Men trots skolans uppdrag är det inte helt självklart vem som ska ta upp eller hur 

hälsoperspektivet ska presenteras i den undervisningen som bedrivs.  

Att arbeta hälsofrämjande är något som gäller för hela skolverksamheten poängterar Skolverket 

(2021). Eleverna ska ges trygghet i skolan genom både gemenskap och lärande, fokus är att 

eleverna ska må bra. Ibland kan det krävas att lärare behöver förändra sin lärmiljö för att ge 

eleverna de förutsättningar som de behöver. Barn är i behov av att få känna sig delaktiga i den 

undervisning som ges. Genom exempelvis delaktighet och stöd går det att arbeta förebyggande 

mot bland annat psykiska problem hos elever (Skolverket, 2021).   

Thedin Jakobsson (2012) lyfter problematiken med hälsobegreppet inom ämnet idrott och 

hälsa. Hon konstaterar att hälsa är något som lärare vill att eleverna ska uppnå. Men det är inte 

lika tydligt hur detta ska komma fram. Det finns de lärare som menar att det är genom fysisk 

aktivitet som elever kan uppnå hälsa, andra lärare menar att hälsa för dem handlar då om kost, 

yoga, skador eller droger. En del lärare hävdar att hälsa är mer eller mindre undervisning om 

sex och samlevnad. Det hon samtidigt frågar sig är om det går att: “se hälsa som ett 

kunskapsobjekt i idrott och hälsa?” (s.178). Det kan också vara viktigt att fråga sig om idrott är 

något mer än bara praktiskt och om hälsa är något mer än bara teori?  

Innehållet i ämnets kursplan har förändrats över tid. Thedin Jakobsson (2012) konstaterar att i 

samband med införandet av den nya läroplanen 1994 förändrades namnet från endast idrott till 

idrott och hälsa. Därmed fick hälsa en mer framträdande roll inom ämnet. I Lgr11 (2019) ses 

dessutom hälsa och livsstil som ett eget område. I kommande kursplan kommer samma område 

att benämnas hälsa och levnadsvanor (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet [Lgr22], 2022). Med tanke på hälsans viktiga roll i samhället och även skolans 

uppdrag kan det därför vara värt att påvisa hur lärare i olika länder arbetar med 

hälsoperspektivet i sin undervisning.  

Vi vill med forskningsöversikten belysa hur undervisning av hälsoperspektivet i ämnet idrott 

och hälsa tar sig till uttryck i olika länder, detta med utgångspunkt i ett svenskt perspektiv samt 

ett lärarperspektiv. Vi kommer att titta på vad läroplanen säger och lyfta möjligheter samt 

utmaningar med att undervisa om idrott och hälsa med fokus på hälsoperspektivet.  
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3.1 Syfte  

Syftet med forskningsöversikten är att granska och sammanställa tidigare forskning om 

undervisning av hälsoperspektivet i ämnet idrott och hälsa och hur detta tar sig uttryck i olika 

länder med utgångspunkt i ett svenskt perspektiv samt ett lärarperspektiv.  

 

3.2 Frågeställningar  

1. Hur lyfts hälsoperspektivet fram i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa, i relation till 

läroplanen?  

2. Vilka möjligheter och utmaningar ser lärare med att implementera hälsoperspektivet i sin 

undervisning? 
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4 Bakgrund 

I följande text kommer begrepp och teorier som är relevanta för forskningsöversikten att 

förklaras. Bland annat fysiskt, psykisk och social hälsa samt KASAM. Vidare kommer tidigare 

forskning, ämnet utifrån ett internationellt perspektiv, en kortare historik kring ämnet idrott och 

hälsa och kopplingen till läroplanen samt kursplanen i ämnet att beskrivas.  

4.1 Vad är hälsa?  

Enligt Thedin Jakobsson (2012) är hälsa ett begrepp som är svårdefinierat. På grund av 

begreppets stora bredd är det svårt att ge en klar bild av vad begreppet är. Fortsättningsvis 

skriver hon att ”länge definierades hälsa som avsaknad av sjukdom” (s.177). Men numera 

diskuteras begreppet utifrån tre olika aspekter: fysisk, psykisk och social.   

Hälsa enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan definieras på följande vis: “Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av 

sjukdom eller handikapp” (World Health Organization, u.å, avsnittet Konstitutionens ingress).  

WHO påpekar även att detta ska vara en grundläggande rättighet för varje enskild individ. Barn 

ska ges möjlighet till harmoni och välbefinnande från födseln i syfte att kunna utveckla god 

hälsa.  

4.1.1 Fysisk, psykisk och social hälsa 

Hälsa byggs upp av olika komponenter såsom fysisk- och psykisk- och social hälsa (Axelsson, 

2016). Fysisk hälsa utgår från hur kroppen fungerar när vi är aktiva. Genom motion, rörelse och 

träning det vill säga fysisk aktivitet får människor bland annat en bättre kondition, utvecklade 

muskler och stimulering av hjärnan och bättre välbefinnande. Sömn är viktigt för den fysiska 

hälsan och regelbunden sömn kan leda till minskad stress. Axelsson (2016) menar vidare att 

fysisk hälsa även handlar om kost och kostvanor. Genom att äta en allsidig kost med frukt och 

grönsaker bidrar detta till en bättre hälsa på längre sikt. 

Axelsson (2016) konstaterar att psykisk hälsa handlar om själva upplevelsen av livet till 

exempelvis vad som är en god självkänsla, ett gott självförtroende och att känna känsla av 

sammanhang. Axelsson (2016) nämner vidare begrepp som friskfaktorer och riskfaktorer. 

Friskfaktorer som fysisk aktivitet kan stärka psykisk hälsa medan riskfaktorer kan bidra till 

psykisk ohälsa. En av de största orsakerna till psykisk ohälsa är det nedsatta välbefinnandet. 

Sömnbesvär, depression och trötthet kan ses som psykosomatiska symtom. 

Social hälsa utgår ifrån hur människor fungerar i ett socialt sammanhang, det vill säga i 

relationer med andra. Här framhäver Axelsson (2016) att det är viktigt att känna trygghet och 

tillit samt delaktighet. Detta kan uppnås genom exempelvis fritidsaktiviteter.  

4.1.2 Patogent och salutogent perspektiv 

Hälsa kan också ses utifrån patogent och salutogent perspektiv. Enligt Antonovsky (refererad i 

Quennerstedt, 2006) kan det patogena perspektivet ses som: ”att det är det sjuka eller det 
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onormala som är av intresse” (s.47). Patos betyder då sjukdom. Antonovsky (2005) menar då 

att sjukdomen ska klassificeras och bygga på vad orsaken är eller har varit. Det patogena 

synsättet handlar om att arbeta med en teori och en behandling (Antonovsky, 2005).  

Det salutogena perspektivet bygger delvis på det patogena. Skillnaden är dess fokus vad som 

är hälsofrämjande och hur individen kan bibehålla sin hälsa påpekar Larsson (2016). 

Antonovsky (2005) menar att det salutogena perspektivet handlar om: “se data på ett 

annorlunda sätt, att ställa annorlunda frågor och föreslå alternativa hypoteser” (s.39) jämfört 

med det patogena perspektivet. I relation till fysisk aktivitet förespråkar det salutogena 

perspektivet att människan bör förhålla sig till meningsfulla aktiviteter (Larsson, 2016).  

4.1.3 KASAM 

Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) är en salutogenetisk modell som handlar om 

hälsa-ohälsa. Denna modell togs fram efter en undersökning av Antonovsky (2005) kring hur 

individer definierade sin psykiska hälsa. Resultatet av undersökningen handlade om hur stress 

och stressorer är något som påverkar hälsan. KASAM är en modell om hur hantering av stress 

och stressorer resulterar i en god psykisk hälsa. KASAM definieras som ”en global hållning 

som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit 

till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker 

och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig” (Antonovsky, 2005, s. 17).   

Begreppet har uppkommit som en teori kring hälsa, det vill säga olika aspekter av hälsa som 

kan ges en förklaring genom att utgå från KASAM. Antonovsky (2005) utgår från olika 

aspekter för begreppet och teorin KASAM. De tre centrala komponenterna som är användbara 

för att beskriva begreppet är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att ha en hög 

KASAM krävs det att dessa tre komponenter är höga hos individen. Begriplighet handlar om 

att uppleva inre och yttre stimuli, och att individen i fråga kan hantera dessa. Detta leder då till 

hanterbarheten, att inre och yttre stimuli kan hanteras. För att därefter skapa en meningsfullhet 

genom stimuli. En annan aspekt handlar om gränser. Antonovsky (2005) menar att dessa 

gränser är sammanlänkade med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att 

undvika att bli påverkad av vissa saker i livet finns det fortfarande möjlighet att nå hög 

KASAM, detta då allt som upplevs i livet inte behöver vara begripligt, meningsfullt eller 

hanterbart, utan kan begränsas.  

4.2 Fysisk aktivitet, kost och sömn   

Det finns flera sätt att vara fysisk aktiv på exempelvis genom att leka eller utforska, att gå eller 

cykla eller via organiserad idrott (Berg et.al, 2021). Författarna definierar begreppet fysisk 

aktivitet som: ”all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den i vila, och kan 

utföras i hemmet, på arbetet, under transport, på fritiden eller som organiserad träning eller 

idrott” (s.114). Regelbunden fysisk aktivitet ger hälsofördelar då såväl den fysiska som den 

psykiska hälsan påverkas positivt. Den fysiska hälsan är exempelvis kondition och 

muskelstyrka, som blir bättre vid fysisk aktivitet. Fördelar som tillkommer är bland annat en 

sänkning av högt blodtryck. Den psykiska hälsans fördelar är exempelvis ökad självkänsla.  
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Folkhälsomyndigheten (2021a) beskriver i sin publikation angående riktlinjer kring fysisk 

aktivitet att all rörelse räknas. Detta innebär att det är viktigt att finna aktiviteter som fungerar 

till vardags. Det är också bra att ta rörelsepauser i syfte att inte bli stillasittande för länge. Något 

som också benämns av Folkhälsomyndigheten (2021a) är att människans möjlighet till att vara 

fysiskt aktiv påverkas av miljön. Den fysiska, sociala och kulturella miljön leder till att 

människan behöver ges olika förutsättningar till att vara fysiskt aktiv.  

Det finns olika rekommendationer för olika åldersspann. När barn är mellan 0-5 år bör rörelse 

ske, på olika sätt, ett flertal gånger under dagen. För barn och ungdomar 6-17 år rekommenderas 

minst i genomsnitt 60 minuter pulshöjande aktivitet per dag. Fysisk aktivitet som stärker 

muskler och skelett bör ske tre gånger i veckan. Vuxna 18-64 år rekommenderas 150-300 

minuter i veckan av pulshöjande fysisk aktivitet. Två gånger i veckan bör fysisk aktivitet som 

stärker muskler och skelett att ske. För åldersspannet 65 år + ges samma rekommendation som 

för 18-64 år samt balansträning tre gånger i veckan. Vid alla åldersspann rekommenderas inte 

långa perioder av stillasittande (Folkhälsomyndigheten, 2021a). 

Folkhälsomyndigheten (2021b) påpekar vidare att barn som är mer aktiva upplever färre 

psykiska problem. Detta visar en undersökning som gjorts på 11-, 13-, och 15-åringar i Sverige. 

Fysisk aktivitet och rörelse kan således påverka såväl fysisk som psykisk hälsa. 

Axelsson (2016) konstaterar att genom att äta en balanserad kost, som innehåller grönsaker och 

frukt, kan generera i en god livslång hälsa. Att äta mat som är näringsrik kan leda till bättre 

prestationsförmåga. Samtidigt är vissa måltider viktigare än andra, exempelvis frukost som 

påverkar orken fram till lunch. Men det är också viktigt att eleverna ges möjlighet till att äta i 

lugn och ro. Sömnen är dessutom grundläggande för alla individer, i syfte att klara av dagen 

och ge kroppen återhämtning. Kraven som finns på exempelvis barn och unga kan leda till 

sömnbrist då det blir svårare att somna. Detta kan också bidra till en stressigare vardag. 

 

4.3 Hälsa i ämnet idrott och hälsa – då och nu 

Idrott och hälsa har varit ett ämne som genomgått stora förändringar genom åren. Speciellt när 

det kommer till den svenska kursplanen. Därför är det viktigt att kort presentera den historiska 

delen om hur ämnet gick från gymnastik till dagens idrott och hälsa.  

Enligt Ljunggren (2020) var det på 1700-talet som Sverige fick ett allt större intresse för 

gymnastik. I slutet av 1700-talet infördes kroppsövningar såsom simning och löpning i 

läroverken. Så småningom införde Per Henrik Ling, som kan kallas den svenska gymnastikens 

fader, ett gymnastikinstitut för att utbilda gymnastiklärare. Det var då som linggymnastiken 

fick sitt fäste i det svenska skolväsendet.  

På 1900-talet började förenings- och tävlingsidrotten att växa mer. Men gymnastiken höll sig 

ständigt kvar som skolämne. Det var dock inte självklart hur undervisningen skulle läggas upp. 

Fortfarande var det fri lek, Lings dagövningar och andra idrotter som låg som grund. Fram till 

1980 hette skolämnet gymnastik men bytte sedan till idrott. Men fortfarande var det fokus på 
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att eleverna skulle intressera sig för kroppsrörelser som kunde uppnå ett välbefinnande. År 1994 

bytte ämnet dock namn igen och då till det som många idag känner igen: “Idrott och hälsa”. För 

lärarnas del handlade det inte om att utbilda blivande elitidrottare utan om att utbilda till ett 

intresse för hälsa och fysisk aktivitet under hela livet. På 1980- och 1990-talen hamnade 

prestationsmomentet i skymundan och i första hand kom det att handla om att lära eleverna hur 

en hälsosam livsstil skapas (Ljunggren, 2020).   

Ämnet idrott och hälsa ska enligt dagens kursplan (Lgr22, 2022) bidra till att eleverna ges 

positiva upplevelser av olika aktiviteter. Eleverna ska även få verktyg i syfte att ansvara för sin 

egen hälsa. Syftet av ämnet idrott och hälsa är att eleverna ska kunna utveckla sina 

levnadsvanor, både genom fysisk aktivitet och vistelse i naturen för att med dessa verktyg kunna 

skapa en hälsosam livsstil. Det är viktigt att alla elever ska kunna delta i den undervisning som 

sker. Den kunskap som eleverna ges ska även generera i en god kroppsuppfattning. I kursplanen 

(Lgr22, 2022) framkommer det också att aktiviteterna i ämnet ska förhållas till fysisk, psykisk 

och social hälsa. Denna koppling mellan hälsa och rörelse ska tydligt framgå för eleverna.   

Skolinspektionen (2018) genomförde en granskning av 22 skolor där huvudfokus var att 

undersöka innehållet i ämnet idrott och hälsa. Granskningen visar att dryg 50 procent av 

skolorna ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i alla delar av kursplanen. 

Resterande skolor faller då de inte når upp till målen för friluftsliv, utevistelse och hälsa. Utav 

de aktiviteter som utövas är bollspel dominerande samt lekar, spel och idrotter. 

Skolinspektionen (2018) menar att lektionerna bygger till stor del på rörelse och fysisk aktivitet, 

vilket dessutom även leder till fel syfte av fysisk aktivitet då bollspel ibland blev ett fysiskt 

moment med tävling istället för kunskap. Detta i sin tur innebar att vissa elever blev utsatta för 

exkludering då de inte var tillräckligt bra eller bekväma. Ytterligare en aspekt som 

granskningen visar är att hälsa och livsstil sällan fick utrymme under en hel lektion. Däremot 

förekom kopplingar till hälsa i planeringar, dock presenterades kopplingarna sällan för 

eleverna. Flera av lärarna som observerades i granskningen valde att inkludera hälsa i form av 

träningsdagböcker. Alternativt i samband med genomgångar kring muskler såsom vad som 

händer i kroppen när kondition tränas. Att arbeta skadeförebyggande och ergonomiskt var också 

ett moment som nämndes som användbart när det kom till att inkludera hälsa i undervisningen 

(Skolinspektionen, 2018). 

4.4 Idrott och hälsa från ett internationellt perspektiv  

Physical education (PE) är ett ämnesnamn som används av flera länder i Europa. Detta visar en 

studie som Onofre et.al (2012) har gjort och utgått från 21 länder i Europa. Elva länder använder 

sig av ämnesnamnet PE i middle school: Cypern, Tjeckien, Finland, Luxemburg, Polen, 

Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Schweiz och England. En noggrannare fördjupning 

kommer inte att ske på alla dessa länder. Utan istället kommer fokus vara på de länder som 

senare framkommer i resultatet. Där även de icke-europeiska länderna Nya Zeeland och Japan 

kommer ingå. 

Smith et.al (2007) konstaterar att både England och Wales utgår från den nationella läroplanen 

för idrott (NCPE) som infördes 1992. Enligt Smith et.al (2007) är syftet att skolan ska erbjuda 
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en bred och balanserad läroplan. Innehållet som eleverna ska ta del av är olika aktiviteter såsom 

idrott, dans, gymnastik och simning. Det arbetas även med att förstärka hälsorelaterad träning. 

Vidare konstaterar Herold (2020) att den nationella läroplanen är ett dokument som ska 

användas och vara ett stöd för innehåll till undervisningen. Läroplanen fokuserar på kunskaper 

om ämnet och innehållet. Den ger inte någon detaljerad vägledning över hur elevernas lärande 

ska ske. Detta lämnas till skolan och dess lärare att ta ansvar för. Det som är unikt med den 

engelska läroplanen är att idrott och tävlingsidrotter kommer i fokus.  

Även Japan utgår från en nationell läroplan och i den presenteras idrottsinnehållet (Nakai & 

Metzler, 2005). Det råder obligatorisk utbildning för japanska barn från årskurs ett till sex i 

grundskolan. I gymnasiet är det från årskurs sju till nio. Under tre år ska eleverna på gymnasiet 

ha fått 270 timmar idrott. Av dessa 270 timmar ägnas 222 timmar åt fysisk utbildning och 48 

timmar är till för hälsoutbildning. Det främsta målet är att eleverna ska kunna leva ett lyckligt 

och gott liv integrerat med idrott. Eleverna ska även förstå värdet av hälsa och det är 

klassrumsläraren som undervisar i idrott.  

Nya Zeeland är ett annat land som också utgår från physical education. Dyson et.al (2011) 

påpekar att skolämnet har genomgått stora förändringar under många år. Den största 

förändringen var när ett stöddokument togs fram och började användas. Curriculum Health and 

Physcial Education in New Zealand skulle ge lärarna en vägledning i planering och 

genomförandet av idrottslektionerna. Ämnet ska ägna sig åt rörelse och fokusera på i, genom 

och om rörelse. Lärandet sker bland annat genom sport, lek och spel. Det finns fyra så kallade 

”strands” och sju nyckelområden som undervisningen på grund- och gymnasienivå ska bygga 

på. De fyra ”strands” är: (1) Personlig hälsa och fysisk utveckling (2) Rörelsebegrepp och 

motorik (3) Relationer med andra människor och (4) Friska samhällen och miljöer. 

Nyckelområdena är mental hälsa, sexualundervisning, mat och näring, kroppsvård och fysisk 

säkerhet, fysisk aktivitet, idrottsstudier och utomhusutbildning. 

I Norge heter ämnet idrott och är indelat i tre delar som innefattar allmänna mål och omfattning, 

huvudämnesområden och elevernas lärandemål (Borgen et.al, 2021). Det finns 13 årskurser 

som tillhör både grundskola och gymnasieskola. Det som framgår i läroplanen relateras ofta till 

rörelse, genom ämnet ska eleverna känna, uppleva och lära sig med hjälp av kroppen. Hälsa är 

inte ett huvudämne i läroplanen men begreppet nämns 13 gånger i innehållet. Exempelvis 

nämns hälsa i relation till kroppsideal, livsstil och fysisk aktivitet. 

4.5 Tidigare forskning om hälsa i idrott och hälsa  

Larsson och Nyberg (2017) genomförde en studie där åtta idrottslärare på åtta gymnasieskolor 

i Sverige intervjuades. Avsikten var att få fram vilket syfte som lärarna hade med lektionerna 

och vad de ville att eleverna skulle få med sig efteråt. Det framkommer att flera av lärarna anser 

att det huvudsakliga målet handlar om att eleverna ska få röra sig, testa aktiviteter och ha kul. 

Reflektionerna som sedan framkom vid diskussionerna ledde till att en lärare ifrågasatte vad 

lärandet under lektionen var. Samma lärare nådde slutsatsen att lärandet trots allt handlade om 

att eleverna skulle få röra sig och träna sina kroppar. I Thedin Jakobssons (2004) studie hade 

lärare svårt att sätta ord på vad hälsa är och hur hälsa ska vävas in i undervisningen. Hälsa i 
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ämnet idrott och hälsa har varit en kunskapslucka, som lärare har haft svårt att hantera. Lärare 

kan visa kunskap om vad hälsa är såsom vardagsmotion, kost och sömn (Thedin Jakobsson, 

2004). Dock visar studier på att det läggs betydligt mer fokus på aktivitet och att barn ska ha 

roligt, framför att nå ett lärande (Larsson & Nyberg, 2017). 

Tidigare forskning kring elevers syn på hälsa visar att begreppet sammanlänkas med träning, 

kost, att vara frisk samt att undvika alkohol och droger (Ahlberg, 2016). Eleverna som 

intervjuades i Ahlbergs (2016) studie gick i årskurs 9. Elevernas kunskap om psykisk hälsa 

handla om att lyssna på kroppen och känna sig duktig. Social hälsa associeras bland annat med 

lagkompisar och familj. Deltagarna i studien menar att det finns svårigheter med att leva ett 

hälsosamt liv. Detta berodde på att tiden inte räckte till för att vara social med vänner samtidigt 

som skolarbeten skulle göras och dessutom hinna med att äta rätt. Men det fanns en önskan om 

en djupare kunskap om hälsa, ett facit om vad som är hälsosamt.  
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5 Metod 

Syftet med forskningsöversikten är att granska och sammanställa tidigare forskning om 

undervisning av hälsoperspektivet i ämnet idrott och hälsa och hur detta tar sig uttryck i olika 

länder. Eftersom det här är en systematisk forskningsöversikt kommer all data att vara 

primärkällor, detta i form av publicerade vetenskapliga artiklar (Axelsson, 2012). 

Sökprocessen, urval av artiklar, inklusions- och exklusionskriterier kommer att behandlas samt 

kvalitetsgranskning av artiklarna.  

5.1 Datainsamling 

För att få fram relevant litteratur till forskningsöversikten genomfördes det initialt olika pilot-

sökningar. Detta är något som även Axelsson (2012) lyfter fram och som kan vara en bra start 

då det kan precisera sökningen. Pilot-sökningarna genomfördes i databaserna ERIC och 

SportDiscus. I ERIC framkom artiklar som fokuserade på ämnesområdet pedagogik medan 

SportDiscus hade ett mer idrottsvetenskapligt fokus. Det genomfördes även pilot-sökningar i 

andra databaser såsom Scopus och Education Research Complete men det fastslogs efter flera 

test-sökningar att ERIC skulle passa bäst i den här forskningsöversikten. Detta eftersom det var 

den som gav mest relevanta träffar utifrån vårt syfte. Flera olika sökord testades och efter 

övervägande med handledare var det fyra nyckelord som ringade in arbetet bäst: physical 

education, health education, curriculum och teacher.  

 

Eftersom syftet är att granska och sammanställa hur hälsoperspektivet framkommer i 

undervisningen i olika länder behövdes det användas sökord som var anpassade för detta. 

Axelsson (2012) påpekar att det är bra att hitta rätt kombinationer av sökord för att få fram 

artiklar som undersöker det som är av intresse. Utifrån nyckelorden valdes “physical 

education” AND "health education" AND teacher. Dessutom valdes sökordet Sweden, då det 

var ett land som använde sig av begreppet “idrott och hälsa” som skolämne. Sökningen gav 16 

träffar, där åtta abstracts lästes och tre artiklar valdes ut. Sökhistoriken framgår av tabell 1.   

 

För att avgränsa sökningen användes logiska sökoperatorer, så kallade booleska operatorerna 

AND och OR (Forsberg & Wengström, 2015). Operation AND var den som gav mest relevanta 

resultat när det genomfördes sökningar. Även citattecken på sökord tillämpades, i det här fallet 

handlade det om “physical education” och“health education”. Friberg (2017) påpekar att detta 

kan vara bra då vissa ord får en helt annan skrivning på engelska än svenska. För att databasen 

ska förstå att det är en term och inte två används citattecken runt sökorden.   

 

För att hitta fler artiklar till forskningsöversikten gjordes det ytterligare test-sökningar. I 

bakgrunden framkommer det att New Zeeland är ett land som använder physical education, för 

att beskriva skolämnet idrott. Därför kunde sökordet New Zealand ge relevanta träffar, vilket 

det också gjorde. Precis som vid tidigare sökning användes sökorden “physical education” 

AND “health education” AND teacher tillsammans med det nya sökordet New Zealand. 

Sökningen gav 33 träffar, tio abstracts lästes och två artiklar valdes ut.  

 



 

10 

 

I bakgrunden framkommer det att England och Wales också använder sig av “physical 

education”. Dessutom utgår de från en nationell läroplan. En sista sökning genomfördes för att 

få fram ett perspektiv utifrån läroplanen. Därmed valdes sökordet curriculum kombinerat med 

“physical education” AND England AND Wales. Detta resulterade i 14 träffar, där 14 abstracts 

lästes och en artikel valdes ut.  

Utöver sökningar i de olika databaserna gjordes också en kedje-sökning där referenslistor i 

relevanta artiklar studerades. Anledningen till detta var för att få fram ytterligare artiklar som 

inte förekommit genom sökningar i databaserna. Detta resulterade i tre artiklar som 

inkluderades och som redovisas i artikelöversikten, se bilaga 4.  

 

5.2 Sökhistorik  

Tabell 1. En översikt av inkluderade forskningsartiklar. 

Datum Databas Sökord/Limits/Booleska operatörer Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval 

 7/2-22  ERIC "Physical education" AND "health 

education" AND Sweden AND teacher 

Limits - Peer reviewed & English 

 16  8  3 

10/2-22 ERIC “Physical education” AND “health 

education” AND New Zealand AND 

teacher 

Limits - Peer reviewed & English 

33 10 2 

11/2-22 ERIC “Physical education” AND curriculum 

AND England AND Wales 

Limits - Peer reviewed & English 

14 14 1 

  

Kedjesökning 

  

3 
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5.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Friberg (2017) påpekar att det kan vara bra att genomföra olika avgränsningar för att lättare få 

fram urvalet och dessutom sortera bort artiklar som inte är relevanta för syftet. Därför 

formulerades inklusions- och exklusionskriterier i relation till forskningsöversiktens syfte och 

frågeställningar. Följande inklusions- och exklusionskriterier valdes ut:  

• Artiklarna ska vara “peer reviewed”.  

• Ska vara skrivna på engelska  

• Ska utgå ifrån skolämnet idrott och hälsa  

• Författade mellan åren 2000-2021 

• Utgå från ett lärarperspektiv  

•  

• Inte handla om ett skolprojekt  

• Inte fokusera på idrottslärarutbildningen  

• Inte handla om funktionsnedsättningar  

• Inte handla om bedömning 

• Inte utgå från ett elevperspektiv  

Den genomförda databassökningen gav sammanlagt 63 träffar. Urvalsprocessen utgick från 

Mohers (2009) flödesschema (se bilaga 2). Där framgår det tydligt vilka artiklar som 

inkluderades och exkluderades.  

5.4 Databearbetning  

Utifrån inklusions- och exklusionskriterierna gjordes ett urval på nio artiklar. Samtliga artiklar 

lästes noggrant och under tiden gjordes anteckningar för att vara ett stöd i skrivprocessen. Detta 

är även något som Axelsson (2012) påpekar kan vara bra efter att ett urval har gjorts. Författaren 

rekommenderar därefter att sammanställa artiklarnas syfte, metod och urval. Detta kommer att 

hjälpa till i den fortsatta analysen. Den här sammanställdes i artikelöversikten (se bilaga 4).  

En annan viktig del i databearbetningen är att genomföra en kvalitativ granskning av varje 

artikel. För att bedöma artiklarnas kvalité användes en bedömningsmall (se bilaga 3). Forsberg 

och Wengström (2015) påpekar att en sådan mall ger ett bra underlag för studiens kvalité. 

Bedömningsmallen bestod av 17 frågor som skulle besvaras med ett “Ja”, “Nej” eller i vissa 

fall “oförmögen att avgöra”. Artiklarna fick poäng för varje gång ett “Ja” besvarades. Den 

maximala poängen var 17 men eftersom vissa frågor var irrelevanta för artikelns design 

sorterades dessa bort. Detta överensstämde med samtliga artiklar och därför kunde alla artiklar 

få maxpoäng 15. Redovisningen för kvalitetsgranskningen presenteras i artikelöversikten (se 

bilaga 4). Artiklarnas poäng varierade mellan 7-13 poäng. Ju högre poäng en artikel fick desto 

högre kvalité hade den. Sju av dessa nio artiklar bedömdes ha god kvalité. Två artiklar fick 9 

respektive 7 poäng men eftersom artiklarna innehöll alla inklusionskriterier inkluderades dessa. 

Efter genomläsning av materialet har tre teman identifierats, för att ge svar på 
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forskningsöversiktens frågeställningar. Första temat utgår från vad som sägs om kopplingen 

mellan idrott och hälsa i olika länder. Andra temat tar upp hälsa som ett viktigt område i ämnet 

och det tredje fokuserar på lärarens möjligheter och utmaningar med att undervisa om 

hälsoperspektivet.  
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6 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån tre teman: Kopplingen mellan idrott och hälsa i olika 

länder, hälsa som ett viktigt område i ämnet och lärarens möjligheter och utmaningar.  

6.1 Kopplingen mellan idrott och hälsa i olika länder  

Flera studier visar att ämnet idrott och hälsa domineras av fysiska aktiviteter såsom sport, spel, 

dans, kondition och utomhusaktiviteter (Annerstedt, 2008; Forest et.al, 2017; Harris & Leggett, 

2015; Redelius & Larsson, 2010). Öhman och Quennerstedt (2008) tar också upp att den höga 

graden av fysisk aktivitet leder till att aktiviteter som inte är lika pulshöjande inte får samma 

utrymme. Friluftsliv, vissa typer av dans och hälsofrågor är exempel på dessa aktiviteter. 

Samtidigt visar forskningen att i Sverige sticker hälsoperspektivet ut mer, då begreppet återges 

flera gånger i den svenska läroplanen (Annerstedt, 2008; Ekberg, 2016).  

 

Forest et.al (2017) har studerat Frankrikes, Schweiz och Sveriges läroplaner i idrott på 

gymnasieskolor. I Frankrike går skolämnet under namnet “Physical and Sports education” 

(s.77). I Schweiz heter ämnet “Physical Education and Sport and Physical and Sport Education” 

(s.80) beroende på läroplanstexten. Utifrån Schweiz styrdokument sammanställs idrott och kost 

i ett område kallat “kropp och rörelse” (s. 80) där målet är att främja en aktiv livsstil och att 

prata om hälsoproblem.  

 

Enligt Watanabe et.al (2015) är fetma/övervikt de vanligaste hälsoproblemen bland barn i Nya 

Zeeland. Därför är detta också något som lyfts fram i undervisningen. I deras studie har fem 

lärare från fem grundskolor intervjuats om vilken hälsoutbildning som ges till barnen. I Nya 

Zeeland hade vissa skolor endast föreläsningar om ämnet medan andra skolor hade 

föreläsningar och aktiviteter. Flera lärare på skolorna upplevde att läroplanen var öppen för 

tolkning och därför kunde det skilja sig åt från skola till skola. Framför allt undervisades barnen 

om vad som är hälsosam mat och träning. Fortsättningsvis har Watanabe et.al (2015) undersökt 

hälsoutbildningen i Japan och intervjuat fem lärare från fem allmänna grundskolor. Resultatet 

som framkom visade att det var viktigt att alla grundskoleelever fick samma utbildning och att 

dessa bestämdes av den nationella läroplanen. Alla elever i grundskolan fick en hälsoutbildning 

som presenterades likt en föreläsning. De lärde sig om tre viktiga ämnen: kost, träning och 

sömn. 

 

Harris och Leggetts (2015) studie visar att lärare i England och Wales fokuserar på den fysiska 

aktiviteten för att förbättra hälsan. När hälsoperspektivet introduceras arbetar lärarna med 

konditionstester och cirkelträning. Vidare framhäver Forest et.al (2017) att lärarna i Frankrike 

undervisar bland annat om gymnastik och konditionsträning i form av aerobics. Idrott ska i det 

här fallet främja motoriken och utveckla elevernas förmågor och prestationer. Detta är också 

något som Redelius och Larsson (2010) diskuterar. Lärarens roll är att få eleverna till att vara 

fysiskt aktiva samtidigt som de får utrymme till att öva upp sina motoriska färdigheter. Lärarna 

ska även se till att eleverna utvecklas känslomässigt och socialt samtidigt som de skapar ett 

livslångt intresse och en positiv självbild. Detta är även något som Annerstedt (2008) lyfter och 
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påpekar att eleverna i de skandinaviska skolorna (Sverige, Norge, Danmark och Finland) ska 

få möjlighet att skapa en positiv kroppsbild och möjlighet att uppnå en hälsosam livsstil. 

Fortsättningsvis konstaterar Forest et.al (2017), utifrån ett svenskt perspektiv, att idrott ska 

främja en aktiv livsstil. Hälsa däremot ses som ett brett begrepp men med fokus på individens 

välbefinnande. Rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och aktiviteter är viktiga 

utgångspunkter i Sverige. Målet är att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och 

intresse till att vara fysiskt aktiva. 

 

6.2 Hälsa som ett viktigt område i ämnet   

Öhman och Quennerstedt (2008) har utgått från lokala läroplansdokument från 72 skolor i 

Sverige. Resultatet från det analyserade materialet tyder på att fysisk ansträngning och 

deltagande uppmuntras. Dessutom förväntas eleverna vara aktiva och svettas under lektionerna. 

Genom elevernas aktiva deltagande är önskan att utveckla ett intresse till att vara livslångt 

fysiskt aktiv. För att sätta detta i kontrast ses hälsa i läroplanen utifrån att ha ett stort intresse 

för olika rörelseaktiviteter, som kan utveckla en hälsofrämjande livsstil. Detta är något som 

Ekberg (2016) poängterar efter att ha undersökt vilken kunskap som lyfts fram i ämnet idrott 

och hälsa utifrån 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). Hälsa ses då 

inte endast genom kopplingen till mat och träning utan som ett eget område. Annerstedt (2008) 

har också utgått från Lpo 94 vid diskussionerna kring de skandinaviska ländernas läroplaner. 

Resultatet tyder på att länderna har ett mycket likt skolsystem. Kursplanerna i de fyra länderna 

innehåller få detaljer men anger mål att nå. Det finns tre element som sticker ut som extra 

viktiga: fysisk aktivitet, socialt lärande och hälsa.  

Annerstedt (2008) framhäver vidare att hälsa ses som en central och viktig komponent inom 

ämnet idrott och hälsa i de skandinaviska länderna, men främst i Finland och Sverige. Redelius 

och Larsson (2010) poängterar att i den svenska kursplanen har hälsa fått ett större perspektiv 

än tidigare. Det är inte lika mycket fokus på prestationen utan snarare vad som händer i kroppen 

och vad som kan leda till god hälsa. Eleverna ska nu allt mer förstå att det finns ett samband 

mellan fysisk aktivitet och att leva hälsosamt. I Redelius et.al (2015) studie ledde slutsatsen 

fram till att en del lärare ansåg att det viktigaste är att eleverna kommer igång, vet vad de ska 

göra och har roligt. Det nämns ett exempel där eleverna skulle genomföra en cirkelträning. 

Läraren gick igenom vad eleverna skulle göra men inte vilken effekt som övningarna skulle ge 

eller vad eleverna skulle uppnå. Det framkommer i studien att begreppet hälsa ibland nämns 

med, men då oftast som “idrott är bra för hälsan” (s. 650).  

6.3 Lärarens möjligheter och utmaningar 

Redelius et.al (2015) har intervjuat sex lärare från tre gymnasieskolor i tre olika städer i Sverige. 

Även elever har varit delaktiga i studien. Intervjuerna med lärarna har byggt på videoinspelat 

material som gjordes i samband med undersökningen. Resultatet som framkommer i studien 

visar att vissa lärare är bra på att förmedla syftet med exempelvis konditionsträning och framför 

allt fördelarna på längre sikt. En lärare i studien förklarar: “Syftet är att prova olika saker som 

kan hjälpa till att fördjupa deras förståelse för något. Detta kan hjälpa dem att leda en 

spinningklass på egen hand, eller delta i en bodypump-klass på fritiden, vilket är ganska 
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populärt” (Redelius et.al, 2015, s.648). Redelius och Larsson (2010) konstaterar att den 

offentliga debatten som förs i allmänheten om ämnet idrott och hälsa i Sverige handlar om att 

hälsa ska motverka inaktivitet och fetma hos barn och ungdomar. Därmed bygger ämnets 

legitimitet på att främja en bättre folkhälsa samt att skapa ett intresse för livslång fysisk 

aktivitet. Samtidigt som målet med idrott och hälsa inte endast fokuserar på den fysiska 

färdigheter utan minst lika viktigt är attityder till kroppen och hälsosam levnad. 

Banville et.al (2020) påpekar att hälsoperspektivet är mer utmanande att undervisa om än vad 

idrottsperspektivet är. Det här resultatet bygger på en studie där tio lärare och tre administratörer 

från två olika skolor i Nya Zeeland intervjuades. Lärarna undervisade i idrott två gånger i 

veckan men kände sig begränsade angående hälsoperspektivet. En lärare som intervjuades 

påpekade att de borde undervisa om hälsa, då skolan endast tog upp hälsoaspekten om något 

inträffade. Även Ekberg (2016) konstaterar att lärarna sällan tar upp perspektivet hälsa och 

sätter det i fokus. Hälsa ses som en del av alla aktiviteter som görs på lektionerna, antingen som 

ett eget mål eller genom fysisk aktivitet. Annerstedts (2008) resultat pekar på att lärare har svårt 

att definiera begreppet hälsa då det sällan diskuteras. Ekberg (2016) instämmer och påpekar att 

ämnet enligt deltagande lärare inte ses som en central del av ämnet. Det går att konstatera att 

relationen mellan idrott och hälsa inte är helt utredd. Samtidigt som Annerstedt (2008) påpekar 

i studien att hälsa och fysisk aktivitet är det som bör dominera ämnet. 

En utmaning för lärare inom idrott och hälsa är vem som ska ta upp hälsofrågorna. Harris och 

Leggett (2015) genomförde intervjuer med idrottslärare på fem gymnasieskolor i England och 

Wales. Samtliga lärare i studien var oroliga över sina elevers hälsa och kostvanor. Samtidigt 

som en lärare på en skola uttryckte att hälsa inte borde varit en del av ämnet idrott. I en av 

Watanabes et.al (2015) intervjuer framkommer det, från en japansk lärare, att det är oklart vem 

som skulle ta upp ämnen om livsstil. Läraren ansåg att det var föräldrarnas angelägenhet, medan 

föräldrarna ansåg att det skulle tas upp i skolan.  

Slutligen konstaterar Watanabe (2015) att svårigheter som lärare upplever med 

hälsoutbildningen är att tiden är begränsad och att annan undervisning prioriterades där barnen 

behöver läsa, skriva och räkna. Redelius och Larsson (2010) menar också att det kan vara svårt 

för lärarna att ge utrymme för alla mål i ämnet när tiden är knapp. Enligt Banville et.al (2020) 

spenderades lite tid åt att planera och undervisa om idrott och hälsa, lärarna ägnade mer tid åt 

att göra aktiviteter som de kände sig bekväma med. 
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7 Diskussion  
I följande del kommer metod- och resultatdelen att diskuteras utifrån ett kritiskt  

förhållningssätt. Styrkor och svagheter med sökord och sökstrategier kommer bland annat att  

presenteras. I resultatdiskussionen kommer det innehåll som är framtaget ur artiklarna att  

sättas i sammanhang med delar av det som lyfts i bakgrunden samt syftet med  

forskningsöversikten. Diskussionen kommer att bygga på fysisk och psykisk hälsa  

samt hälsa som ett svårdefinierat begrepp. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Det var från början inte helt klart vad som skulle undersökas i den här forskningsöversikten. Vi 

visste att det var hälsoperspektivet i skolämnet idrott och hälsa som vi ville utgå ifrån. Det 

framkom också tidigt att fokus var på lärarperspektivet. Det gjordes flera test-sökningar med 

olika sökord. I första hand riktades fokus mot fysisk och psykisk hälsa och då användes sökord 

såsom “physical health” och “”mental health”. Sökordet wellbeing testades då det kan kopplas 

till psykisk hälsa. Men detta gav oss ett begränsat antal träffar i våra sökningar och därför valde 

vi att bredda vårt område samt våra sökord. Eftersom lärarens syn på undervisningen var av 

intresse valdes sökord som bland annat learning, teaching och “teachers methods” men dessa 

gav oss inte tillräckligt med relevanta träffar. Sökorden som till slut användes blev därför: 

• Physical education (idrott och hälsa) valdes för att ringa in skolämnet.  

• Health education (hälsoundervisning) valdes för att få med hälsoperspektivet.  

• Teacher (lärare) valdes för att få fram lärarens syn på undervisningen.  

• Sweden (Sverige) valdes för att utgångspunkten var Sverige. 

• New Zealand (Nya Zeeland) valdes för att det var ett land, precis som Sverige, som 

ringade in skolämnet idrott och hälsa.   

• England och Wales valdes då vi ville ha ytterligare ett europeiskt perspektiv.   

• Curriculum (läroplan) valdes vid en sökning då vi inte fick några träffar med tidigare 

sökord. Vi visste dessutom att England och Wales utgick från en nationell läroplan.  

 

7.1.1 Styrkor och svagheter  

Vi ägnade mycket tid kring sökprocessen och den tog också längre tid än vad vi hade räknat 

med. Detta berodde på att vi inte hittade rätt sökkombinationer som kunde ge oss tillräckligt 

många relevanta träffar. Problem som vi upplevde när vi sökte var att flera artiklar som vi fick 

träff på inte utgick från hälsoperspektivet, detta trots att ett av våra sökord var ”Health 

education”. Det här tror vi kan ha att göra med att många länder inte utgår från 

hälsoundervisning i idrottsämnet. Kanske kunde det här varit bättre att endast söka på health 

eller education? Men samtidigt tror vi att det då kunde lett oss till ett helt annat spår eftersom 

hälsa är ett brett begrepp, vilket vi också lyft fram i bakgrunden. Vi kunde då fått fram fler 

träffar men också fler artiklar som inte uppfyllde våra inklusionskriterier.  

 

Sökordet ”Physical education” är även ett begrepp som kan vara svårt att använda märkte vi. 

Det kan ses som en direkt översättning på idrott och hälsa och det finns flera länder som inte 

använder den översättningen. Samtidigt som vissa länder faktiskt använder översättningen så 
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upptäckte vi att dessa länder inte utgick från hälsoperspektivet eller inte hade deltagit i 

forskningsstudier. Men eftersom vi riktade fokus mot Nya Zeeland och Sverige, som vi vet 

använder begreppet och dessutom utgår från ett hälsoperspektiv, kändes det relevant för vår 

sökning.  

 

Då vi ville få fram ytterligare ett europeiskt perspektiv, som också utgår från samma 

översättning av idrott och hälsa som Nya Zeeland och Sverige, valdes England och Wales. 

Genom test-sökningar försökte vi få fram träffar med samma sökordskombination som tidigare. 

När detta misslyckades valde vi att ta bort teacher och ersätta med curriculum för att få fram 

hälsoperspektivet i läroplanen. Vi visste då att de båda länderna utgick från den nationella 

läroplanen. Det gav endast en träff och vi valde därför att även ta bort “health education” och 

fick då 14 träffar istället. Den här sökprocessen kan ses som en svaghet då vi fick byta ut våra 

sökord men vi kände ändå att artikeln var relevant för vårt resultat. Att vi dessutom fick göra 

manuella sökningar i olika artiklars referenslistor kan också ses som en svaghet. Detta eftersom 

vi kan ha missat några artiklar som kunde varit relevanta för oss. I efterhand är vi därför en 

aning kritiska till våra sökord och sökkombinationer då dessa var helt enkelt för svåra.  

 

Det finns även svagheter med våra artiklar. Fyra av våra nio artiklar är publicerade för mer än 

tio år sedan. Ekbergs (2016) artikel är förvisso publicerad 2016 men bygger på material från 

2003 och 2004. Detta kan ses som ett problem då tanken är att få fram ny och aktuell forskning. 

Dessutom kan det ses som ett problem eftersom dessa artiklar utgått från Lpo 94 och att lärare 

nu arbetar efter Lgr11. Däremot har vi märkt att det området som vi har valt att söka artiklar 

på, inte är väl utforskat. Det gör det ännu mer aktuellt att lyfta fram artiklarna som har forskat 

kring detta. Dessutom visar artiklarna, som vi har tagit fram, att mycket är sig likt trots att det 

gått mer än tio år och att det är två olika läroplaner. Vi valde också att ta med artiklarna för att 

de uppfyllde våra inklusionskriterier. Vi är dessutom medvetna om att det är samma författare 

i flera av våra artiklar. Detta skulle kunna ses som en svaghet med tanke på att det kan bli ett 

liknande resultat. Detta bedömer vi i mindre grad har påverkat resultatet då det finns författare 

från andra länder som nämner liknande saker. Dessutom anser vi att det också visar på bristen 

på forskning inom området.  

 

En styrka som vi upplever med våra artiklar är att majoriteten av dem utgår från ett 

lärarperspektiv där lärarna får komma till tals. Lärarnas erfarenheter framkommer på olika vis, 

till exempel genom olika intervjuer och diskussioner kring observationer. Dessutom har 

studierna gjorts i olika länder, vilket har gett oss ett bredare perspektiv på lärares undervisning. 

Därmed kan vi lyfta lärarens utmaningar och möjligheter med att undervisa om hälsobegreppet 

i idrott och hälsa. Vi valde att ta ett svenskt perspektiv som utgångspunkt eftersom vi visste att 

hälsa var ett aktuellt område inom idrott och hälsa, detta i samband med namnbytet på 

läroplanen 1994. En styrka vi därför ser är att vi i sex av våra nio artiklar har ett svenskt 

perspektiv. Tre artiklar utgår helt och hållet från andra länder. Vi har dessutom artiklar där det 

går att se en jämförelse mellan olika länder. Exempelvis mellan de skandinaviska länderna eller 

mellan Nya Zeeland och Japan. Följande länder har inkluderats i forskningsöversikten: Sverige, 

Danmark, Norge, Finland, England, Wales, Nya Zeeland, Japan, Frankrike och Schweiz. 

Därmed anser vi att vi har fått med internationellt perspektiv i översikten. Vi anser att de 



 

18 

 

likheter som vi ser mellan länderna är en styrka för arbetet. En önskan hade varit att få fram ett 

perspektiv från USA, då detta kan anses vara en stor nation, men under arbetets gång har vi inte 

fått fram artiklar som har varit relevanta för detta.  

 

Det genomfördes test-sökningar i flera olika databaser. Friberg (2017) konstaterar att databaser 

väljs utifrån vilket ämnesområde som författarna skriver om. Vi utgick från SportDiscus, 

Scopus, Education Research Complete och ERIC när vi genomförde test-sökningar. Till slut 

kom vi fram till att ERIC gav oss flest relevanta träffar och vi kunde därmed undvika dubbletter 

vid användandet av flera databaser. Dessutom utgår ERIC från pedagogik, vilket är något som 

Friberg (2017) också lyfter fram, och det ringar in vårt område på ett bra sätt. Här ser vi en 

styrka i att vi genomfört test-sökningar i många olika databaser för att få fram relevanta artiklar.  

Samtliga artiklar som använts i forskningsöversikten är kvalitativa studier, det vill säga att 

forskaren valt intervjuer som metod för att exempelvis förstå människors upplevelser (Forsberg 

& Wengström, 2015). Att vi endast utgått från kvalitativa studier skulle kunna ses som en 

nackdel. Detta kan ses i relation till det som Axelsson (2012) tar upp. I en litteraturstudie blir 

det allt vanligare att både kvalitativa och kvantitativa studier finns med. Forskare är däremot 

inte helt överens om detta. Även Forsberg och Wengström (2015) påpekar att vid kvalitativa 

studier kan forskarens ståndpunkt förekomma. Detta är något som vi har tagit i beaktning och 

som kommer att diskuteras vidare i resultatdiskussionen.  

 

Sju av nio artiklar fick höga poäng vid kvalitetsgranskningen, det vill säga över tio poäng (se 

bilaga 4). Friberg (2017) påpekar att en sådan granskning är viktig för att visa på hur resultatet 

i artiklarna har kommit fram. Redelius och Larsson (2010) fick endast sju poäng medan 

Watanabe et.al (2015) fick nio poäng. Vi ansåg att båda två var relevanta för vårt syfte och gav 

också svar på vad som skulle undersökas genom våra forskningsfrågor. Det ska också tilläggas 

att det upplevdes som en svårighet i kvalitetsgranskningen att förstå frågorna i 

bedömningsmallen. Detta kan också ha påverkat resultatet i bedömningsmallen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Skolinspektionens (2018) granskning i Sverige tyder på att stor del av lektionsinnehållet är 

fysisk aktivitet. De aktiviteter som dominerar i undervisningen är bollspel, lekar och andra 

idrotter. Detta stärks utifrån flera studier, som nämns i resultatet, att även kondition och 

utomhusaktiviteter är vanligt förekommande i flera länder (Annerstedt, 2008; Forest et.al, 2017; 

Harris & Leggett, 2015; Redelius & Larsson, 2010). Harris och Leggett (2015) tar det ett steg 

längre och påpekar att vissa lärare arbetar med hälsa genom att använda konditionstester och 

cirkelträning. Öhman och Quennerstedt (2008) antyder att deltagande och ansträngning under 

lektionerna i idrott och hälsa uppmuntras. Eleverna förväntas vara så pass aktiva att de svettas. 

Här går det att dra kopplingar till Axelsson (2016) som diskuterar kring den fysiska hälsan. 

Genom fysisk aktivitet utvecklas kondition och muskler samtidigt som hjärnan blir stimulerad. 

Detta leder också till ett bättre välbefinnande. Kost och sömn är viktigt för den fysiska hälsan 

påpekar Axelsson (2016). I Japan presenteras hälsoundervisning genom att lyfta kost, träning 

och sömn (Watanabe et.al, 2015). Det går därmed att anta att hälsa enbart ska ses utifrån den 

fysiska hälsan där lektionsinnehållet fokuserar på fysisk aktivitet, diskussion om mat och sömn. 
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Men är tanken att idrottslärare då ska bortse från den psykiska hälsan och därmed ett salutogent 

perspektiv? Eller ska lärare i idrott och hälsa istället tydliggöra för eleverna, rent praktiskt, vad 

de gör och varför de gör det?  

Något som också visas i resultatet är att det är viktigt att undervisa om hälsoproblem. Detta tar 

Watanabe et.al (2015) upp i sin studie där lärare i Nya Zeeland undervisar om fetma och 

övervikt, som ses som hälsoproblem bland barn. Banville et.al (2020) har också genomfört en 

studie i Nya Zeeland som visar att vissa hälsoaspekter endast tas upp om något har inträffat på 

skolan. Detta kan dock anses som ett problem då det kan skilja sig från skola till skola. En 

möjlig lösning skulle kunna vara att lärare belyser om psykiska problem redan innan de 

inträffar. Detta eftersom skolan är en viktig plats för barn och unga. Det här visar också 

Folkhälsomyndigheten (2020) i sin studie. Kopplingen till den psykiska hälsan diskuteras inte 

vidare i artiklarna som tagits fram i resultatet. Psykisk hälsa kan ses som en känsla av 

delaktighet, KASAM, menar Axelsson (2016). Vidare skriver Antonovsky (2005) om 

begreppet KASAM som en hjälp att definiera psykisk hälsa. Stress är något som påverkar 

välbefinnandet hos en individ och KASAM handlar om hur detta kan hanteras och därmed leda 

till en god psykisk hälsa. En möjlig svaghet i samtliga artiklar är att ingen av författarna tar upp 

begreppet välbefinnande och sätter det i kontrast med undervisningen.  

I Annerstedts (2008) resultat framkommer det att hälsa är ett svårdefinierat begrepp då det 

sällan diskuteras, enligt lärarna. Detta är även något som Thedin Jakobsson (2012) tar upp. Hon 

menar att det är svårt att ge en klar bild av vad begreppet hälsa är och detta beror på begreppets 

stora bredd. Läroplanen (Lgr22, 2022) uttrycker att lärare i idrott och hälsa ska arbeta med 

fysisk, psykisk och social hälsa. Men något som saknas är en djupare förklaring till hur, vad 

och varför det ska vara en del av undervisningen. I en tidigare studie som Thedin Jakobssons 

(2004) gjort lyfter hon också problemet med att lärare har svårt att sätta ord på vad hälsa är och 

hur det ska vävas in i undervisningen. Banvilles et.al (2020) intervjuer tyder på att detta leder 

till att lärare blir begränsade i sin undervisning om hälsoperspektivet. I och med detta ges 

idrottsperspektivet ett större utrymme i undervisningen. Detta styrks av Ekberg (2016) som 

menar att hälsoperspektivet blir en del av de aktiviteter som görs under lektionerna. Något som 

inte framkommer i artiklarna, som använts, är hur hälsoperspektivet skulle kunna ha 

presenterats i undervisningen. Exempelvis hur det vävs in i de rörelseaktiviteter som utövas. 

Motsägelsefullt resultat har upptäckts i Ekbergs (2016) studie. Där han menar att hälsa numera 

ses som ett eget område och som inte endast berör kopplingen mellan mat och träning. Samtidigt 

påpekar han att lärare trots detta sällan tar upp hälsoperspektivet och sätter det i fokus. Detta 

kan ha att göra med att han dels utgår från vad som står i kursplanen, dels använder sig av 

lärarintervjuer. Ytterligare en svaghet har upptäckts i Redelius et.al (2015) studie. Resultatet 

visar att vissa lärare är bra på att förmedla syftet medan andra inte är lika bra. Detta visar också 

på svårigheten med intervjustudier. Där vissa lärare anser att ett område är problematiskt, 

medan andra lärare motsätter sig detta. Slutsatsen i Redelius et.al (2015) studie pekar på att det 

viktigaste är att eleverna kommer igång, vet vad de ska göra och har roligt. Tidigare forskning 

från Larsson och Nyberg (2017) visar på samma resultat. Det vill säga att elever ska få röra sig, 

testa aktiviteter och ha kul. Redelius et.al (2015) tar också upp att lärare går igenom vad 



 

20 

 

eleverna ska göra, men inte vilken effekt de ska få eller vad de ska uppnå. Enligt 

Skolinspektionens (2018) granskning är hälsa och livsstil sällan presenterade som ett eget 

lektionsmoment. Dock förekommer kopplingar till olika hälsoaspekter i lärarnas planeringar, 

men de presenterades sällan för eleverna.  

Redelius och Larsson (2010) visar i sin studie att hälsoaspekten har fått mer utrymme i 

kursplanen. Enligt den svenska kursplanen (Lgr22, 2022) ska eleverna ges en tydlig koppling 

mellan hälsa och rörelse. Annerstedt (2008) poängterar att det är fysisk aktivitet och hälsa som 

bör dominera i ämnet idrott och hälsa. Annerstedt (2008) refererar visserligen till Lpo 94, men 

det som går att läsa i kursplanen (Lgr22, 22) med hänsyn till hälsa är att eleverna ska; ges 

verktyg för att skapa en hälsosam livsstil, få en god kroppsuppfattning och aktiviteterna ska 

förhålla sig till fysisk, psykisk och social hälsa. 
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8 Slutsatser och implikationer 
Syftet med forskningsöversikten var att granska och sammanställa tidigare forskning om 

undervisning av hälsoperspektivet i ämnet idrott och hälsa och hur detta tar sig uttryck i olika 

länder, med utgångspunkt i ett svenskt perspektiv samt ett lärarperspektiv. För att ta reda på 

detta har två frågor ställts: Hur lyfts hälsoperspektivet fram i undervisningen inom ämnet idrott 

och hälsa, i relation till läroplanen? Samt vilka möjligheter och utmaningar ser lärare med att 

implementera hälsoperspektivet i sin undervisning? I resultatet har det framkommit att fysiska 

aktiviteter domineras i ämnet. Detta gäller både internationellt och i Sverige. Lärare i Nya 

Zeeland och Japan menar att det är viktigt att prata om kost och träning med sina elever. I 

Frankrike, England och Wales kopplas konditionsträning och cirkelträning till något som 

förbättrar hälsan. Lärare lyfter också problemet med det breda hälsobegreppet, svårigheten med 

att undervisa om begreppet och tidsbristen inom ämnet. Samtidigt som hälsa också ses som ett 

viktigt ämne och något som nämns ofta i läroplanen, åtminstone i Sverige.  

 

Vi anser att begreppet hälsa behöver lyftas och tydliggöras inom ämnet idrott och hälsa, en 

möjlig förbättring för Skolverket att se över i framtiden. Samtidigt behöver hälsa dessutom få 

en tydligare roll inom undervisningen, utifrån hur lärare kan arbeta mer med hälsoperspektivet 

i praktiken inom ämnet och inte endast utifrån ett teoretiskt perspektiv. I syfte att öka lärares 

kunskap kring hälsa kan det vara lämpligt att också se över lärarutbildningen. Till exempel hur 

nyutbildade lärare ges kunskap kring hälsoperspektivet. Dessutom kan det vara gynnande att 

ge vidareutbildningar för redan verkande lärare, detta för att stärka och definiera hälsans viktiga 

roll inom hela skolväsendet. 

 

8.1 Vidare forskning 

Arbetet med forskningsöversikten tyder på att det finns en stor avsaknad av forskning inom 

området hälsa, i relation till ämnet idrott och hälsa. Framförallt utifrån den psykiska 

hälsoaspekten, såsom välbefinnande. Detta innebär att det finns goda möjligheter att utföra 

forskning inom området då resultatet från forskningsöversikten tyder på svårigheter med att 

undervisa och implementera hälsa i lektionsinnehållet. Det kan därför finnas relevans i att 

vidare forska kring vad eleverna lär sig om hälsa. Vi anser att finns bristande kunskap både 

utifrån lärarperspektiv och elevperspektiv. Genom att öka förståelsen av hälsa kan det samtidigt 

bidra till ett bättre välbefinnande hos både barn och vuxna. 
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10.1 Prisma 2009 Flow Diagram    Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Prisma flödesschema för sökning och gallringsprocess (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, The 

PRISMA Group, 2009).  
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10.2 Bedömningsmall för att mäta studiens kvalité         Bilaga 3 

1. Är hypoteser, syfte och/eller eventuella frågeställningar klart beskrivna? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

3. Är väsentliga begrepp definierade?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

4. Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?  

 

Ja 

Nej 

För att svara ja bör det framgå tydligt varifrån undersökningsgruppen valdes, vilka som valdes 

och varför samt hur de valdes ut och varför? Tydliggörs eventuella inklusions- och 

exklusionskriterier? 

 

Eventuell kommentar:  

 

6. Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek 

bestämdes?  

 

Ja 

Nej 
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Eventuell kommentar:  

 

7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt beskrivet? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

8. Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till interventionsgrupp(er)? 

 

Ja 

Nej 

Oförmögen 

att avgöra 

 

Eventuell kommentar:  

 

9. Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av undervisning etc.) 

som ska jämföras beskrivits tydligt? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och 

observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt beskrivits? 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

12. Är den redovisade analysmetoden lämplig? 

De metoder som används måste vara lämpliga för data.  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  
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13. Har etiska aspekter beaktats?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  
 

14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  
 

15. Svarar resultatet mot syftet?  

 

Ja 

Nej 

 

Eventuell kommentar:  

 

16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet? 

 
Om antalet deltagare som ”droppat av” (bortfallet) inte har redovisats, bör man svara att man 

är oförmögen att avgöra 

 

 

Ja 

Nej 

Oförmögen 

att avgöra 

 

Eventuell kommentar:  

 

17. Är resultaten praktiskt relevanta?  

 

Ja 

Nej 
 

Eventuell kommentar:  
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10.3 Artikelöversikt        Bilaga 4 

Tabell 2. Sammanfattning av artiklarna som inkluderats utifrån författare, publikationsår, 

design, syfte, metod/urval, slutsats samt poäng från kvalitetsgranskning. 

Författare 

Publikationsår 

Design Syfte Metod/urval Slutsats Kvalité 

Claes 

Annerstedt 

(2008)  

 

Komparativ, 

kvalitativ 

Syftet är att undersöka 

innebörden av 

idrottsämnet i de 

skandinaviska länderna 

genom: 1. kursplanerna; 

2. tolkningar och 

slutsatser från andra 

forskare. 

En kvalitativ 

textanalys kring 

kursplanen samt 

forskningstexter 

kring ämnet idrott 

i Skandinavien. 

  

Sverige, Danmark, 

Finland och 

Norge. 

Kursplanen i 

Sverige har gått 

från centraliserad 

till 

decentraliserad. 

Idrottsområdet är 

brett och hälsa är 

ett centralt 

kompetensområde. 

Men bland annat 

bollspel, 

gymnastik och 

friidrott dominerar 

i ämnet.  

11/15 

Dominique 

Banville, Ben 

Dyson, Pamela 

H Kulinna & 

Michalis 

Stylianou 

(2019) 

  

Tvärsnittsstudie, 

kvalitativ  

Undersöka 

klassrumslärare och 

administratörers syn på 

undervisning i idrott 

och hälsa. 

Deltagarna var 10 

lärare och tre 

administratörer 

från två skolor. 

Data samlades in 

genom formella 

intervjuer, 

fältanteckningar 

och fotografier. 

  

Nya Zeeland. 

De intervjuade 

lärarna upplevde 

en större utmaning 

med att undervisa 

om hälsa än att 

undervisa om 

idrott. Det 

spenderades också 

lite tid på att 

planera och 

undervisa om både 

idrott och hälsa. 

13/15 

Jan-Eric 

Ekberg (2016). 

  

 

Tvärsnittsstudie, 

kvalitativ 

Syftet med denna studie 

är att bidra till den 

pågående debatten kring 

kunskapsinnehållet och 

identitetsproblemen 

som beskrivs i PEH.  

  

Empiriskt material 

erhållit i Sverige 

från 2003 till 

2005. Material 

från kursplaner 

och 

semistrukturerade 

intervjuer med sex 

PEH-lärare som 

undervisar i 

årskurs 9 i fyra 

De intervjuade 

lärarna tar sällan 

upp perspektivet 

hälsa och sätter 

det i fokus. Hälsa 

ses inte som en 

central del av 

ämnet enligt 

lärarna. Det går att 

konstatera att 

relationen mellan 

10/15 
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olika grundskolor 

och information 

från 20 

videofilmade 

PEH-lektioner. 

 

Sverige. 

  

idrott och hälsa 

inte är helt utredd. 

Emmanuelle 

Forest, Benoit 

Lenzen & 

Marie Öhman 

(2017) 

   

  

Komparativ, 

kvalitativ 

Syftet är att identifiera 

och diskutera likheter 

och skillnader mellan 

läroplanerna för idrott 

(PE) i gymnasieskolor i 

Sverige, Frankrike och 

Schweiz. 

Kvalitativ 

textanalys. Där 

man tittat på 

likheter och 

skillnader i de 

senaste utgåvorna 

av läroplanstexter 

för idrott i 

gymnasieskolor.  

 

Sverige, Frankrike 

och Schweiz. 

Ämnet beskrivs 

olika i de tre 

länderna och 

därmed ser 

författarna att 

syftet med ämnet 

kan uppfattas som 

annorlunda. 

Idrottskultur är ett 

viktigt moment i 

Frankrike men 

däremot inte lika 

viktigt för Sverige. 

Idrottens bidrag 

till utbildningen 

lyfts i Frankrike 

och Schweiz men 

inte i Sverige. I 

Frankrike beskrivs 

undervisningens 

innehåll detaljerat, 

det gör det inte i 

Sverige och 

Schweiz. 

12/15 
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Jo Harris & 

Gemma 

Leggett (2015) 

 

  

Tvärsnittsstudie, 

kvalitativ 

Syftet var att diskutera 

uttrycket av hälsa inom 

idrottsläroplaner i 

gymnasieskolor i 

England och Wales.  

En 

fallstudiemetod. 

Data hämtades 

från intervjuer 

med idrottslärare 

och hälsorelaterad 

skoldokumentation 

i fem skolor. Tre i 

England och två i 

Wales. Samt 

observation av en 

hälsorelaterad 

arbetsenhet i en av 

skolorna. Besöket 

genomfördes 

2001.    

 

England och 

Wales. 

Samtliga lärare 

var oroliga över 

sina elevers hälsa 

och kostvanor. 

Hälsoperspektivet 

presenteras genom 

olika aktiviteter. 

Det var också 

vanligt att när 

lärarna pratade om 

hälsoperspektivet 

fick eleverna 

genomföra 

konditionstester. 

Mycket fokus låg 

på den fysiska 

aktiviteten för att 

förbättra hälsan.   

11/15 

Karin Redelius, 

Håkan Larsson. 

(2010) 

 

  

Tvärsnittsstudie, 

kvalitativ 

Ge en bild av ämnet 

samt identifiera och 

diskutera 

utbildningsutmaningar. 

Främst sker detta utifrån 

ett svenskt perspektiv. 

Utgår från en 

tidigare 

tvärvetenskaplig 

studie som 

genomfördes 2001 

och följdes upp 

2002, 2004 och 

2007. I studien 

deltog ett 70-tal 

lärare, cirka 2 000 

barn och unga i 

åldrarna 9, 12 och 

15 år från 48 

slumpmässigt 

utvalda skolor. 

 

Sverige.  

Elever är utsatta 

och sårbara inom 

ämnet. Detta 

grundas i 

framgångar och 

brister är synliga, 

vilket även är en 

utmaning för 

läraren. Läraren 

ska se till att 

barnen är fysiskt 

aktiva, övar 

motorik, utvecklas 

känslomässigt och 

socialt samt 

skapar ett livslångt 

intresse och en 

positiv självbild. 

7/15 
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Karin Redelius, 

Mikeal 

Quennerstedt 

& Marie 

Öhman (2015). 

  

  

Tvärsnittsstudie, 

kvalitativ 

Undersöka hur mål och 

lärandemål 

kommuniceras i 

idrottspraktiken. Ett 

särskilt fokus ligger på 

att granska hur 

undervisningsmetoderna 

utformas i termer av om 

och hur målen och 

lärandemålen är tydliga 

eller inte för eleverna. 

Intervjuer före och 

efter lektionen 

med lärare, 

videoinspelade 

lektioner och 

intervjuer efter 

lektionen med 

elever. Lärare (6 

st) och elever (ca 

150 st) från tre 

gymnasieskolor 

och tre 

högstadieskolor. 

 

Sverige.  

Studien visar på 

stor variation när 

det kommer till 

hur tydligt 

lärandemålen för 

undervisningen 

presenteras för 

eleverna. Detta 

beror helt på vilket 

moment. Det är 

svårare att 

förmedla målen 

vid exempelvis 

bollspel än vid 

dans och 

konditionsträning 

visar studien. 

10/15 

Kanae 

Watanabe, 

Aoyama 

Gakuin, 

Annette 

Dickinson 

(2015) 

 

Tvärsnittsstudie, 

kvalitativ 

Undersöka frågor om 

barns hälsa och 

hälsoutbildningen i Nya 

Zeeland och Japan samt 

att ge 

rekommendationer och 

utveckling av 

hälsoutbildningen.  

Semistrukturerade 

intervjuer med tio 

lärare från tio 

grundskolor. 

  

Nya Zeeland och 

Japan.  

I Nya Zeeland 

upplevde flera 

lärare på skolorna 

att läroplanen var 

öppen för tolkning 

och därför kunde 

det skilja sig åt 

från skola till 

skola. Svårigheter 

som lärare 

upplevde med 

hälsoutbildningen 

var att tiden var 

begränsad. I Japan 

fick alla elever i 

grundskolan en 

hälsoutbildning 

som presenterades 

likt en föreläsning. 

De lärde sig om 

tre viktiga ämnen: 

kost, träning och 

sömn. Men inte 

genom några 

aktiviteter. 

9/15 
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Marie Öhman 

& Mikael 

Quennersted, 

(2008). 

  

 

Dokumentanalys Syftet med artikeln: 1. 

analysera 

ämnesinnehållet i idrott 

genom att identifiera 

diskurser som är 

inbäddade i dess 

praktik; 2. illustrera hur 

ämnesinnehållet 

skapas/återskapas i 

idrottspraktiken genom 

olika styrande 

processer; 3. diskutera 

hur styrande processer 

också blir innehåll 

genom socialisering av 

elever i termer av att bli 

en viss typ av 

samhällsmedborgare 

Bygger på 

läroplansdokument 

från 72 skolor 

samt 15 

videoinspelade 

filmer från fem 

skolor. Det 

styrande 

perspektivet 

används som ett 

metodiskt verktyg 

för att studera hur 

och mot vilket 

ämnesinnehåll 

elever styrs i 

idrott.  

 

Sverige. 

Utifrån studien 

framkommer det 

att det är viktigt 

att vara aktiv och 

deltaga under 

lektion. Samt vill 

man främja ett 

gott 

förhållningssätt till 

att vara fysiskt 

aktiv. 

11/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


