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Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur tre olika gymnasielärare inom 
idrott och hälsa på olika studieinriktningar resonerade om ämnets legitimet som ett 
bildningsämne, och att få en förståelse för elevernas uppfattning av ämnet som ett 
bildningsämne. Vidare har undersökningen genomförts med både strukturerade 
intervjuer och strukturerade enkäter med en öppen fråga.  Detta gjorde att arbetet 
har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultaten som framkom var att ämnet 
är ett populärt ämne enligt eleverna och att lärarna menade att deras viktigaste 
uppgift var att undervisa eleverna i vad en god hälsa innebar. Ytterligare ett resultat 
var att det knappt användes någon litteratur i ämnet och att en anledning var 
tidsbristen. Ämnet behöver enligt lärarna mer timmar för att kunna ha mer teoretiska 
lektioner.   Sammanfattningsvis blir då att ämnet är populärt men tiden räcker inte 
till för litteratur och att ämnet inte ses som ett bildningsämne av de allra flesta.  
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1.  Inledning 
 

Skolinspektionen har genomfört en flygande inspektion på 172 grundskolor med 
årskurs 7-9 i ämnet idrott och hälsa med syfte ”[…] att bidra till en bättre verksamhet 
med förbättrade resultat” (Skolinspektionen, 2010:3). Representanter från 
Skolinspektionen undersökte vad det undervisades i under lektionerna. Det som 
framkom var att det är mycket fokus på bollsport men nästan ingen undervisning i 
ämnet hälsa. Enligt rapporten finns fortfarande synen att ämnet idrott och hälsa 
endast är ett ämne där eleverna får chansen att röra på sig under skoldagen: ”Den 
nuvarande kursplanen som betonar hälsoperspektivet och ser ämnet som ett 
kulturbärande kunskapsämne verkar ha haft svårt att få genomlag i praktiken” 
(Skolinspektionen, 2010:3). Vidare går det att utläsa i rapporten att det är förvånande 
hur lite undervisning det är i ämnet hälsa men att förklarningen tycks vara att lärarna 
anser att det är svårt att tolka och tyda vad som förväntas undervisas om inom hälsa i 
de nya kursplanerna. De tolkar begreppet hälsa ur ett fysiologiskt perspektiv: ”Fysisk 
aktivitet leder till god hälsa och detta leder till att undervisningen utformas för att 
eleverna ska vara aktiva och röra på sig” (Skolinspektionen, 2010:8). Detta innebär 
dock ett snävare synsätt än det som egentligen är menat då kursplanen syftar till 
kunskaper om:  

[…] vilka faktorer som påverkar hälsan, välbefinnande i socialt och psykologiskt 
perspektiv, livsstil och idealbilder, ergonomi, arbetsmiljö med mera 
(Skolinspektionen, 2010:8).  

I rapporten framgår också att ämnet, idrott och hälsa, tidigare ansågs som ett ämne 
där deltagarna inte skulle prata utan göra, det vill säga ett praktiskt ämne. Läraren 
behövde inte förklara varför övningarna genomfördes eller om de hade ett ytterligare 
syfte. Så ser det inte ut nu och det är något som den övriga skolvärden lyckats med 
enligt rapporten (2010) men inom idrotten är det svårare:  

I den nuvarande kursplanen utgör aktivitet och rörelse fortfarande kärnan i 
ämnet. Men dessutom ses ämnet som ett kunskapsämne som bland annat ska 
utveckla eleverna kunskaper kring hur kroppen funderar, hälsa och livsstil 
(Skolinspektionen, 2010:10).   

1.1 Motivering och bakgrund 

Anledningen till att ämnet intresserar mig är att jag är färdigutbildad svensklärare 
och snart färdigutbildad idrottslärare. När det gäller svenskämnet är det ett 
legitimerat skolämne med etablerade kursböcker. Svenskämnets vikt i skolan blir 
aldrig ifrågasatt förutom att det finns en diskussion om dess innehåll. En 
svensklärare blir därför aldrig ifrågasatt vad gäller att svenskundervisningen är ett 
viktigt ämne som absolut inte ska försvinna ifrån skolan. Skillnad är det för 
idrottsläraren som oftare blir ifrågasatt om idrotten är ett viktigt ämne då ämnet ofta 
bara förknippas med att det är roligt och finns till för att eleverna ska få röra på sig. 
Med andra ord det är inte ett legitimerat ämne. ”Ämnet har ofta haft en ”icke-
bildande” karaktär över sig” (Annerstedt, 2001:127). Annerstedt (2001) menar att 
genom att undervisa i mer än bara praktiska moment kan man få ämnet att bli ett 
bildningsämne. Detta är en mening som jag delar med Annerstedt (2001).  Om man 
använder sig av litteratur i undervisningen kanske ämnet kan få en högre status och 
ses som ett bildningsämne.   
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är tvådelat då det dels handlar om att belysa hur tre olika 
gymnasielärare inom ämnet idrott och hälsa på olika studieinriktningar resonerar om 
ämnets legitimitet som ett bildningsämne, dels att forma en förståelse för elevernas 
uppfattning av ämnet som ett bildningsämne. 

1.3Forskningsfrågor 

1. Vad är lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa? 

2. Hur beskriver lärarna sitt arbete med idrott och hälsa?  

3. Vad är elevernas uppfattning av idrottsämnet som ett bildningsämne? 

4. Vad anser eleverna om ämnet idrott och hälsa?  



7 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Bildning 

Ordet bildning ställs ofta i motsats till ordet utbildning enligt Nationalencyklopedin 
(2014-06-03). Detta innebär den eller de kunskaper som en människa kan lära sig. 
Bildningsämne blir således de kunskaper som eleverna kan lära sig inom ett specifikt 
ämne, till exempel att lära sig att läsa inom svenskämnet, räkna inom 
matematikämnet och kunskaper om kroppen inom idrottsämnet.  

Ämnet idrott och hälsa beskrivs i ämnesplanen för idrott och hälsa från Skolverket 
(2011a) med detta citat: 

Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla 
färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer 
påverkar människors hälsa. Dessa färdigheter och kunskaper är grundläggande 
för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. (Skolverket, 2011a)  

Det innebär alltså att eleverna bland annat ska lära sig om hur kroppen fungerar i 
olika situationer. De ska lära sig om olika idrotter och lekar. De ska kunna hantera 
krissituationer vid olika nödsituationer samt utveckla ett intresse för ett fortsatt 
aktivt liv med hjälp av träning och naturliv.  

Enligt Gustavsson (1997) kan begreppet bildning ses utifrån två olika aspekter då 
ordet bildning kan syfta till de två orden bilda, som syftar till människan som skapar 
något, och bild, som syftar till förebild för något.  

Sett ur ett perspektiv kan bildning uppfattas som en fullkomligt fri 
utvecklingsprocess som människan genomgår under sitt liv, utan avseenden på 
förebilder och mål. Sett ur ett annat finns det genom den historiska 
utvecklingen skiftande meningar om olika former av förebilder och mål för varåt 
bildningsprocessen ska leda (Gustavsson, 1997: 17).  

 

Vidare menar Gustavsson (2007) att ordet bildning har att göra med det förhållande 
som vi har gentemot kunskap, hur vi förstår och tolkar den värld vi lever i och hur vi 
på bästa sätt kan förändra den. Här påstår han dock att det finns tre olika versioner 
av vad bildning är för något. Den första versionen kommer från tyskans 
bildningsbegrepp som handlar om människans förhållande till kunskapens förståelse 
och förmågan att kunna få en överblick och ett sammanhang. Andra versionen 
kommer från hermeneutikens tanke att våra tolkningar om det okända alltid har sin 
utgångs punkt ur det redan bekanta och kända. Den sista versionen kommer från den 
amerikanska liberal education traditionen som innebär att det ska vara en fast kanon 
som eleverna ska få ta del av.  

Begreppet bildning växte fram ur industrialismen och den borgerliga revolutionen på 
1800-talet skriver Gustavsson (1991). Han menar att den världsbild som fanns innan 
revolutionen förändrades och det skedde en brytning mellan det gamla och det 
moderna. ”Tidigare hade traditioner hårt styrt människans handlingar, nu ansåg man 
att människan i allt större grad styrdes av sitt eget förnuft” (Gustavsson, 1991:41). 
Vidare skriver han att det därigenom blev allt viktigare med en professionell 
uppfostran för barn och ungdomar med fokus på utbildning för att kunna möta det 
nya kravet i samhället.  



8 
 

År 1805 uppkom begreppet folkbildning i Sverige, innan dess hade kyrkan haft 
”makten” och därigenom hade folkbildningen bestått av kateketsläsning och andra 
praktiska kunskaper om jordbrukets skötsel skriver Gustavsson (1991). Det dröjde 
dock ända till 1830-talet innan de första folkbildningsförsöken kom att genomföras 
och fokus låg då på att sprida upplysningens ljus. Dock var endast skolan till för 
bonden och bondens barn. Övriga medborgare var inte medräknade i denna ekvation. 
Anledningen till detta var att om alla fick utbildning skulle det inte finnas någon som 
ville arbeta fysiskt. Vilket enligt Karlstads biskop C. A. Agardh speglade den syn som 
fanns i samhället då menar Gustavsson (1991).  

Under 1900-talet förändrades synen på bildning och framför allt efter krigstidens 
första decennier då nazismens företrädare missbrukade bildningstraditionerna. I de 
klassiska läroverken fortsatte dock den nyhumanistiska bildningstanken att ”[…] 
kultur och utbildning genom att hävda de klassiska idealen som måttstock” 
(Gustavsson, 2007:17). Inom arbetarrörelsen blev demokrati slagordet istället då de 
ansåg att nyhumanismen var något föråldrat och konservativt.  

Under 80- och 90-talen talades det om två olika riktningar dels 
förmedlingspedagogik, som lyfter fram lärarens roll att lära ut kunskaper. Dels 
progressivpedagogik, som innebär att läraren ska ses som en handledare skriver 
Gustavsson (2007).  

2.2 Styrdokument  

I grundskolans läroplan står det att: ”[s]kolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 
av fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2011c) medan det 
enda som nämns om idrotten i gymnasieskolans läroplan är att eleverna ”har 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa” (Skolverket, 2011d). Det är med 
andra ord ett annat fokus på idrottens betydelse på grundskolan jämfört med 
gymnasiet, på grundskolan läggs det mer vikt på idrotten.  

Enligt ämnesplanen för ”Idrott och hälsa 1” (Skolverket, 2011a) ska eleverna få 
kunskaper om rätt kost och det viktiga i avhållsamhet gentemot droger och andra 
dopingpreparat. De ska lära sig vikten av en god hälsa samt kunskaperna för hur de 
kan prestera väl vid träning. Dessutom ska de få verktygen för ett välbehagligt 
vardagligt liv.  Det står också i kursplanen (2011a) att eleverna ska få kunskaper om 
friluftsliv och alla de delar som ingår i detta, så som hur man gör upp eld och hur 
man bör agera vid åtgärder vid olyckor. De ska även lära sig om olika idrotter, 
träningsmetoder och dess inverkar de har på kroppen. Med andra ord: ”[d]en fysiska 
aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa” (Skolverket, 
2011a). En annan viktigt sak eleverna ska få kunskap om är vad ergonomi innebär för 
deras del när det gäller studie- och arbetsmiljöer men även insikter inom mental 
träning och spänningsreglering.  

I kursplanen för ”Idrott och hälsa 2” står det uttryckligen att de ska lära sig om 
”[f]ysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet” (Skolverket, 
2011b). De ska även ha upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus såsom 
skidåkning, paddling och orientering. Vidare ska lärdomar ges inom den estetiska 
genren, olika sorters danser, och dess inverkar inom de sociala och samhälliga 
delarna. Precis som i kursplanen för ”Idrott och hälsa 1” ska denna kurs behandla 
doping och olika kroppsideal som påverkar människor både positivt och negativt. 
Alltså ska eleverna få kunskaper om ”[h]älsobegreppets grunder. Hälsofrämjande 
arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras” (Skolverket, 2011b). 
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2.3 Tidigare forskning inom ämnet 

Enligt Engström (2010) blev ämnet idrott och hälsa legitimerat genom namnbytet 
från gymnastik till idrott 1980. Eftersom ämnet fick en förändring innehållsmässigt: 
”Ämnet fick sin legitimitet genom att verksamheten var fysiologiskt motiverad och 
därtill gav eleverna goda kunskaper för en aktiv fritid och lust till fortsatt fysisk 
aktivitet längre fram i livet” (Engström, 2010:37). Engström (2010) menar också att 
det är lika viktigt för eleverna att ha goda kroppsliga och motoriska kunskaper såsom 
att kunna simma, hitta rätt i okänd terräng, som att kunna läsa och skriva. 
Sammanfattningsvis menar han att på grund av detta argument kan man legitimera 
ämnet som ett bildningsämne då det är viktiga kunskaper som lärs ut och som inte 
återfinns i de andra ämnena i skolans värld.  

Även Annerstedt (2001) diskuterar ämnets namnbyte och de konsekvenserna det 
inneburit: ”Ett tydligt tecken på denna osäkerhetslära var att många idrottslärare 
under 1980- och inledningen av 1990-talet började legitimera ämnets berättigande på 
schemat genom eventuella samband mellan motorisk utveckling och läs- och 
skrivinlärning och såg detta som ett sätt att höja ämnets status” (Annerstedt, 
2001:105).  I och med ordet hälsa har alltså ämnet fått en annan karaktär men trots 
detta är det, menar Annerstedt (2001), svårt att peka ut det precisa innehållet för 
ämnet. Detta gör att han går emot Engströms (2010) uppfattning om att ämnet blev 
legitimerat tack hälsoaspekten. Det tycks finnas en allmän uppfattning att de 
idrottsliga kunskaperna och färdigheterna inte kan klassas som kunskaper, menar 
Annerstedt (2001), vilket gör att det inte är ett bildningsämne, och där med inte ett 
lika viktigt ämne, som exempelvis svenskämnet och matematikämnet. Meckbach och 
Lundvall (2007) skriver i en undersökning som genomfördes 2001 att det framkom 
lärarna ansåg att det viktigaste budskapet de hade att ge till eleverna var 
rörelseglädje. Dock menade de att de hade det svårt att vet hur de skulle undervisa 
mot det komplexa området hälsa. ”Det som begränsade möjligheterna att nå målen i 
undervisningen var ramfaktorer som brist på tid, stora elevgrupper, dåliga lokaler 
och många arbetsuppgifter” (Meckbach & Lundvall, 2007:32). Enligt Ronholt (2001) 
ska ämnet legitimeras som ett bildningsämne på grund av att det ska ges kunskaper 
om idrottskulturen som finns idag. Detta eftersom att det är generella 
bildningsprojektet för barn och ungdomar. Om de inte har kunskaper om olika 
idrotter kan missa kulturintegrationen som finns inom ämnets ram både utanför och 
i skolan.  
 

Annerstedt (2007) skriver också att om en lärare ska lyckas höja ämnets status kan 
man inte vara en lärare som endast kastar in bollen under lektionen och inte 
engagerar sig. Istället måste läraren se till att eleverna får chansen att lära sig 
idrottsliga kunskaper och färdigheter.  Som hur de tränar sin rörlighet, kondition, 
styrka och även hur man sköter om sina kroppar på bästa sätt genom olika kostråd 
och träningsråd: ”[d]u måste också engagera dig i hela skolans arbete och 
argumentera för att ämnet Idrott och hälsa är ett betydelsefullt bildningsämne både 
ur eleverna och skolans perspektiv” (Annerstedt, 2007:16). Fortsättningsvis tar 
Annerstedt (2007) upp att det är viktigt att en idrottslärare i första hand kommer 
ihåg att hon eller han i första hand är en lärare och i andra hand är en idrottslärare. 
”Det förstnämnda innebär att man skall undervisa elever och bidra till att de lär sig 
saker och ting och utvecklas som människor” (Annerstedt, 2007:21). Detta är en 
viktig aspekt att minnas, påpekar han, då det är det som gör skillnaden i hur en lärare 
kan legitimera ämnet som ett bildningsämne eller inte. Ämnet är ett komplext ämne 
med ett stort innehåll, vilket gör det till en utmaning för en lärare att tillgodose alla 
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de olika delarna. Samhällsutvecklingen spelar också en roll för ämnet, menar 
Annerstedt (2007), vilket han får medhåll från av Meckbach och Lundvall (2007). 
Samhällsutvecklingen har gjort att idrottens legitimitet har förändrats enligt dem. 
Från att ha haft nationens behov av män som var redo för att bli soldater till att 
stoppa ohälsans stigande antal i landet. ”Ämnet har därför i den samtida debatten 
kommit att legitimeras främst utifrån ett samhälleligt värde där `kroppen i samhälle´ 
kräver fysisk aktivitet för att inte ytterligare öka samhällets kostnader för ohälsa” 
(Meckbach & Lundvall, 2007:18).  

Enligt Meckbach och Lundvall (2007) blir ämnet legitimerat för att det finns som ett 
akademiskt ämne på universitetsnivå men att forskning kring ämnet och dess 
legitimitet inte började förrän på 1960-talet. Det upptäcktes då att det var en väldigt 
stor variation av övningar inom ämnet men att de flesta eleverna uppfattade ämnet 
idrott som någonting positivt i skolan skriver de. Ronholt (2001) skriver om 
grunderna för idrottsdidaktiken, vilka innebär det specifika ämnesinnehållet, alltså 
ämnets substans. Hon menar att ämnet förändras konstant när det kommer till 
innehållet. Det som faktiskt är konstant inom ämnet är att det beskrivs som ett 
kroppsligt ämne som har med fysiskt arbete att göra. Vidare anser Ronholt (2001) att 
något som ständigt diskuteras är ”samtal om bildningsfrågan inom ämnet som är 
starkt bunden till det skoldidaktiska tänkandet i motsats till samtal om doping, som 
är knutna till fritidsidrotten och speciellt den professionella idrotten” (Ronholt, 
2001:61).  

Quennerstedt (2007) diskuterar i sin artikel ”Hälsa eller inte hälsa – är det frågan?” 
Huruvida skolämnet idrott och hälsa ska ha mer fokus på folkhälsa. Istället för på de 
olika idrotterna som fokusen ligger på nu och därigenom få ämnet att bli mer 
legitimerat. Han menar att hälsa kan tolkas som att när människor inte är sjuka eller 
överviktiga har de ett gott allmäntillstånd. Dock menar Quennerstedt (2007) att den 
frågan har diskuterats runt om i världen men att vi i Sverige har tolkat det som en 
fråga om god kondition, istället för kroppsvikt och olika kroppsformer. Fokusen har 
alltså funnit i lagsporternas synvinkel om vad hälsa innebär. Det som är tydligt är att 
det inte är lätt att peka ut vad ordet hälsa innebär för ämnet påpekar, Quennerstedt 
(2007) då han menar att begreppet hälsa är ett begrepp med många olika innebörder 
i olika sammanhang: ”I linje med Michael Gard och Jan Wright (2001), som 
framhåller att en kritisk fokus på hälsa som normal kroppsvikt och kroppsform tystar 
andra möjliga sätt att legitimera ämnet idrott och hälsa […]” (Quennerstedt, 2007:4). 
Han menar att fokus ska ligga på vad det är som egentligen utvecklar sjukdomar och 
ohälsor och på så sätt kunna diskutera hälsa inom ämnet och därigenom göra ämnet 
mer legitimerat, med andra ord få det till att bli ett ämne som ger kunskaper om 
ohälsa.  

Enligt Quennerstedt (2007) domineras innehållet i ämnet idrott och hälsa av att 
undervisningen ska ge eleverna goda vanor vad gäller fysisk aktivitet och att eleverna 
ska lära sig om fysisk träning samt om kost. Detta resulterar i, skriver Quennerstedt 
(2007), att undervisningen till stor del består av aktiviteter så som hinderbanor med 
redskap, olika typer av konditionsträning så som intervallträningar eller 
terrängträning. Dessutom består en stor del av upplägget på lagsporter och lekar där 
eleverna får en hög aktivitetsnivå samt även ett högt deltagande. Således menar 
Quennerstedt (2007) att aktiviteter som naturmöten och andra aktiviteter från de 
mer estetiska genrerna samt diskussioner om kroppsideal och hälsofrågor rent 
allmänt som kan komma från media etc. inte hinns eller finns med i planeringarna 
för lektionerna i ämnet idrott och hälsa.  
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2.4 Internationell utblick  

I studien Differences in Exercise Identity between Secondary Physical Education 
Students and Athletes (2010) skriven av Soukup, Henrich och Barton-Weston beskrivs 
det att det är en stor skillnad på hur eleverna tillgodoser kravet på ämnet idrott och 
hälsa i skolan. För eleverna i Texas, USA, står det att eleverna måste ha minst ett års 
idrott för att få ta studenten. Detta går dock att bortse från om eleverna väljer att ha 
en idrottsaktivitet som en fritidsaktivitet. Detta gör att ämnet får en bredd som inte 
skolan kan reglera. Hos de studenter som går någon form av idrottsinriktning står det 
uttryckligen i deras kursplan att de ska lära sig om kost och hälsa, men för de övriga 
studenterna finns inte detta med som ett krav. Författarna skriver också att det trots 
att det finns många studier om att det är bra för alla att träna så framkommer det i 
artikeln att det endast är 34,7 % av alla gymnasieelever som har någon form av fysisk 
aktivitet i minst sextio minuter per dag. De övriga möter alltså inte detta krav och 
detta beror delvis på att det är många elever som inte är inskriva i idrottskurserna 
eftersom de har sin fritidsaktivitet som tillval. Resultaten av studien visade även att 
de elever som hade sin egen aktivitet som val av idrott lärde sig kunskaper om träning 
precis som de elever som hade valt ha idrott i skolan. Dock missade de vissa delar så 
som:  

however, only the students in physical education received cognitive 
instruction specifically designed to improve their knowledge of how 
lifelong exercise and physical activity would benefit and improve their 
long-term health (Soukup m.fl., 2010:34). 

År 2002 ansågs det att idrottslektionerna för eleverna i Storbritannien skulle gynna 
hela landet, då det är ett land med stigande fetmaepidemi och idrotten skulle kunna 
motverka denna epidemi skriver Bailey, Kirk, Jess, Pickup, Sandford & BERA (2013) i 
sin rapport The educational benefits claimed for physical education and school 
sport: an academic review. De menar att barnen skulle lära sig mer om hur de skulle 
kunna ta hand om sina kroppar, få kunskaper som skulle kunna ge dem en bättre 
självkänsla och dessutom få deras akademiska resultat att bli bättre. Trots denna 
åsikt finns det en tanke om att ämnet inte är ett bildningsämne som inte ger en 
positiv framtoning för ämnet.  

 
PESS has often been viewed, in the words of the Munn Committee Report 
in Scotland, as a ´non-cognitive´ subject. In this context, it has been very 
difficult for physical educators to be taken seriously if they wish to claim 
that there are cognitive benefits from participating in physical activities 
(Bailey m.fl. 2013:6).  

Bailey m.fl. (2013) skriver att det endast är få timmar i veckan som läggs ner på 
idrotten. Vilket leder till att lärarna inte ges möjligheterna att lära eleverna allt som 
de önskar kunna göra så som, hur de ska kunna ta hand om sina kroppar genom att 
äta rätt samt träna rätt. Vidare menar författarna att idrotten ska kunna ge eleverna 
de grundläggande rörelsemönster som ska hjälpa eleverna att försätta med sin 
träning genom hela livet.  
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3. Metod   

 3.1 Ansats  

Detta arbete har både kvalitativ och kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen beror 
på att det centrala i uppgiften är att förstå och tolka de resultat som jag har fått fram. 
Enligt Denscombe (2000) innebär kvalitativ ansats att den skildrar den verklighet 
som finns och att det inte är meningen att man ska upptäcka något nytt. Detta ledde 
till att jag inte kommer kunna generalisera mina resultat eller hävda att de är enda 
rätta eftersom det enbart gäller för denna studie. Och den ”verklighet” som jag 
undersökt. Jag har precis som Stukát (2011) beskriver det: ”[m]an vill karaktärisera 
eller gestalta något” (Stukát, 2011:36).  Den kvantitativa ansatsen kommer av att jag 
genomförde enkäter med elever och valde att redovisa dem i form av siffror. Enligt 
Denscombe (2000) innebär det att det blir en kvantitativ ansats på arbete. Oavsett 
om resultaten samlats in med hjälp av intervjuer och enkäter, precis som det gjorts i 
mitt fall, kommer resultaten att analyseras kvalitativt med hjälp av tidigare forskning.  

3.2 Insamlingsmetoder 

Jag har genomfört tre strukturerade intervjuer med tre olika lärare som enligt Stukát 
innebär: ”[…] ett faställt intervjuschema där både ordningsföljden för frågorna och 
deras formuleringar är bestämda” (Stukat, 2011:43). Detta görs för att inte färga 
deras svar utan för att se till att jag ger samma typ av frågor till alla respondenter. 
Denscombe (2000) menar att en sådan sorts intervju innebär att intervjuaren 
genomför en semistrukturerad intervju eftersom denne har frågor som är färdiga 
men är beredd att gå utanför sina frågor för att få reda på ytterligare information om 
intervjuaren anser att det respondenten säger kan vara värt att utveckla. Anledningen 
till att jag valde att genomföra strukturerade intervjuer enligt Stukát (2011) och 
semistrukturerade enligt Denscombe (2000) är för att jag ville få en förståelse för vad 
mina respondenter tänker om sitt ämne och därigenom kunna ställa följdfrågor till 
mina redan färdigställda frågor.   

Jag har genomfört enkäter i form av ”det strukturerade frågeformuläret” (Stukat, 
2011:50) där respondenterna har fått frågor som det redan funnits fastställda 
svarsalternativ i form av en Likertskala. Det är en fyrgradig skala, där eleverna får 
uttrycka sin åsikt angående idrottstimmarna och vad de anser om litteratur inom 
ämnet. Enligt Denscombe (2000) kallas denna typ av datainsamling 
ordinalskalenivå. Valet att ge enkäter till respondenterna istället för att genomföra 
intervjuer grundar sig i att jag ville veta vad flera olika klasser på olika program anser 
om idrottsämnet och dess legitimitet som bildningsämne. I det fallet är enkäter ett 
bra sätt att nå ut till många personer vilket även Denscombe (2000) menar. Att jag 
valde att utforma enkäterna efter Likertskalan var för att kunna sammanställa 
samtliga svar och på så sätt få en överblick av vad respondenterna ansåg. På slutet av 
enkäten hade jag en öppen fråga, där de själva fick skriva ner deras åsikter, där de 
själva fick förklara vilken typ av litteratur de skulle vilja ha i sin undervisning. 
Anledning till den öppna frågan är för att jag inte ville färga deras svar utan att få 
deras egen önskan hörd.  

Mina intervjufrågor grundar sig dels i min litteratur men även genom mina tidigare 
erfarenheter av VFU-perioder och min egen undervisning ifrån lärarprogrammet. Jag 
har även tittat på andra examensarbeten för att få tips och idéer om goda frågor att 
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ställa om ämnet.  För enkätfrågorna har jag haft min litteratur och tidigare forskning 
som grund när jag formulerade dem.  

3.3 Urval 

De tre respondenter som jag har valt till mina intervjuer är gjorda ur ett 
bekvämlighetsurval och ur ett strategiskt urval då jag visste att dessa människor var 
representativa för min undersökning. Ett strategiskt urval innebär enligt Stukát 
(2011) att man väljer personer som man tror ”[…] har betydelse för hur man svarar” 
(Stukát, 2011:69). Detta gör att det blir ett bekvämlighetsurval enligt Stukát eftersom 
man inte tänker på om bilden kan bli skev.  

Det är tre gymnastiklärare som undervisar inom tre olika områden av skolans 
inriktningar av program. Den ena av respondenterna undervisar de elever som har en 
teoretisk inriktning på sitt program och utbildade sig 1991 på GIH i Stockholm. Den 
andra respondenten har idrottsundervisning med eleverna från de praktiska 
programmen och utbildade sig i Zurich 1973. Den tredje respondenten undervisar de 
elever som går på ett teoretiskt program med idrottsinriktning, även denne utbildade 
sig på GIH i Stockholm men år 2002. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de har alla varit aktiva inom någon 
idrott tidigare. En av respondenterna i framförallt handboll medan den andra 
respondenten har varit vardagsmotionär i idrotterna orientering, gymnastik och 
volleyboll. Den sista av respondenterna har tävlat och tränat i friidrott, orientering, 
skidor samt skidorientering.  

Enkäterna som jag genomförde genomfördes med respondenternas egna klasser, två 
klasser ifrån varje respondent. Detta kom alltså att bli två klasser från de praktiska 
programmen med 15 elever i den ena klassen och 16 elever i den andra. Två klasser 
från de teoretiska programmen med idrottsinriktning där det var 27 elever i den ena 
klassen jämfört med 19 i den andra och ytterligare två klasser från de teoretiska 
programmen med 26 elever var i varje klass.   

Av de 31 respondenter från de praktiska programmen är 19 av dem män och 12 
kvinnor.  Från de teoretiska programmen är det 36 kvinnor och 16 män. De sista 46 
respondenterna kommer ifrån de teoretiska programmen med idrottsinriktning där 
11 utav dem är kvinnor och 35 är män.  

Allt som allt hade jag ett deltagande på 129 elever i undersökningen, 70 män och 59 
kvinnor. Majoriteten, 61, av dem är 17 år och 31 av dem är 16 år gamla. Endast 9 av 
dem hade fyllt 19 och de resterande 28 är 18 år. Av dessa 129 respondenter var det 
endast 9 av dem som var födda utomlands resterande var födda i Sverige och 33 av 
alla respondenter hade föräldrar som var födda utomlands. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Jag tog kontakt med mina lärarrespondenter vid tre olika tillfällen och frågade om de 
ville medverka i en intervju för mitt examensarbete. Jag gav frågorna för intervjun 
vid det tillfället. Två av lärarerespondenterna träffade jag i lunchrummet, när det var 
tomt. Den tredje träffade jag i ett grupprum. När jag genomförde mina intervjuer 
hade jag alltså redan gett ut mina frågor till mina lärarrespondenter så att de kunde 
formulera sina tankar och åsikter innan intervjun. När jag sedan intervjuade 
respondenterna läste jag upp mitt missivbrev och bad dem skriva under att de 
godkänt sin medverkan. Jag frågade också om de samtycke till att jag spelade in 
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samtalen då jag förklarade att det blir mer naturligt för mig än att sitta och anteckna 
ner deras svar. Alla lärarrespondenter samtyckte vilket gjorde att samtalen spelades 
in. Jag läste upp varje fråga som de sedan fick besvara. Om det var något i deras svar 
som jag kände att jag ville att de skulle utveckla bad jag dem göra det och ställde 
följdfrågor till deras svar. Efter att intervjuerna var klara satte jag mig och 
transkriberade intervjuerna, ett Worddokument per respondent, för att försäkra mig 
om att de åsikter som jag uppfattat att de hade verkligen stämde överens med vad de 
sagt.   

Klasserna från de teoretiska programmen tog jag kontakt med två olika lärare och 
frågade om jag kunde få genomföra enkäten med några av deras klasser. För 
klasserna med de teoretiska klasserna med idrottsinriktning kontaktade jag en lärare 
via mail för att se om hon samtyckte att jag fick genomföra enkäten med två av 
dennes klasser. Med de teoretiska programmens två klasser pratade jag med en lärare 
som undervisar flera klasser inom de teoretiska programmen för att se om det fanns 
två klasser som jag eventuellt skulle kunna få genomföra enkäten med, vilket det 
också fanns. Jag bestämde med alla lärarna vid vilken tid jag skulle infinna mig och 
genomförde sedan enkäten i början av lektionstillfällena. Jag stod framme vid tavlan 
framför klassen och presenterade mig själv och förklarade mitt syfte med enkäten, att 
jag skulle skriva en uppsats om huruvida idrotten klassas som ett bildningsämne av 
eleverna samt om litteratur i ämnet skulle påverka uppfattningen. Jag förklarade 
även att de var helt anonyma och att de uppgifter som jag samlade in endast skulle 
komma att användas till denna uppsats. Sedan bad jag dem sedan läsa igenom 
missivbrevet, som jag hade som bifogat med enkäten, och skriva under om de 
samtyckte. När de skrivit klart enkäten samlade jag in dem och tackade dem för deras 
medverkan. 

3.5  Dataanalys 

Jag sammanställde enkäterna genom att räkna ihop hur många av respondenterna 
som kryssat i en av de svarsalternativ som finns till varje fråga. Sedan sammanställde 
jag alla resultat utefter klass, vilken form av utbildning (teoretisk, praktisk eller 
teoretisk med idrottsinriktning). Vidare har jag även jämfört vad alla deltagare svarat 
oberoende av vilken inriktning. Jag jämförde även svaren på den öppna frågan för att 
se om det fanns några eller någon önskan om litteratur som var lika.  

Efter intervjuerna transkriberade jag dem och jämförde respondenternas svar fråga 
för fråga, om de hade samma åsikter eller om det fanns några olikheter 
respondenterna emellan.   

Jag har valt att endast presentera de delar från enkäterna som är av vikt för mitt 
arbete i tabeller medan de övriga frågorna är redovisade i textform då de inte har lika 
stor vikt för mitt arbete men ändå är viktiga frågor att ställa när det gäller ämnets 
legitimitet. Svaren ifrån intervjuerna med de tre lärarna samt den öppna frågan från 
enkäten har jag sammanställt i textform. När jag sedan redovisar dessa är de 
uppdelade på teman. I enkätens redovisning är de tre första frågorna redovisade 
under rubriken: ”Vi tycker om ämnet” i form av en kvalitativredovisning då de inte 
säger så mycket om ämnet som ett bildningsämne. De tre sista frågorna är redovisade 
under rubriken: ”Så tycker vi om ämnet som ett bildningsämne”, vilka är redovisade i 
en kvantitativform, tabeller.  

Intervjuerna är redovisade efter intervjufrågorna som finns som en bilaga, för lärarna 
samt bakgrundsinformation om dem. Fråga 1, 5, 6, 7, 8, 10 och 11 redovisas under 
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rubriken hur lärarna ser på ämnet.  Under rubriken hur lärarna beskriver att de 
utövar ämnet redovisas frågorna 3, 4 och 9.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet  

Då min undersökning är en kvalitativ undersökning går det inte säga att mitt arbete 
till hundra procent får en god reliabilitet eftersom jaget enligt Denscombe (2000) 
eventuellt kan påverka resultatet. Men, genom att jag redovisat mitt syfte och mina 
forskningsfrågor samt hur forskningen genomfördes kan jag säga att min 
undersökning har god reliabilitet. Dessutom är mitt underlag för litet för att kunna 
påstå det som jag kommit fram till visar hela bilden av ämnet. Något som även Stukát 
menar är fallet: ”nackdelen är även här att resultaten sällan är generaliserbara” 
(Stukat, 2011:37). Däremot har jag spelat in mina intervjuer med mina respondenter 
för att sedan transkribera intervjuerna för att kunna försäkra mig om de svar som jag 
uppfattade var korrekta, vilket gör att det blir en reliabilitet där. När det gäller 
enkäterna kan jag bara förlita mig på att deras svar är uppriktiga.  

När det gäller validiteten anser jag att min undersökning mäter det som jag ämnat 
undersöka vilket Stukát (2011) skriver är en del av validiteten. Jag kan inte 
generalisera mina svar och påstå att det är det enda sanna svaret. Detta eftersom de 
svar som framkommit i undersökningen gäller för de respondenter som deltagit i 
undersökningen. Därigenom kan jag inte påstå att det är en allmän uppfattning om 
ämnet.  

De resultat som jag kommit fram till har stöd genom tidigare litteratur då jag inte 
kommer fram till något nytt utan det är en upprepning om vad som tidigare skrivits. 

3.7 Forskningsetik  

Jag har följt Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) angående den forskningsetik som 
förväntas av mig då jag att ha skrivit ett missivbrev som jag läst upp och sedan låtit 
mina respondenter få läsa igenom och skriva under det. Jag har informerat mina 
respondenter som jag intervjuat samt de som har medverkat i enkäten i vilket syfte 
och vilken roll de har för arbete samt att de när som helst har rätten att avbryta sin 
medverkan, som syftar informationskravet. Vidare har jag även talat om att de är 
anonyma i sitt deltagande, vilket gör att deras medverkan blir konfidentiell 
(konfidentialitetskravet). Genom att de får skriva på missivbrevet har jag försäkrat 
mig om att jag har deras samtycke innan jag börjar arbeta med de svaren som jag fått. 
Vilket får som följd att jag följer samtyckeskravet. Tills sist har jag även informerat 
respondenterna att det endast är i detta arbete som jag kommer att använda de 
uppgifter som jag samlat in och därmed även följt nyttjandekravet.  
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4.Resultat 

4.1. Generella uppfattningar om ämnet idrott och hälsa 

Fråga A) 

Jag tycker att ämnet idrott och hälsa är roligt 

 Fråga C) 

Jag tycker om att gå på lektioner i ämnet 

idrott och hälsa 

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

inte alls 

så bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

precis 

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

inte alls 

så bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

precis  

Alla (129) 1 13 38 77  8 16 45 60 

Teoretiska (52) 0 7 20 25  4 7 21 20 

Praktiska (31) 1 6 13 11  2 5 17 7 

Teoretiska med 

idrottsinriktning 

(46) 

0 0 5 41  2 4 7 33 

 

Av alla de tillfrågade respondenterna, 129, ansåg 77 av dem att ämnet är roligt och 
det var framförallt eleverna från den teoretiska med idrottsinriktningen som ansåg 
att det stämmer precis. För de respondenter som kommer från de praktiska 
programmen så var det en person som inte alls tyckte om ämnet och men att övriga 
från den inriktningen menade att det stämmer ganska bra. Gemensamt är 
sammanfattningsvis att de allra flesta respondenter anser att ämnet är roligt. 

Fråga C handlade om respondenternas inställning till idrottslektionerna om de ansåg 
att det var roligt att gå på lektionerna och 60 respondenter menade att det stämde 
precis medan 8 menade att det inte stämde alls. Det är en stor skillnad mellan de 
praktiska programmen där endast 7 respondenter menar att de tycker om att gå på 
lektionerna jämfört med 30 från de teoretiska och 33 från de teoretiska med 
idrottsinriktningen Det är relativt jämt mellan alla respondenter när det gäller om de 
inte alls tycker om att gå på lektionerna när 4 respondenter från de teoretiska menar 
att det inte alls stämmer och två vardera från de övriga två inriktningarna. 
Respondenterna från de teoretiska och de praktiska programmen menar att det 
stämmer ganska bra att det är roligt att gå på lektionerna.  

Sammanfattningsvis menar majoriteten av respondenterna att det är roligt att gå på 
lektionerna och att de tycker att ämnet är ett roligt ämne. De som är mest positiva till 
ämnet är eleverna från de teoretiska programmen med idrottsinriktning. 
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4.2 Uppfattningar om ämnets vikt och aktualitet som skolämne  

 

Fråga B) 

Jag tycker att ämnet idrott och hälsa är bland det viktigaste 

ämnet 

 Fråga D) 

Jag tycker jag lär mig något på lektionerna 

i idrott och hälsa  

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

inte alls 

så bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

precis 

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

inte alls 

så bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

precis  

Alla (129) 11 40 52 26  12 29 52 36 

Teoretiska (52) 7 23 13 9  6 17 23 6 

Praktiska (31) 4 6 13 8  6 12 6 7 

Teoretiska med 

idrottsinriktning 

(46) 

0 11 26 9  0 0 23 23 

 

När det kommer till om ämnet idrott och hälsa är det viktigaste ämnet i skolan anser 
52 respondenter att det stämmer ganska bra medan 26 menar att det stämmer precis. 
11 respondenter menar att det inte stämmer alls varav sju utav dem är från de 
teoretiska programmen och de sista fyra kommer från de praktiska. De som är mest 
positiva till att det är ett viktigt ämne är de elever som kommer från den teoretiska 
inriktningen med idrottsinriktning. De som är mest negativa kommer från de 
teoretiska programmen.  

Majoriteten av respondenterna menar att de lär sig något på lektionerna och då är det 
framför allt de elever som kommer från de teoretiska med idrottsinriktning där ingen 
av respondenterna anser att de inte lär sig något. För de teoretiska och praktiska 
inriktningarna så menar sex personer från de båda att de inte lär sig något alls och 
hela 17 respondenter från de teoretiska menar att det inte stämmer alls så bra. De 
elever som är mest negativt inställda till om de lär sig något på lektionerna kommer 
från de praktiska programmen.  

Sammanfattningsvis är det mer än hälften av alla respondenter som anser att det är 
ett viktigt ämne. Av de respondenter som inte tycker majoriteten av dem från de 
teoretiska programmen och de är också dessa elever som menar att de inte lär sig 
något på lektionerna. De som är mest nöjda är de elever som kommer från teoretiska 
med idrottsinriktning.  
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4.3 Uppfattningar om idrott och hälsa som ett bildningsämne  

 

Fråga E) 

Jag har haft någon kurslitteratur i ämnet idrott och hälsa  

 Fråga F) 

Jag skulle vilja ha någon kurslitteratur 

i ämnet idrott och hälsa   

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

inte alls 

så bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

precis 

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

inte alls 

så bra 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

precis  

Alla (129) 60 33 23 13  45 38 35 11 

Teoretiska (52) 30 13 6 3  20 14 16 2 

Praktiska (31) 13 8 7 3  14 12 5 0 

Teoretiska med 

idrottsinriktning 

(46) 

17 12 10 7  11 12 14 9 

 

På fråga E menar 60 av alla respondenter anser att de inte har haft någon litteratur i 
ämnet medan 13 av dem menar att de har haft det. Det är dock en större andel som 
säger att de inte haft någon kurslitteratur. 43 respondenter från de teoretiska 
programmen menar att de inte stämmer så bra samt att det inte stämmer alls. Det är 
en mindre spridning mellan de övriga inriktningarna om de haft någon litteratur eller 
inte. Dock menar de flesta att de inte stämmer så bra.  

Fråga F handlade om respondenternas inställning till att ha kurslitteratur i sin 
undervisning och det framkommer att det är mer än hälften av dem som är negativt 
inställda till litteratur i ämnet. Det är ingen från de praktiska programmen som 
menar att det stämmer precis att de vill ha kurslitteratur och endast 2 av eleverna 
från de teoretiska och 9 från de teoretiska med idrottsinriktning som anser 
detsamma. De flesta från respondenterna menar att det inte stämmer alls eller inte 
stämmer så bra.  

Sammanfattningsvis vill inte majoriteten av respondenterna ha någon kurslitteratur i 
ämnet samt att de inte heller har haft någon kurslitteratur i ämnet.  
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Öppna frågan)  

Om du skulle vilja ha någon kurslitteratur i ämnet idrott och hälsa, vad 

skulle den innehålla?  

  

 Svarat  Ej svarat Kost Träning Både kost 

& träning 

Annat  

Alla (129) 69 60 23 7 30 8 

Teoretiska (52) 33 19 9 3 18 3 

Praktiska (31) 13 18 4 2 2 5 

Teoretiska med 

idrottsinriktning (46) 

22 23 10 2 10 0 

 

En öppenfråga ställdes sist i enkäten för att undersöka vad litteraturen, som 
respondenterna eventuellt skulle vilja ha, skulle innehålla. 69 respondenter av alla 
129 svarade på vilket sorts litteratur de önskade och de två vanligaste svaren blev 
kostråd och träningsråd. Både varför sig och tillsammans.  

De som är mest positiva till att ha litteratur är de respondenter som kommer från de 
teoretiska programmen och mest negativa är respondenterna från de praktiska 
programmen. 30 respondenter av alla 129 ville ha ville ha både kostråd och 
träningsråd. Ska man se till skillnaderna programmen emellan var de respondenter 
från de praktiska programmen mer intresserade av kostråd, medan det är delat 
mellan svaret endast kostråd och svaret både kostråd och träningsråd vad gäller 
respondenterna från de teoretiska med idrottsinriktning.  

 

4.6 Summering  

Majoriteten av respondenterna anser att det är roligt att gå på lektionerna och de 
menar att ämnet är ett roligt ämne. De som är mest positiva till ämnet är eleverna 
från de teoretiska programmen med idrottsinriktning.  

Vidare menar mer än hälften av alla respondenter att det är ett viktigt ämne och att 
de respondenter som inte är av den meningen kommer från de teoretiska 
programmen. Det är även de respondenter som menar att de inte lär sig något på 
lektionerna. De som är mest nöjda är de elever som kommer från teoretiska med 
idrottsinriktning.  

När det gäller åsikter om kurslitteratur i undervisningen visar undersökningen att 
majoriteten av respondenterna inte vill ha någon kurslitteratur i ämnet samt att de 
inte heller har haft någon kurslitteratur i ämnet. De som ville ha kurslitteratur var 
intresserade av litteratur inom kostråd och träningsråd där de flesta studenterna ville 
ha både kost- och träningsråd.  
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4.7 Hur lärarna ser på ämnet idrott och hälsa rent generellt 

 
För två av respondenterna innebär ämnet att eleverna lär sig ta hand om sin kropp 
medan den tredje respondenten menar att idrotten syftar till att lära eleverna rörelser 
inom de fysiska aktiviteterna. På frågan om ämnet idrott och hälsa är ett legitimerat 
bildningsämne svarade en av respondenterna att ”ja, ja det är väl det att man, det är 
ju alltså du ska ju ha din kropp hela livet och då måste du ju lära dig att ta hand om 
den, vilket tycker jag legitimerar ämnet.” En annan respondent menar att ämnet 
idrott och hälsa är ett bildningsämne då det är viktigt att eleverna får kunskaper om 
teorierna bakom varför det är bra att träna:  
 

Att det är bra för hjärta, kärlsjukdomar eller ja mot att förebygga hjärt- och 
kärlsjukdomar och vad för kost vi behöver och varför vi behöver äta si och så 
och det var ju därför idrottsämnet fick vara kvar på gymnasiet i nya 
gymnasiereformen här Lgy11. Det var att vi var ett bildningsämne och att vi ska, 
vi har en viktig funktion i samhället. 
 

Enligt en av respondenterna är det alltså folkhälsoperspektivet som gör att ämnet blir 
legitimerat. En annan respondent tänker inte på ämnet som ett bildningsämne då 
den menar att ordet bildning får den att tänka på litteratur som en skrivbok eller en 
förutbestämd litteratur. Dock menar denna respondent att den inte tänker på ämnet 
som ett bildningsämne.  
 
Två av respondent anser att ämnet är det viktigaste ämnet i skolan eftersom hela livet 
går ut på att vi ska må bra och detta är något som lärare ska lära ut under dessa 
lektioner. Även den tredje respondenten instämde i att ämnet är bland det viktigaste 
ämnet i skolan då det är ett viktigt att lära sig träna och röra på sig samt lära känna 
sin kropp.  
 
Enligt två av respondenterna har ämnet en relativt hög status då de menar att det 
finns ett stort fokus på att träna i dagens samhälle vilket gynnar deras ämne. Dock är 
den tredje respondenten av en annan åsikt och menar att ämnet har för låg status och 
gav svaret: ” Ja, jag tycket att egentligen borde man ha det varje dag för att eller i 
varje fall tre gånger i veckan så att de får röra på sig tre gånger i veckan åtminstone” 
vid frågan om vilken status som respondenten ansåg att ämnet har.  
 
På frågan om vad respondenterna tror att eleverna lär sig och vad de själva tycker är 
viktigt att de lär ut till eleverna är respondenterna överens om att eleverna borde lära 
sig om träning i allmänhet som gynnar till ett livslångt lärande och få kunskaper om 
kost.  Dock menar respondenterna att de inte tror att eleverna ser det som ett 
bildningsämne. En respondent uttryckte sig på följade sätt i frågan: ”Många har ju 
inställningen att idrott ska ju bara vara kul, man ska bara komma hit och ha roligt. 
Det är ju liksom, det får ju inte vara något som är tråkigt.” 
 
Alla tre respondenterna hoppas att det ska komma att bli fler lektioner i veckan för 
att kunna möta alla målen i kursplanerna bättre och för att på så sätt få eleverna att 
röra på sig ännu mer. De är dock osäkra på om det verkligen kommer att bli den 
utvecklingen för precis som respondent B säger:  
 

jag tror nog att kommer att vara ett populärt ämne och att det kommer att vara 
ett väldigt viktigt ämne för jag tror, man ser ju företag idag som verkligen satsar 
på personalens hälsa och jag menar att all sjukfrånvaro visar ju att de som 
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tränar har minde sjukfrånvaro och korttidssjukdomar och allt det här så jag tror 
att samhället kommer att inse att det här är jätteviktigt att satsa på. 

 

4.8 Hur lärarna ser på ämnet idrott och hälsa som ett 
bildningsämne  

 

 Två av respondenterna använder sig inte av någon kurslitteratur i sin undervisning, 
varken i sin egen planering eller till eleverna, utan använder sig av ett livsstilstest 
som eleverna får fylla i via internet om olika vanor som de har om tillexempel 
träning, kost, alkohol etc. Den tredje respondenten använder sig av facklitteratur i sin 
planering av undervisningen ”[…] facklitteratur som man stöter på och läser om för 
att kunna använda det i idrottsämnet där man provar på och testar en rad av olika 
aktiviteter.” Dock ger inte heller denne eleverna någon litteratur.  Problemet menar 
de är att eleverna har för få lektioner i ämnet idrott och hälsa. Därför blir 
möjligheterna till att ge eleverna mer teoretiska kunskaper under lektionerna knappa 
menar respondenterna då många av eleverna endast har idrottslektioner en timme i 
veckan. Om det vore fler lektioner i veckan skulle samtliga kunna tänka sig att ha mer 
teoretiska lektioner också.  
 
På frågan hur de utformar sin undervisning så att den verkar som ett bildningsämne 
för eleverna säger en av respondenterna precis som nämnts tidigare, att ämnet inte är 
utformat som ett bildningsämne och behandlar därför inte idrott och hälsa som ett 
bildningsämne.  De två övriga försöker utforma sina lektioner så att de ska verka som 
ett bildningsämne genom att förklara i olika situationer vad det är som händer med 
kroppen under lektionerna, vilka muskler som används vid olika övningar samt olika 
pulsnivåer. En av respondenterna använder sig även av pulsklockor för att på så sätt 
ge eleverna ännu mer kunskaper om sin egen förmåga.  
 
En av respondenterna menar också att genom att förklara vad de är för något som 
eleverna gör i sitt vardagsliv och arbetsliv rent fysiskt gör att ämnet verkar som ett 
bildningsämne: ”Hur man lyfter och hur man alltså det är ju också bildning att ha 
med sig ut i livet. Vilka muskler som man använder och att man får en liten 
kroppsmedvetenhet.” Vidare menar samma respondent att det är dock en balansgång 
mellan hur mycket man ska prata om detta vilket denna uttryckte sig på följande sätt 
i frågan: ”Står ju där lite mitt emellan hur man ska göra för att inte hamna där mitt i 
kläm med sig själv.”  

 

4.9 Summering 

 

Två av lärarrespondenterna anser att deras ämne är ett bildningsämne då de menar 
att det är i detta ämne som eleverna lär sig ta hand om sina kroppar samt lära dem 
om rörelser inom fysisk aktivitet. En av de två respondenter menar att det är just 
därför som ämnet fick vara kvar i den nya gymnasieskolans läroplaner när de gjordes 
om 2011. De anser att det är det viktigtaste ämnet i skolan men en av respondenterna 
menar att ämnet har en låg status eftersom eleverna endast har en lektion i veckan, 
medan de andra två anser att det har en hög status. Något som alla respondenter är 
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eniga om är att det behövs fler lektioner i veckan för att kunna möta alla målen i 
kursplanen bättre.  

Ingen av respondenterna använder sig av någon kurslitteratur i ämnet men två av 
dem genomför ett livsstilstest via internet. Dock använder sig en av respondenterna 
av facklitteratur när den förbereder sina lektioner. Två av respondenterna beskriver 
att de i sina lektioner förklarar vad som händer i kroppen med muskelaktivitet och 
pulsnivåer bland annat för att få ämnet att verka som ett bildningsämne. Samtidigt 
som den tredje respondent menar att den inte ser ämnet som ett bildningsämne 
eftersom denne kopplar ihop bildningsämne med ordet litteratur och utformar därför 
inte sina lektioner för ett sådant syfte.  
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5.  Analys 

5.1. Generella uppfattningar om ämnet idrott och hälsa 

 

I undersökningen framkom det genom enkäten att ämnet är ett populärt ämne som 
även Meckbach och Lundvall (2007) menar. En åsikt som även delas av de 
intervjuade lärarna. De elever som kommer från det teoretiska programmet med 
idrottsinriktning är de som tycker bäst om ämnet medan de andra är positivt 
inställda men inte i lika hög grad.  Eleverna från det teoretiska programmet är mer 
negativt inställda till att gå på själva lektionerna något som kan spegla lärarens 
attityd till ämnet och deras sätt att agera under lektionerna menar Annerstedt 
(2007).  

Det finns en skillnad mellan de olika programmen där de eleverna från det teoretiska 
programmet med idrottsinriktning är de som är mest positiva till att gå på 
lektionerna medan flera av eleverna från det praktiska programmet inte är av samma 
åsikt. Detta trots att två av  lärarna menar att ämnet har en relativt hög status och 
syftar då på det träningsfokus som finns i samhället.  De flesta elever menar alltså att 
de lär sig något på lektionerna och att det är de elever som kommer från det 
teoretiska programmet som är mest positivit inställda till att de lär sig något. Enligt 
Gustavsson (2007) innebär det att de anser att deras lärare lär ut kunskaper till dem. 

Enligt lärarna är bland annat meningen med ämnet att lära eleverna att ta hand om 
sin kropp samt rörelser inom fysiska aktiviteter, en uppfattning som även Meckbach 
och Lundvall (2007) fann i en undersökning som de genomförde 2001. Även eleverna 
menade genom deras svar på den öppna frågan att de vill få kunskaper om kroppen 
och träningsråd. Engström (2010) är av samma åsikt när denne menar att det är 
viktigt att eleverna har goda kroppsliga kunskaper.  

Samma uppfattning finns även utomlands när det undersöks vilka åsikter som finns i 
Storbritannien enligt Bailey m.fl. Dessutom menar Bailey m.fl. att ett av de viktigaste 
budskapen är att lära eleverna hur man tar hand om sina kroppar för att på så sätt få 
en god hälsa under hela sitt liv. Detta innebär att de ska få kunskaper om vad som är 
rätt att äta och även olika träningsformer samt deras rätta tekniker för att kunna 
genomföra dem under hela livet. Vilket är något som lärarna som intervjuades 
instämde med. Att lära eleverna om kost är något som står i styrdokumenten att 
eleverna måste få information om, vilket en del av respondenterna önskade sig 
litteratur om. Detta är även något som det fokuseras på i USA och i Storbritannien. 
Samtliga lärare som intervjuades menar dock att tiden är ett problem som gör att de 
inte hinns med att undervisa i kost och hälsofrågorna vilket även är fallet i 
Storbritannien enligt Bailey m.fl. I USA finns även där liknande problem men där 
finns även problemet med att inte alla elever läser idrott i skolan utan istället har sin 
fritidsaktivitet som idrott och missar därmed kostundervisningen. 

 

 

5.2 Uppfattningar om ämnets vikt och aktualitet  
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Enkätens resultat påvisar att det är mer än hälften av alla elever som menar att det är 
viktigt ämne vilket även lärarna menar. Enligt Engström (2010) är ämnet idrott och 
hälsa ett viktigt ämne då det är lika viktigt att kunna överleva ute i naturen som det är 
att kunna läsa och skriva. Denna åsikt är inget som de intervjuade lärarna lyfter fram. 
Istället menar de att ämnet är ett viktigt ämne eftersom det går ut på att lära eleverna 
hur de ska kunna ta hand om sina kroppar på bästa sätt. 
 

Ett problem som ämnet har enligt lärarna och som är återfinns utomlands är att 
ämnet har för få timmar. Vilket är något som Mechback och Lundvall (2007) också 
har kommit fram till i sin undersökning. Dessutom menar lärarna att eftersom tiden 
är så knapp och det finns så mycket att undervisa inom ämnet blir det svårt att hinna 
med de teoretiska aspekterna inom ämnet. Engström (2010) och Annerstedt (2001) 
menar att ett av problemen med ämnets legitimitet är det är ett för stort stoff inom 
ämnet och tiden är för knapp. Trots detta framkommer det från enkäten att de flesta 
eleverna anser att de lär sig något på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. Samtliga 
lärare önskar att det kommer bli fler timmar för ämnet i skolan för att på så sätt 
påvisa vikten av ännet. Som en av lärarna uttrycker sig: ” Ja, jag tycket att egentligen 
borde man ha det varje dag för att eller i varje fall tre gånger i veckan så att de får 
röra på sig tre gånger i veckan åtminstone”. 

Om eleverna anser att de lär sig något har enligt Annerstedt (2007) att göra med 
lärarens inställning till ämnet, att det är en aktiv lärare som ser till att eleverna lär sig 
något. Han menar att det är viktigt att en idrottslärare i första hand påminner sig 
själv om att denne är en lärare i första hand och sedan en idrottslärare. Enligt 
styrdokumenten ska eleverna få kunskaper om träningens betydelse för en 
människans hälsa samt även kunskaper om upplevelsebaserade kunskaper, vilket 
samtliga lärare instämmer med. 

 

5.3 Uppfattningar om idrott och hälsa som ett bildningsämne   

 

Enligt enkäten menar de flesta elever att de inte har haft någon litteratur i ämnet 
vilket Quennerstedt (2007) också kommit fram till i sin undersökning. 
Undervisningen består till största del av bollsport, hinderbanor med redskap, 
konditionsträning och olika lekar. Detta leder enligt honom till att eleverna inte får 
några kunskaper inom hälsofrågor. 

Uppfattningen om att eleverna endast vill komma till idrotten och bara ha kul är 
något som blir synligt i enkäten. På frågan om de vill ha någon litteratur i 
undervisningen är de flesta respondenterna negativt inställda. Även om en del av de 
respondenter som kommer från de teoretiska programmen med idrottsinriktning är 
en aningens mer positivt inställda till litteratur. Det är något som även lärarna menar 
att så är fallet då eleverna endast ville komma dit och ha kul och att det får inte får 
vara tråkigt på lektionerna. 

Två av lärarna menar att de utformar sina lektioner utefter att de ska verka som ett 
bildningsämne genom att förklara olika fysiologiska aspekter som inträffar under 
lektionerna. Dessutom menar de att de genomför ett livsstilstest där eleverna får 
tänka hur deras sätt att leva påverkar deras hälsa. Enligt Gustavsson (2007) innebär 
det att de utgår från progressivismen då de ska verka som en handledare.  Den tredje 
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läraren menar att den inte alls utformar sina lektioner för att verka som ett 
bildningsämne då den inte tänker på ämnet på det sättet utan kopplar ihop ämnet 
med en viss sorts kanon som Gustavsson (2007) beskriver tillhör den liberala 
education filosofin. Ingen av lärarna ger sina elever någon litteratur eftersom de 
menar att eleverna har för lite idrott i veckan. Trots detta finns det en enligt enkäten 
en önskan om att få litteratur inom kostråd och träningsråd.  

När det gäller om lärarna ser ämnet som ett bildningsämne menar två av de att det 
verkar som ett bildningsämne eftersom deras kunskaper inte går att få någon 
annanstans vilket även Engström (2010) instämmer med. Dock anser en av dem att 
ämnet inte är ett bildningsämne då den kopplar ihop ordet med att kunna läsa och 
skriva men säger samtidigt att den inte tänkt på ämnet på det sättet vilket Annerstedt 
(2007) menar att det är något som en lärare måste göra. För precis som nämnts 
tidigare måste en idrottslärare minnas att den i första hand om är en lärare sedan en 
idrottslärare.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt min mening har jag genom att använda mig av ett strukturerat frågeformulär, 
som Stukát (2011) valt att kalla det, kunnat ta reda på vad eleverna tycker om ämnet 
genom att alla fick välja mellan samma svarsalternativ, förutom vid den sista frågan.  

Hade enkäten endast haft öppna frågor hade det ha varit svårt att få reda på vad 
eleverna verkligen tycker då det finns risk för feltolkningar i deras svar. Vid 
jämförandet av deltagandet i enkätens del med de strukturerade frågorna och svaren 
på den öppna frågan är det en lägre deltagarnivå på den öppna frågan. Risken hade 
funnits att så skulle fallet kunna varit genom hela enkäten om den endast bestod av 
öppna frågor. 

Samtidigt bidrar den öppna frågan till en bredd som är gynnsam för undersökningen, 
då deras egen önskan om litteratur fick bli hörd. Ytterligare en anledning till valet att 
genomföra enkäter med eleverna istället för att göra gruppintervjuer beror på 
respondenternas svar inte skulle färgas av varandra. Något som Stukát (2011) menar 
att ”[r]isken är att informanterna påverkar varandra och att man får ett slags 
majoritetsåsikt som egentligen inte uppfattas av någon” (Stukát, 2011:46).   

Anledningen till valet av strukturerad intervju var för att precis som Stukát (2011) 
menar ge samma frågor till alla respondenter för att på så sätt få någon form av 
likvärdiga eller olika svar på samma fråga. Dessutom fanns valet att kunna lägga till 
någon följdfråga eller några följdfrågor om det skulle bli nödvändigt. Slutgiltigen 
medförde denna metod en säkerhet under intervjuernas gång genom att ingen fråga 
missades att ställas till respondenterna.  

Urvalet av respondenter har skett genom bekvämlighetsurvalet då de var 
representativa för denna undersökning. Alla tre olika inriktningar (praktiska, 
teoretiska samt teoretiska med idrottsinriktning) fanns representerade. Valet gjordes 
att ha två klasser från varje inriktning för att på så sätt få ett högre deltagarantal när 
det gäller enkäterna och jag såg även till att de lärare som intervjuades hade hand om 
klasser från olika inriktningar.  

Metoden att genomföra en enkät med elever och intervjua lärare har för 
undersökningens skull gett en god bild av vad både lärare och elever anser om ämnet 
som ett bildningsämne. Det kan dock inte sägas att det än generell uppfattning då det 
endast är denna undersöknings respondenters åsikter. När det kommer till frågorna 
på enkäterna knyter de an till de forskningsfrågor som gällde eleverna. När det gäller 
lärarnas frågor skulle det kanske efterhand ha valts att inrikta frågorna ytterligare på 
bildningsfrågan. Sammanfattningsvis kan sägas att de resultat som framkommit i 
undersökningen inte skiljer sig från de svaren som den tidigare forskningen ger i 
frågan, vilket torde ge studiens resultat god överförbarhet och hög tillförlitlighet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Elevernas uppfattning om ämnet idrott och hälsa enligt denna studie är att de menar 
att det är ett roligt ämne där de lär sig något på lektionerna. Vilket också lärarna 
anser att eleverna borde göra. Dessutom framkommer det genom undersökningen att 
de flesta elever inte är positivt inställda till litteratur i ämnet.  Detta kan bero på som 
framkommit genom intervjuerna och litteraturen att ämnet endast ska verka som ett 
glädjefullt ämne. Vilket blir ett problem eftersom detta gör att ämnet blir svårt att 
legitimera som ett viktigt skolämne om det endast ska finnas kvar för att det är roligt. 
En av lärarna menar dock att ämnet faktiskt fick vara kvar i den nya 
gymnasiereformen eftersom de ska syfta till att lära eleverna om hjärt- och 
kärlsjukdomar, hur man bör äta för att må bra samt att varför det är viktigt att röra 
på sig.  

Enligt lärarna är deras viktigaste uppdrag att lära eleverna hur de ska ta hand om 
sina kroppar för att kunna få ett långt och hälsosamt liv. Resultatet antyder alltså att 
lärarna vill att eleverna ska lära sig att ta hand om sin kropp genom att lära sig äta 
rätt och träna rätt. Det är något som framkom genom den öppna frågan i enkäten att 
en del elever faktiskt vill lära sig mer om. Om man ska undervisa i kostråd och 
träningsråd borde det inte bara ske genom muntliga föreläsningar/lektioner utan 
även med stöd av litteratur för att påvisa dess äkthet. Dessutom är det lättare för 
eleverna att komma ihåg kunskaperna om de får höra det både muntligt och får en 
chans att själva kunna gå tillbaka och se vad som gäller. För om det bara sker 
muntligt är risken stor att dessa kunskaper glöms bort.  

Att lärarna menar att deras viktigaste uppdrag att göra eleverna medvetna om en god 
hälsa kan enligt undersökningen bara gynna samhället. Anledning är den att om 
eleverna lär sig vad det innebär att vara hälsosam vad gäller kost och träning kommer 
det förhoppningsvis leda till att människor blir friskare. Vilket i det stora hela handlar 
om att man skapar ett hälsosammare samhälle. Detta är något som har 
uppmärksammats av bland annat Bailey (2010), där vikten av ett fungerande 
idrottssystem gynnar samhället.  

Dock är tiden ett problem för ämnet enligt de intervjuade respondenterna vilket även 
reflekteras i litteraturen. Detta gör att lärarna inte hinner med de teoretiska 
aspekterna, så som kostråd och träningsråd. Trots att det står i kursplanerna att 
eleverna ska få kunskaper om dessa två ämnen. Enligt de intervjuade respondenterna 
skulle de lägga mer tid på att få in mer litteratur i ämnet om det skulle bli mer tid för 
eleverna i veckan för ämnet idrott och hälsa. 

Ett sätt som kanske skulle kunna underlätta för de teoretiska apsekterna inom ämnet 
är om idrotten samarbetade med andra ämne till exempel, naturkunskapen eller 
samhällskunskapen. Om ett samarbete skedde där skulle de på så sätt kunna knyta 
samman de kursmål som finns inom naturkunskapen om kroppen med idrottens 
kursmål.  Att samarbeta med samhällskunskapen skulle även det gynna idrotten då 
ett av kursmålen är att eleverna ska få kunskaper om olika miljöer vilket kan knyta an 
till geografidelen av samhällskunskapen. Dessutom skulle det kunna finnas 
möjligheter att prata om fetmaproblematiken som finns i dag och hur den påverkar 
samhället och inte bara den individuella människan. 
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Samarbete över ämnesgränserna skulle gynna hela ämnet idrott och hälsa då eleverna 
på så sätt får en bild av att ämnet faktiskt är viktigt och har mer substans än endast 
att det ska vara ett roligt ämne där de ska spela boll, leka eller bara röra på sig för den 
delen också. Dock kan tiden återigen vara ett problem för att denna lösning skulle 
vara möjlig.  

6.3 Slutsatser 

Två slutsatser om ämnet kan redovisas och den första är att tiden är ett problem för 
ämnet. För att ämnet ska kunna verka som ett bildningsämne måste ges mer tid i 
skolan för ämnet. Då skulle man kunna påvisa att ämnet faktiskt är ett bildningsämne 
tydligare genom att ha teoretiska lektioner. Samt även kunna ha fler 
utomhuspedagogiska delar (förutom simningen och kunna lokalisera sig i okänd 
terräng) som idag inte riktigt hinns med vilket Engström (2010) menar är lika viktiga 
kunskaper som att kunna läsa och skriva. 

Den andra slutsaten är att ämnet idrott och hälsa är ett populärt och uppskattat ämne 
enligt lärarna och eleverna men att det inte finns någon litteratur med i undervisngen 
utan att fokusen ligger på mer praktiska moment som enligt en av respondenterna 
gör att ämnet får en positiv status.  

6.4 Nya forskningsfrågor 

Mina forskningsfrågor byggde bara på lärarnas svar på hur de själva ansåg att de 
arbetade med ämnet. En ny forskningsfråga kan vara att se om lärarna arbetar som 
de menar att de gör genom att genomföra observationer av dem.  

6.5 Pedagogisk relevans  

Det är viktigt för yrke att man börjar tänka på ämnet som ett bildningsämne då det är 
precis som respondent menar att det faktiskt var/är därför som ämnet fick vara kvar i 
när hela gymnasieskolan reviderades. Vi som idrottslärare har en otroligt viktigt roll 
och det är att lära ut hur man förvaltar sin kropp och sin hälsa på bästa sätt, de må 
kanske inte vara kunskaper som kan ge en det mest betalda jobbet men det ger en god 
hälsa, bättre självförtroende och ett förhoppningsvis ett långt liv.  
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Bilagor  

8.1 Bilaga 1  

 

Missivbrev 

Mitt namn är Carolina Ek och jag studerar på Mälardalens högskola till 
att bli svensk- och idrottslärare. Jag ämnar skriva en uppsats i ämnet 
idrott och hälsa med inriktning på om det används någon kurslitteratur 
inom ämnet samt om litteraturanvändning är en möjlighet till att 
legitimera ämnet.  

Du kommer att få vara anonym i din medverkan, endast 
bakgrundsuppgifter så som ålder, kön och nationalitet är av intresse i 
min undersökning. Jag har tystnadsplikt.  Dina svar kommer endast att 
användas i denna undersökning. 

Om du önskar att avbryta din medverkan t.ex. genom att inte fylla i hela 
enkäten eller helt avbryta mitt i enkätskrivandet har du din fulla rätt att 
göra så.  

Om du anser att det ovanstående är okej och vill medverka i min 
undersökning skriver du under nedan. 

 

 

________________________________ 
NAMN 

 

Med vänliga hälsningar  

Carolina Ek 
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8.2 Bilaga 2  

Enkätfrågor 

Jag är: Jag är född i: 

Pojke         Flicka  Sverige         Annat land 

Min ålder är: 

16         17        18         19 

Vilket land? 

___________________________ 

  

Min utbildning är: Mina föräldrar är födda i: 

Praktisk         Teoretisk Sverige         Annat land  

Vilket program? 

_________________________________ 

Vilket land? 

____________________________ 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig:     

 Stämm
er inte 
alls 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
precis  

a) Jag tycker ämnet 
idrott och hälsa är 
roligt  

    

b) Jag tycker att 
ämnet idrott och 
hälsa är bland det 
viktigaste ämnet? 

    

c) Jag tycker om att 
gå på lektioner i 
ämnet idrott och 
hälsa 

    

d) Jag tycker att jag 
lär mig något på 
lektionerna i 
idrott och hälsa 

    

e) Jag har haft 
någon 
kurslitteratur i 
ämnet idrott och 
hälsa  

    

f) Jag skulle vilja ha 
någon 
kurslitteratur i 
ämnet idrott och 
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Om du skulle vilja ha någon kurslitteratur i ämnet idrott och 
hälsa, vad skulle denna innehålla? (ex. kostråd etc.)  
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
Mvh Carolina Ek  

hälsa 
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8.3 Bilaga 3 

Intervju frågor till läraren/lärarna  

Bakgrund:  
1. Vilka ämnen undervisar du i?  
2. Hur länge har du arbetat som lärare?  
3. Var har du utbildat dig?  
4. Vilket år tog du examen?  
5. Är du själv aktiv inom någon idrott eller har varit?  
 
Intervjufrågor:  
 

1. Beskriv vad ämnet Idrott och hälsa innebär för dig som lärare?  
2.  Anser du att ämnet Idrott och hälsa är ett bildningsämne? Motivera!  

a. Vilka faktorer tycker du legitimerar ämnet Idrott och hälsa som 
bildningsämne?  

b. Möjligheter och hinder med ämnet som bildningsämne?  
3. Använder du dig av någon kurslitteratur i din undervisning?  

a. vilken/vilka och varför? Motivera!  
b. Om inte, motivera! 

4. Har eleverna någon kurslitteratur i sin undervisning?  
a. Vilken/vilka och varför? Motivera! 
b. Om inte, motivera! 

5. Vilken status anser du att ämnet Idrott och hälsa har idag?  
a. Har du någon åsikt om hur man kan förändra synen?  

6. Vad tror du att elever lär sig i ämnet Idrott och hälsa?  
7. Vad tycker du är viktigt att eleverna lär sig?  
8. Tror du att eleverna anser att Idrott och hälsa är ett bildningsämne? Motivera!  
9. Hur utformar du din undervisning så att den verkar som ett bildningsämne för 

eleverna?  
10. I kursplanen står det att eleverna ska ges möjligheten att utveckla kunskaper 

om livsstilens betydelse för hälsan. Hur jobbar du med det kriteriet? 
11. Hur tror du att ämnet kommer att utvecklas i framtiden?  
12. Hur vill du att ämnet ska utvecklas i framtiden?  


