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Abstrakt
Syftet med denna studie är att undersöka hur fem idrottslärare tolkar begreppet hälsa 
och hur de beskriver arbetet med att synliggöra hälsa för elever i sin undervisning. Jag 
anser att studien är gynnsam för skolverksamheten eftersom det är ett viktigt element i 
dagens samhälle samt ett aktuellt ämne. I grundskolans läroplan står det att elevers 
erfarenheter till fysiska aktiviteter är avgörande för hur aktiva de blir i framtiden. Därför 
är det viktigt att elever ges kunskaper om hälsa i skolan, både praktiskt och teoretiskt. I 
teoriavsnittet kommer läroplansteorin lyftas fram samt profession och läraryrket. Data 
har samlats in med hjälp av personliga intervjuer med idrottslärare. Frågeställningarna 
har fokus på vilka tolkningar som kan finnas kring begreppet hälsa bland idrottslärare 
och hur de arbetar med hälsa i sin undervisning. I studiens resultat har det framkommit 
att de intervjuade idrottslärarna i denna studie tolkar begreppet hälsa med välmående 
och att må bra helhetsmässigt. Det har även framkommit att de föredrar att 
ämnesintegrera samt att blanda teori och praktik i undervisningen för att främja lärande 
hos eleverna.

Nyckelord
Idrott och hälsa, elever, profession, teori, praktik, lärarperspektiv, läroplansteori.

Tack
Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare för vägledning och utvecklande samtal. 
Även tack till de idrottslärare som har deltagit i studien.
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1 Inledning
I läroplanen från 2011 belyses det att elever ska ges kunskaper om att deras livsstil har 
betydelse för deras hälsa (Skolverket, 2011). Ett vanligt syndrom är att elever upplever idrott 
och hälsa som ett aktivitetsämne och det blir därför svårt för dem att se på ämnet som ett 
läroämne. Det verkar som den allmänna synen på ämnet som ett aktivitetsämne är ivägen för 
att elever ska lära sig vad de gör. Det diskuteras ofta om att elever behöver mer kunskaper om 
sin hälsa och att de behöver bli mer medvetna om att deras livsstil är avgörande för deras 
hälsa i framtiden. Enligt Skolverket (2011:51) är elevers erfarenheter till fysiska aktiviteter i 
skolan avgörande för hur aktiva elever blir i framtiden.

I citatet nedan synliggörs ett svar från en elev till sin pappa på frågan om vad de lär sig på 
idrottslektionerna i skolan. Pappan har frågat vad hans barn har lärt sig i alla olika ämnen i 
skolan som matematik, engelska och svenska vilket barnet har svar på. På frågan om vad 
barnet lär sig i idrott lyder svaret att de inte lär sig saker på idrotten, men de gör saker. 

”So’, I continue expectantly, ‘and PE? What have you learnt in PE?’ 
She looks at me as if I am simple, or at least naive. With an emphasis 
on the final words, she says: ‘We don’t learn things in PE, 
we do things!” (Redelius, Quennerstedt & Öhman, 2015:641).

Citatet ovan synliggör ett viktigt element att tänka på som idrottslärare: att prata mer med 
elever vad de lär sig och att synliggöra lärandet för att de ska förstå vad de lär sig i ämnet 
idrott och hälsa. 

Efter att ha lyssnat på Mårten Nyléns (2017) föreläsning blev mitt intresse för begreppet hälsa 
större. Han är en av Sveriges mest välrenommerade tränare, hälsoutvecklare och föreläsare. 
Föreläsningen introducerades med följande frågor som ”Hälsa, vad är hälsa för dig? När var 
du glad senast? Vad vill jag? Vad får mig att må bra? Vad ser du i din spegelbild?” Dessa 
frågor fick mig att fundera var jag själv befinner mig i dessa frågor och hur jag som 
idrottslärare skulle kunna föra vidare en positiv inställning till hälsa till framtida elever, likt 
Nylén (2017) gjorde till mig. Föreläsningen fortsatte med att Nylén betonade att det sitter i 
leendet och lyfte fram vikten av positivt tänkande för varje enskild individs hälsa. Genom att 
starta varje dag med en positiv tanke och en positiv handling skapas bättre förutsättningar för 
att dagen ska bli bra, uttryckte han. 

Nylén (2017) pratade om att livsstil är något vi själva skapar, att det är något som går att 
påverka och förändra. Allt handlar om rätt inställning och så länge det finns en positiv 
inställning och en vilja att se möjligheter istället för begränsningar går det också att lyckas. I 
relation till idrottsundervisningen i skolan kan idrottslärare lyfta fram elevers framsteg och 
styrkor desto mer för att de ska prestera bättre. Till exempel om en elev har utvecklats sju steg 
framåt av åtta är det viktigt att lyfta fram de sju framstegen istället för att se det enda steget 
bakåt. Genom att fokusera mer på möjligheter och framsteg kan varje enskild elev utvecklas 
efter sina förutsättningar, både i och utanför skolan, enligt Nylén (2017).   
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2 Syfte och frågeställningar
2.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare tolkar begreppet hälsa och beskriva hur 
arbetet med hälsa genomförs.

2.2 Frågeställningar
 Vilka uppfattningar kan det finnas bland idrottslärare kring begreppet hälsa?
 Hur beskriver idrottslärare hälsa i sin undervisning? 
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3 Bakgrund
I detta avsnitt presenteras ämnet idrott och hälsas historia följt av rubriken hälsa i skolan.

3.1 Ämnet idrott och hälsas historia
Ämnet idrott och hälsa är ett undervisningsämne har funnits med i skolan för att elever ska 
lära sig fysisk aktivitet och därtill relaterade förmågor. Under tidens gång, ca 200 års historia, 
har ämnet både förändrats och bytt namn inte mindre än fem gånger. Från början hette det 
gymnastik, sedan gymnastik med lek, idrott, gymnastik via idrott och slutligen till idrott och 
hälsa som det heter idag. Tidigare hade idrotten olika fokus på pojkar och flickor. Till 
exempel var idrotten för pojkar mer prestationsbetonat och inriktat mot muskelstärkande 
övningar. Medan idrotten för flickor var mer åt fysisk och estetisk fostran. Senare när ämnet 
började kallas för idrott tillkom nya moment som ergonomi, hälsa och träning. När 
läroplanerna kom 1994 bytte ämnet namn till idrott och hälsa. Här betonas hälsa mer än 
tidigare. De övergripande målen här blev att elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa skulle 
utvecklas samt att elever ska ges kunskaper i fysisk träning och en aktiv livsstil. Ämnet idrott 
och hälsa har gått från en könsuppdelad idrottsundervisning till samundervisning med 
inriktning mot hälsa och livsstil (Larsson, Lundvall, Meckbach, Peterson & Quennerstedt, 
2016).

Eftersom ämnets måluppfyllelse innebär att elever ska visa kunskaper och förståelse inom 
olika områden kan problem uppstå för dagens idrottslärare. Det svåra är att ge elever 
möjlighet till fysisk aktivitet på lektionstid samtidigt som de ska lära sig hur de kan använda 
den kunskap som ges i framtiden. Studier som visar är att idrottslärare vanligtvis blandar 
fysisk aktivitet på lektionstid med genomgång om rörelsers innebörd för att elevers 
livsstilsvanor ska påverkas positivt (Larsson, Lundvall, Meckbach, Peterson & Quennerstedt, 
2016).

3.2 Hälsa i skolan
Det framkommer i Folkhälsorapporten (2012) att elever mår allt sämre psykiskt. Därför är det 
viktigt att skolor tar ett stort ansvar för hälsoundervisningen. Det visar sig även att en 
stillasittande fritid, oavsett ålder, ger negativa effekter. Med en stillasittande fritid menar 
Folkhälsorapporten (2012) att individer spenderar sin fritid åt att läsa, se på TV, bio eller rör 
sig mindre än två timmar i veckan. Människor som rör sig för lite har en ökad risk att drabbas 
av olika sjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression. I 
rapporten belyses det att både gener och levnadsvanor är viktiga faktorer för övervikt och 
fetma. Övervikt och fetma kan också leda till negativa effekter som högt blodtryck, förhöjda 
blodfetter och typ 2-diabetes. 

Nilsson (2012) lyfter fram sambandet mellan lärande och hälsa eftersom det har framkommit 
att elevers skolprestationer och psykisk hälsa har ett samband. Bättre förutsättningar till 
lärande kommer från en god hälsa och välbefinnande. Delar som kriminalitet, utanförskap och 
ohälsa kan påverka elevers resultat i skolan. När elever klarar sig i skolan och har en bra 
relation med sin lärare leder det till att eleven känner både bekräftelse samt en ökad 
självkänsla. Svårigheter i skolan kan leda till depressiva symptom och skolstress. Elever som 
får svårt att koncentrera sig i skolan är ofta de eleverna med psykisk ohälsa eller de som har 
svårigheter i hemmet. Det är många faktorer i skolan som påverkar elevers hälsa. Bland annat 
påverkas elever av hur läraren agerar. Om en lärare har höga förväntningar på sina elever 
leder det ofta till att de presterar bättre. Hur föräldrarna är påverkas eleverna också av, till 
exempel om föräldrarna är engagerade och motiverande. Elever påverkas även av varandra, 
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den så kallade kamrateffekten. Det kan vara både positiv och negativ påverkan beroende på 
hur studiemotiverade eleverna är i kompiskretsen (Nilsson, 2012).  

Enligt Annerstedt (2007:136) bör idrottslärare förbereda och planera sina lektioner noggrant. 
Det finns alltid olika behov hos enskilda elever som behöver bemötas, vilket kräver att läraren 
har planerat lektionen väl. Hur läraren är i sitt bemötande och arbetssätt är avgörande för 
elevers prestationer och därför viktigt att vara medveten om det. I idrott och hälsa står ofta 
elevers färdigheter i fokus där de ska utföra olika övningar med sina kroppar. Enligt 
Annerstedt (2007) kan deras självförtroende vara i fara eftersom de observeras både av lärare 
och kamrater. Som lärare i sådana situationer ska en elev aldrig tvingas utföra något den är 
obekväm i. Ytterligare en viktig faktor som lyfts fram är att skapa en effektiv och positiv 
lärandemiljö samt förmedla både säkerhet och omtanke till eleverna.    

Utifrån Nilsson (2012) visar det sig att flickor upplever mer stress jämfört med pojkar. Flickor 
verkar inte ha lika lätt att behålla en positiv självbild som pojkar har. Den här stressen är ofta 
skolrelaterad och därför viktig att vara medveten om som lärare. Hälsofrämjande 
skolutveckling är ett begrepp som betyder att en skola arbetar för att skapa ett klimat där 
elever känner sig trygga, mår bra och klarar av studierna. Begreppet ”hälsofrämjande skola” 
etablerades av Världshälsoorganisationen under 1990-talet. För den sociala hälsan är det 
viktigt med värdegrundsarbete på skolor där de arbetar med att skapa goda relationer mellan 
elever och lärare. Skolsköterskan har också en viktig roll eftersom hon/han kan samtala om 
hälsa med eleverna. På det viset kan idrottslärare samarbeta tillsammans med skolsköterskan.

Enligt Skolverket (2011) ska elever bland annat ges kunskaper i olika områden inom rörelse, 
hälsa och livsstil i årskurs 4-6, såsom:

 Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer

 Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och 
träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild (Skolverket, 2011:49).

I citatet nedan från Skolverket (2011) lyfts det fram att hemmet och föräldrar är en viktig 
faktor för elevers utveckling i skolan:

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket 2011:9).
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4 Tidigare forskning

4.1 Hälsa
Quennerstedt (2006) uttrycker att begreppet hälsa har olika betydelse från person till person. 
Det går att läsa i tidningar och sociala medier om hälso- och bantningstips där fokus brukar 
vara på hälsosamma livsmedel. Begreppet hälsa är vanligtvis associerat med utseende och hur 
vi mår, till exempel sjuk eller frisk. En god hälsa förknippas ofta med att vara frisk. 
Patogenas och salutogenes är två hälsobegrepp på latin som lyfts fram av Quennerstedt 
(2006). Båda begreppen beskriver hur någon mår. Det som fokuserar på det sjuka tillhör den 
patogena teorin. Salutogena teorin fokuserar istället på hälsans ursprung. 

Quennerstedt (2006) uttrycker att människors uppfattningar om hälsa påverkar hur vi agerar 
och handlar i olika situationer. På så vis menar Quennerstedt (2006) att undervisning om hälsa 
innebär att ge elever kunskaper om hur de kan förebygga sjukdomar och skador samt hur de 
kan förhindra det på sikt. Enligt Skolverket (2011) är ett viktigt element att lära elever hur 
deras livsstil påverkar deras framtida hälsa. Undervisning om hälsa kan vara hur de kan träna 
upp sin kondition och hur de kan planera sin kosthållning. Elever ska ges kunskaper om att 
det är viktigt att motionera och att äta rätt för att undvika övervikt och ett stillasittande liv. 

”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande 
för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och 
friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 
fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om 
idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället” 
(Skolverket, 2011:48). 

Ahlgren (2016) har undersökt elevers definitioner av hälsa. Det visade sig, utifrån 
intervjuerna, att eleverna upplevde hälsodelen som negativ för att undervisningen blev 
teoretisk och stillasittande. Enligt världshälsoorganisationens definition är hälsa ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och varken sjukdom eller handikapp 
(Nestor, 2014). Hälsa påverkas bland annat av relationer, hur goda och trygga de är. Den 
psykiska hälsan påverkas av trivseln i skolan, vad individer äter och hur aktiva de är. Det är 
några faktorer som påverkar den psykiska hälsan för både barn och vuxna (Nestor, 2014).

4.2 Att synliggöra lärandet
I artikeln ”Communicating aims and learning goals in physical education: part of a subject for 
learning?” av Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) lyfter författarna fram hur elever 
vanligtvis upplever vad de lär sig på sina idrottslektioner. Artikeln har som syfte att granska 
olika undervisningsmetoder och hur idrottslärare synliggör mål för elever. De som har deltagit 
i studien är ca 150 elever i åldrarna 14 till 16 år och totalt sex idrottslärare. I studien har de 
delat in undervisningsmetoderna i tre olika kategorier. Den första kategorin presenterar de 
lärare som varken har bestämt målen och inte heller uttryckt dem för eleverna. I den andra 
kategorin är målen väldefinierade, men inte uttryckta för eleverna. I den tredje är målen både 
väldefinierade och beskrivna för eleverna.

I den första kategorin, där lärarna inte visar lektionernas mål, visar det i intervjuerna att 
lärarna har svårt att svara på frågan om vilka mål de arbetat med. Istället uttrycker de att de 
lägger vikten på att förklara för eleverna vad de ska göra och de betonar vikten av att ha 
roligt. I den andra kategorin visar det sig att de intervjuade idrottslärarna vet vilka mål de har 
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med sina lektioner, men att de inte kommunicerar dem till eleverna. De synliggör alltså inte 
lärandet för eleverna. I intervjuer med elever visar det sig att de ser på idrottslektioner som att 
ha kul, att göra sitt bästa och att alltid försöka. I den tredje kategorin visar det sig att 
idrottslärarna har en tydlig förbindelse mellan undervisning och mål. Studien visar att det 
varierar från lärare till lärare hur de synliggör lärandet och att det finns en brist i att förtydliga 
målen för deras elever (Redelius, Quennerstedt & Öhman, 2015).

Enligt Jacobsson (2014) kan lärandet göras mer synligt för eleverna genom att diskutera med 
dem eller att eleverna diskuterar med varandra. Eleverna kan ges mer eget ansvar, när de ges 
mer eget ansvar har läraren tid att observera och reflektera. Som lärare är det viktigt att 
reflektera och identifiera vad det är som eleverna lär sig och hur de lär sig. Sannolikt är att 
elever alltid lär sig något och lämnar en idrottslektion med nya erfarenheter, men det betyder 
inte att de uppnått lärandemålen. Jacobsson (2014) delar in elevers lärande i två kategorier: 
relationella och individuella resurser för lärande. Relationella resurser för lärande innebär att 
elever påverkas av hur andra elever beter sig, vilket klimat det är, hur läraren handlar och 
vilka instruktioner som ges. Den andra kategorin innehåller elevernas egen påverkan för sin 
egen utveckling i ämnet. Om en elev försöker göra sitt bästa och strävar mot ett högt betyg ses 
detta som en resurs för att eleven ska lära sig mer. Två viktiga faktorer att förhålla sig till som 
idrottslärare är innehållet som står i kursplanen och att skapa undervisning som upplevs 
relevant för elever för att motivera dem. Jacobsson (2014) använder sig av begreppet nytta 
och menar att innehållet i idrottslektioner bör formas efter elevernas syn på nytta för att 
främja ett hållbart lärande. Genom att ha idrottslektioner som är anpassade efter elevers 
uppfattning av nytta kan lärande som är hållbart skapas (Jacobsson, 2014). 

För att synliggöra lärandet är en viktig faktor att läraren släpper in eleverna i sin planering av 
undervisningen. Thornberg och Elvstrand (2012) lyfter fram att det skapas goda relationer 
mellan lärare och elever när de får delta i planeringen. Genom att använda sig av 
elevinflytande tränar elever demokrati och de får känna sig delaktiga vilket ökar deras 
motivation. Demokrati och elevinflytande leder till förtroende för lärare. Motsatsen till detta 
kallas ett naivt förtroende som kan tolkas som bristande demokratiska metoder. Detta kan leda 
till passiva elever som inte engagerar sig i sin utbildning.  

Läroplanen har blivit alltmer framträdande i den folkhälsobaserade undervisningen. Ämnet 
idrott och hälsa har länge associerats med att hälsa bygger på att stärka kroppen som senare 
har utvecklats till en mer hälsoinriktad målsättning. Om lärare uppmuntras att arbeta mer med 
fysisk aktivitet i skolan kan det bidra till välmående och en god hälsa hos elever. Det kan även 
stärka elevernas fokus i skolan. Vidare fokuserar artikeln på hur viktigt det är att utbilda 
elever om både kropp och medvetande. Elever ska ges kunskaper om kropp och hälsa. Ett 
resultat som framkom i artikeln är att elever som är aktiva under sin barndom fortsätter att 
vara fysiskt aktiva som vuxna (Johns, 2010). 

4.3 Profession och läraryrket
Elever behöver idrott och hälsa enligt Schwarz (2011). I det tyska samhället diskuteras idrott 
och hälsa i skolan, Schwarz (2011) försöker visa idrottslärarens status som profession genom 
att lyfta fram idrott och hälsas betydelse i samhället. Enligt denna artikel utvärderades lärares 
profession som nästhögst av tio professioner i Tyskland, samtidigt rankas yrket som mest 
utmattande (Schwarz, 2011). Detta lyfter även Brante (2009) fram och nämner några andra 
yrken med samma problematik, bland annat läkare, präster, advokater och lärare. Professioner 
är yrken som förknippas med en viss kunskapsbas som grundar sig i en yrkesutbildning 
(2009). Läraren har en viktig roll för elevers hälsa och för att skapa samarbete med hemmet. 
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Eftersom det är faktorer som berör personliga liv gör det lärares profession extra viktig. 
Hemmet och föräldrar är en viktig faktor för elevers utveckling i skolan (Chappells, 2014).

För att skolan idag ska utvecklas behöver lärare sätta sig in mer i forskning och diskutera om 
önskvärda förändringar (Carlgren, 2010). En fråga som lärare ständigt behöver ställa sig är 
hur man kan göra det möjligt för eleverna att utveckla förståelse inom det område som ska 
tränas samt fråga eleverna samtidigt som de utför en specifik övning för att synliggöra 
lärandet i stunden. Hon menar vidare att lärare många gånger inte tar till sig eller använder sig 
av forskning som finns om individers utveckling. Läraryrket är en pedagogisk verksamhet där 
möten med människor sker ideligen. Relationer som skapas mellan lärare, elever och föräldrar 
grundar sig ofta på sunt förnuft. Carlgren (2010) lyfter fram att kunskap och reflektion 
behöver komma in mer i skolan. Genom att fråga elever vilken muskel de tränar i en specifik 
övning leder det till att eleverna reflekterar och utvecklas.  
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5 Teoretisk referensram
I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska perspektiv. Studien kommer utgå från 
läroplansteorin. Utifrån teorin beskrivs ramfaktorteorin kortfattat för att komma in på tre olika 
arenor som är centrala begrepp till denna studie. Dessa arenor är formulering, transformering 
och realisering.

5.1 Läroplansteori
Ramfaktorteorin var en slags modell som användes för att förstå olika faktorer som påverkar 
elevers resultat i olika undervisningssituationer. Det är därifrån läroplansteorins ursprung 
kommer från (Wahlström, 2016). Det som bygger upp en läroplan kallas för läroplanskod och 
den kan separeras i tre nivåer. I de här nivåerna undersöks olika faktorer. I den första nivån 
undersöks värderingar, kunskaper och erfarenheter. I den andra nivån undersöks läroplanens 
innehåll och i den tredje undersöks det praktiska i själva undervisningen. Wahlström (2016) 
lyfter fram läroplan och didaktik som två begrepp som integrerar med varandra. Båda 
begreppen innebär att tolka hur kunskapskraven ska uppnås i undervisningen samt hur 
genomförandet ska gå till. Varje enskild lärare tolkar mål och kunskapskrav på olika sätt 
vilket gör att målen förmedlas olika till elever. Genom att intervjua lärare till denna studie 
kommer svar att ges hur de intervjuade lärarna har tolkat kursplanen. 

Linde (2012) menar att det finns tre olika arenor inom läroplansteorin och det är också 
läroplanen som styr vilka mål som skolan ska uppnå. Dessa tre arenor beskrivs i rubrikerna 
nedan samt varför de är med i denna studie.

5.1.1 Formuleringsarenan
En av arenorna som Linde (2012) nämner är formuleringsarenan som innebär hur mycket tid 
som ska tilldelas till olika ämnen samt vilka mål det är till varje ämne. Den här arenan 
kommer inte att vara med i studien eftersom denna del av teorin inte berör studiens områden.

5.1.2 Transformeringsarenan
Den andra arenan är transformeringsarenan. Den innebär hur lärare tolkar läroplanen och 
förmedlar den vidare (Linde, 2012). Denna arena kommer att användas i studien eftersom jag 
kommer att ta reda på hur de intervjuade idrottslärarna tolkar begreppet hälsa och hur de 
arbetar med det i sin undervisning.  

5.1.3 Realiseringsarenan
I den tredje arenan står kommunikation och aktivitet i fokus. Den handlar om hur läraren 
planerar sin undervisning och elevernas aktivitet i klassrummet. Den arenan kallas 
realiseringsarenan. Enligt realiseringsarenan är det lärarens tolkning av kursplanen som 
formar undervisningen (Linde, 2012). I den här studien kommer den här delen av teorin att 
användas när jag undersöker hur idrottslärarna utformar sin undervisning för att synliggöra 
lärandet. 

5.2 Professioner
Brante (2009) lyfter fram olika professioner. Professioner innebär olika yrken som baseras på 
vetenskaplig kunskap. Bland annat hör klasslärare till semiprofessionerna. Vanligtvis har en 
profession skapats utifrån en universitetsutbildning som i sin tur leder till det professionella 
yrkeslivet. Vissa professioner handskas med områden som hälsa, liv och död. Detta gör att 
dessa professioner har högre status jämfört med andra yrken. Lärare tillhör semiprofessionen 
och är kopplade till välfärdsstatens trygghets- och välfärdssystem. Lärare har genom 
universitetsutbildning läst pedagogik och utbildningsvetenskap samt olika ämnen. Yrken som 
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människor är beroende av för att vara frisk och må bra har alltid haft hög status (Brante, 
2009), vilket skulle kunna kvalificera idrottsläraryrket som en viktig profession. 
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6 Metod
I detta avsnitt kommer studiens metoder att presenteras. Avsnittet inleds med vald metod. 
Därpå presenteras datainsamlingen, urval av idrottslärare och genomförande. Sedan beskrivs 
intervjuernas upplägg, bearbetning av data och de etiska övervägandena.

6.1 Metodval
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en intervjustudie valts. Intervjustudie passar 
bäst eftersom syftet är att undersöka personliga uppfattningar och tolkningar. Val av 
intervjumetod ligger till grund för att komma in på djupet av hur idrottslärare tolkar begreppet 
hälsa i deras undervisning (Fejes & Thornberg, 2015; Allwood, 2010). 

6.2 Datainsamling
I denna studie samlades data in genom semistrukturerade intervjuer. Denna metod valdes för 
att få en förståelse för hur idrottslärare upplever sitt arbete med fokus på hälsa. Denna 
intervjuform valdes eftersom studien ska undersöka hur idrottslärare beskriver hur de tolkar 
och arbetar med hälsa i sin undervisning och då ger denna intervjuform en djupare förståelse 
(Denscombe, 2016). Denscombe (2016) lyfter fram både för- och nackdelar med att använda 
sig av intervjuer. En nackdel kan vara att intervjupersonerna svarar på det som de tror att 
intervjuaren vill, vilket kanske inte alltid är sanningen. En fördel är att intervjuaren kan 
anpassa frågorna under intervjuns gång. Beroende på vilka svar som ges kan följdfrågor 
ställas vilket kan ge mer detaljerad information. 

6.3 Urval
Ett bekvämlighetsurval gjordes när idrottslärarna blev utvalda till intervju och vilka som var 
tillgängliga och fanns nära till hands (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes med fem 
lärare som arbetar på skolor i södra Småland. Kravet för att intervjua dem var att lärarna 
skulle ha behörighet och undervisa i ämnet idrott och hälsa.

De utvalda idrottslärarna blev utvalda eftersom de var tillgängliga för studien. Deras namn är 
fiktiva för att de ska vara anonyma. Idrottslärarna har blandade erfarenheter, alla är 
legitimerade i idrott och hälsa och besitter ett stort intresse för ämnet. Robin har två års 
erfarenhet av att undervisa i ämnet idrott och hälsa och arbetar med årskurserna 1-6 och 
undervisar även i matematik. Kim har fem års erfarenhet och arbetar i årskurserna 6-7 och 
undervisar också i SO. Den tredje läraren, Billy, har 20 års erfarenhet som idrottslärare. 
Denna lärare undervisar i årskurserna 6-7 utöver i idrott och hälsa också i matematik och NO. 
Charlie har arbetat i fem år som idrottslärare i årskurserna 4-5 och undervisar även i SO. Till 
sist har vi läraren Love som har arbetat som idrottslärare i 15 år och är legitimerad i 
årskurserna F-9. 

6.4 Genomförande 
En undersökning i form av intervjuer genomfördes för att skapa en klarare bild och kunskaper 
för hur undervisningen ser ut i idrott och hälsa för att vägleda elever till en smartare livsstil. 
De etiska övervägandena har tagits hänsyn till enligt Hermeréns (2011) beskrivning. Bland 
annat skickades ett informationsbrev till de idrottslärare som blev utvalda innan intervjuerna 
genomfördes. Intervjufrågorna skickades även ut innan intervjuerna ägde rum för att 
idrottslärarna skulle få en chans att tänka igenom frågorna innan och känna sig mer trygga 
under intervjutillfället.  
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6.5 Intervju
Intervjuerna har ägt rum på idrottslärarnas skolor där de fick välja ett arbetsrum som var 
tillgängligt. Lärarna valde ett rum där omgivningen inte kunde störa intervjun. Kvale och 
Brinkmann (2014) lyfter fram vikten av att intervju i ett rum där det känns bekvämt för den 
intervjuade, därför valdes ett rum där den som skulle intervjuas kände sig trygg eftersom de 
första minuterna i en intervju är viktiga för att den intervjuade ska öppna upp sig om 
personliga tankar. Intervjufrågorna är utformade av öppna frågor för att få ut breda svar från 
lärarna (se bilaga A). Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt att förhålla sig till 
sina intervjufrågor, men även att vara flexibel att ställa följdfrågor beroende på det svar som 
ges. Eftersom intervjufrågorna utgått från öppna frågor och ett färdigt ämne blev den valda 
metoden semistrukturerade intervjuer (Johansson & Svedner, 2010). 

Intervjuerna inledde med att fråga idrottslärarna hur länge de arbetat med idrott och hälsa för 
att få en bild av deras erfarenhet. Till frågan därefter skulle idrottslärarna beskriva hur de 
tolkar begreppet hälsa, sedan hur de arbetar med hälsa i sin undervisning. Under intervjuernas 
gång ställdes olika följdfrågor beroende på vilket svar som gavs. Den avslutande frågan 
handlade om hur idrottslärarna såg på hälsa som teori och praktik.  

6.6 Bearbetning av data
Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att kunna lyssna på inspelningarna 
igen. Intervjuerna har transkriberats och för att enklare kunna analysera insamlad data har 
transkriberingarna skrivits ut för att kunna arbeta med insamlad data rent fysiskt. Att skriva ut 
transkriberingarna förespråkar Fejes och Thornberg (2015) eftersom det ger en tydlig 
överblick för forskaren. Efter att transkriberingarna skrivits har likheter och skillnader 
kategoriserats och tematiseras med hjälp av färgpennor. 

Begrepp som har använts är bland annat formuleringsarenan, transformeringsarenan och 
realiseringsarenan utifrån läroplansteorin, samt lärares profession och yrke. Dessa begrepp, 
förutom formuleringsarenan, kommer tillbaka i resultat- och analysavsnittet.  

6.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet

6.7.1 Tillförlitlighet
Om någon annan skulle kunna göra en liknande studie som denna med liknande resultat hade 
denna studie varit tillförlitlig enligt Denscombe (2016), men med tanke på att 
idrottsundervisning ständigt utvecklas är chansen liten att andra forskare ska hitta liknande 
resultat som denna undersökning. Alla idrottslärare har sin egen individuella tolkning av 
begreppet hälsa och tolkar intervjufrågorna på olika sätt. Denna studie har grundat sig på fem 
idrottslärare, vilket gör studien mindre tillförlitlig på grund av få respondenter. Den hade varit 
mer tillförlitlig om fler idrottslärare över hela landet blivit intervjuade. 

6.7.2 Trovärdighet
Alla delar i denna studie bör ha en röd tråd för att den ska vara trovärdig (Denscombe, 2016). 
Det innebär att alla delar ska höra ihop med varandra och delarna ska vara relevanta för det 
som undersökts (2016). Efter varje intervju med idrottslärarna och ibland under själva 
intervjutillfället, kontrollerade intervjuaren om svaren tolkats rätt genom att upprepa det som 
blivit sagt. Genom att göra en kontroll på det viset stärker det att den insamlade datan är 
korrekt.
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6.7.3 Överförbarhet
Överförbarhet innebär att någon annan forskare kan använda sig av delar från denna studie till 
andra studier. Det som krävs då är att delarna ska vara relevanta för den andra studien och 
passa till dennes kontext. Dock blir denna studiens kontext svår att överföra till andra 
eftersom den bygger på personliga tolkningar från få respondenter. Denscombe (2016) menar 
att de andra delarnas kontext behöver vara relevant till den andra studien. 

6.8 Etiska överväganden
Data har samlats in med hjälp av litteratur, intervjuer och artiklar. Eftersom studien bygger på 
intervjuer med idrottslärare var det relevant att reflektera över forskningsetikens fyra punkter 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt Hermerén (2011) finns det fyra olika etiska överväganden som är viktiga att beakta. De 
etiska övervägandena är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet har de intervjuade idrottslärarna till denna 
undersökning fått information om studiens uppgift. De fick information om vad 
undersökningen handlar om och varför de är viktiga för studien. Lärarna var medvetna om att 
de deltog frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville under intervjutillfället. 
Med samtyckeskravet menas att samtycke måste inhämtas. För att uppfylla detta krav ska ett 
missivbrev skickas ut till de som ska intervjuas. Utifrån konfidentialitetskravet skyddas de 
intervjuade lärarna genom att deras namn inte kommer syns i resultatet. Nyttjandekravet 
innebär att insamlad data endast får användas för detta forskningsändamål och all information 
kommer raderas när studien är avslutad. De intervjuade som ställt upp är medvetna om att 
informationen de delat med sig av inte syns förutom i denna studie (Hermerén, 2011). 
Doverberg och Pramling Samuelsson (2012) lyfter fram att det är bra att gå igenom intervjuer 
tillsammans med den intervjuade för att få en större förståelse och för att tolka svaren rätt. 
Därför har jag upprepat informationen och ställt följdfrågor för att kontrollera att jag uppfattat 
den intervjuades svar på rätt sätt. 
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7 Resultat och analys
Det har framkommit både likheter och skillnader i insamlad data. Den insamlade datan har 
kategoriserats och tematiserats utifrån lärarnas svar. Resultatet presenteras i två rubriker 
utifrån studiens frågeställningar. Den första rubriken handlar om vilka uppfattningar 
idrottslärare har om begreppet hälsa och den andra om hur idrottslärare beskriver hälsa i sin 
undervisning. Efter respektive frågeställning analyseras resultatet i relation till 
läroplansteorins två arenor. Intervjupersonerna benämns här som Charlie, Robin, Kim, Billy 
och Love. 

7.1 Vilka uppfattningar kan det finnas bland idrottslärare om begreppet 
hälsa? 
I denna frågeställning framkommer två teman. Det första temat är att idrottslärarna tolkar 
hälsa med välmående helhetsmässigt. Begreppet hälsa har beskrivits med vad du kan göra 
med din kropp, både psykiskt och fysiskt för att må bra. Det andra temat som framkommer är 
föräldrars och kamraters påverkan. Här kommer begreppet transformeringsarenan till uttryck 
eftersom fokus till denna frågeställning är hur de intervjuade idrottslärarna tolkar begreppet 
hälsa och hur de sedan transformerar det till sin undervisning. 

Robin beskrev hälsa på följande sätt ”Jag tänker på vad man ska göra för att må bra, vad 
man kan göra med sin kropp både psykiskt och fysiskt.” Hon beskriver även att det är viktigt 
att prata med eleverna om hur man mår inuti istället för utanpå. Som idrottslärare känner hon 
ett ansvar att visa vad som finns för möjligheter för att eleverna ska få upp ögonen för olika 
aktiviteter som finns. Det visas bland annat i detta uttryck ”Man ska visa eleverna vad som 
finns och hur man kan jobba för att må bra. Att visa att allt är individuellt. Vissa kanske 
behöver träna fem gånger i veckan och vissa två gånger. Det är även viktigt att lyfta varför 
vissa vuxna går in i väggen, vad det kan bero på, prata om psykisk hälsa i dagens samhälle… 
Även att lyfta sånt som står i sociala medier, vad är hälsosamt och så vidare.”

Lärarna har lyft fram att det är viktigt att ge elever kunskaper om hälsa och få dem att se hälsa 
i ett större perspektiv. Kim uttrycker att ”Kunskap är viktigt med hälsa. Psykiskt, socialt och 
välbefinnande.” Billy är inne på liknande spår, att kunskap om hälsa är viktigt. Billy uttrycker 
att ”Hälsa för mig är ganska brett, det handlar om hela människan, knopp och kropp. Det 
handlar om fysisk-, social- och psykisk hälsa. Alla de här begreppen är viktiga, det är viktigt 
att se helheten och att ha en balans i allt, med kost och allting. Det är hälsa för mig och den 
är väldigt individuell. Man behöver olika mycket av olika saker. En del behöver mer av det 
sociala och en del mindre som kanske gärna är ensamma, men mår lika bra ändå. Det är 
viktigt att ge eleverna kunskaper om hälsa så att de ser det i ett större perspektiv. De behöver 
ges kunskaper i att det inte bara är att röra på sig för att ha en god hälsa, det är mycket mer 
än så som är hälsa. Elever behöver bli mer medvetna om vad det är som påverkar deras 
hälsa.” Charlie förklarar begreppet hälsa med ett ord ”Välbefinnande betyder hälsa för mig” 
och Love sammanfattar hur hon tolkar hälsa med tre ord; sova, äta och träna vilket 
framkommer i detta uttryck ”Hälsa betyder just för mig att må bra och det gör man genom de 
här tre sakerna: du sover, äter och rör på dig. Då mår kropp och själ bra tillsammans, 
helhetsmässigt.”

Det andra temat som framkommer är föräldrars och kamraters påverkan på elevers hälsa. Kim 
beskriver att det är vanligt att elever tar efter sina föräldrars hälsovanor. Detta resultat visas 
bland annat i detta uttryck ”Föräldrarna har ett oerhört viktigt ansvar för elevers hälsa. 
Exempel kan föräldrar få sina barn att cykla till skolan istället för att åka bil. Där kan 
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föräldrarna påverka och agera.” Det visar sig även att elevers kompisars hälsovanor 
påverkar varandra och det resultatet visas i följande (Billy) ”Det gör även mycket vilket 
umgänge eleverna har. Om de har kompisar som rör på sig eller inte så gör den det också.” 
Robin kommer också in på andra resultatet och det visas i detta uttryck ”På idrottslektionerna 
lära sig eleverna grunderna, men de påverkas även av vad de gör på fritiden och där har 
föräldrarna ett stort ansvar.” Enligt Charlie är lektionerna i idrott och hälsa avgörande för 
elevernas uppmuntran till en hälsosam livsstil, speciellt för de elever som inte får det från sina 
föräldrar. Detta resultat framkom från detta uttryck ”De elever som inte får föräldrastödet 
hemifrån är det extra viktigt som idrottslärare att bidra till deras inställning till hälsa, för då 
kanske vi är de enda som finns för dem för att uppmuntra till idrott och hälsa.” Även Love 
kommer in på detta resultat ”Vi idrottslärare och övriga lärare har ansvar för elevernas 
inställning till hälsa tycker jag, men det är föräldrarnas ansvar i första hand. Vi som lärare 
kan undervisa och skapa rörelseglädje, vi kan informera föräldrar om mer träning och 
alternativ som finns… men föräldrarna har ett stort ansvar att uppmuntra hemifrån också.”

7.1.1 Analys
I resultatet visar det första temat att idrottslärarna tolkar begreppet hälsa med ord som 
välmående, psykisk, fysisk och social hälsa. Det andra temat har visat sig att föräldrar och 
elevers umgänge har en påverkan på deras inställning till hälsa. 

Robins tolkning av begreppet hälsa är att den är både psykisk och fysisk. Hon kommer in på 
sociala medier och att det är viktigt att prata om vad som syns där, att lyfta vad som är 
hälsosamt, att allt är individuellt och att alla individer mår bra av olika saker. Det är hälsa för 
henne, att alla mår bra av olika saker. En del individer mår bra av att träna mer och andra mår 
bra av att träna mindre. I linje med Quennerstedt (2006) har begreppet hälsa olika betydelse 
från person till person. Robins tolkning kommer in på att det är bra att prata om de patogena 
och salutogena begreppen, utan att använda just de orden i intervjun. Quennerstedt (2006) 
beskriver begreppen som olika teorier som beskriver individers hälsa, vilket Robin också 
beskriver som viktigt att belysa för eleverna.

För ett skapa en förståelse om vad hälsa är krävs kunskaper om vad som finns. Kim tolkar 
begreppet som att må bra psykiskt, i det sociala och välbefinnande. Det sociala går in i det 
andra temat som har med umgänget att göra. För att må bra är det viktigt att trivas i sitt 
sociala. Billy belyser också att psykisk, fysisk, och social hälsa är tre viktiga begrepp som alla 
har med hälsa att göra. Billys, Kims och Robins utsagor påminner om varandra. Charlie 
uttryckte sig kortfattat med att hälsa betyder välbefinnande, vilket går in i de andra 
beskrivningarna.

I första temat uttrycker sig Love i linje med Nestor (2014), ett viktigt element att belysa för 
sina elever är tre grundpelare för att må bra. Dessa tre är att äta, sova och röra på sig. Loves 
och Billys utsagor påminner om varandra då de beskriver hälsa som något helhetsmässigt, att 
både kropp och själ ska må bra tillsammans. För att må bra är det inte bara avgörande om du 
tränar, utan det hör även ihop med att äta, sova och träna, enligt Love. I linje med det som 
Wahlström (2016) lyfter fram i teoriavsnittet tolkas läroplanens kunskapskrav olika från 
lärare till lärare i enlighet med transformeringsarenan. Detta har framkommit som resultat i 
lärarnas svar till denna frågeställning där de har svarat någorlunda lika, men använt sig av 
olika begrepp. Linde (2012) kallar det transformering när lärarna uttrycker hur de tolkar 
läroplanen och hur de förmedlar det vidare i undervisningen till sina elever.
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I första temat kom social hälsa in som tolkning av begreppet hälsa. Andra temat belyser hur 
kamrater och föräldrar påverkar elevers livsstil och hälsa. Idrottslärarna menar att vanligtvis 
umgås de aktiva eleverna med varandra och de mindre aktiva med varandra. Det har visat sig 
att de intervjuade idrottslärarna har en likasinnad syn på att föräldrar har ett stort ansvar och 
påverkan på elevers inställning till hälsa. Enligt Chappell (2014) har lärarens profession en 
viktig roll för familjestöd på grund av att skolan berör individer personligen. Det är viktigt att 
skapa goda relationer och att ha ett samspel med elever och deras föräldrar. Genom att ha 
denna samverkan kan lärare och föräldrar tillsammans uppmuntra till en hälsosam livsstil till 
eleverna. I linje med det som Love uttrycker ligger ett stort ansvar hos föräldrar, men som 
idrottslärare kan de ge inspiration och alternativ på aktiviteter som de kan utföra i hemmet. 

7.2 Hur beskriver idrottslärare hälsa i sin undervisning? 
Här har det framkommit två teman. Det första temat som framkom är varierad undervisning 
och en trygg lärandemiljö. Det andra temat är ämnesintegrering för att arbeta med hälsa. Här 
kommer begreppet realiseringsarenan till uttryck utifrån läroplansteorins tre arenor. 
Realiseringsarenan är relevant till denna frågeställning eftersom den har fokus på hur 
idrottslärarna verkställer det som står i läroplanen till undervisningen.

Robin beskriver att undervisningen är ganska olika och att det beror på vilken årskurs som ska 
undervisas. När läraren ska undervisa om hälsa med de yngsta eleverna på skolan brukar de 
diskutera vad hälsa är och att det innebär att sova, äta, röra på sig, säga snälla saker och sedan 
stegrar läraren uppåt i svårighetsgrad med de äldre eleverna. I de äldre årskurserna går de in 
mer på djupet, det visar sig i detta uttryck ”I årskurs fyra och fem arbetar vi med hur man ska 
träna och äta för att må bra. Vi jobbar med de olika delarna uppåt, blandar både teori och 
praktik. Ibland leker vi lekar som har med det att göra.” Lekar som Robin beskrev var bland 
annat björnen sover som används med de yngre barnen när sömn ska göras synligt som en 
viktig del i hälsa. En annan lek som läraren beskrev heter fruktsallad, den används när 
området handlar om kost. Leken innebär att eleverna tilldelas olika frukter, till exempel skulle 
alla päron byta plats och när läraren säger ”fruktsallad” byter alla plats. Robin försöker blanda 
teori och praktik i sin undervisning. Läraren menar att eleverna kommer ihåg bättre när de gör 
saker praktiskt, samtidigt som det teoretiska kan belysas. Robin arbetar även med ”veckans 
ord” som sitter på tavlan i idrottshallen. ”Till exempel mat – vad har mat med hälsa att göra? 
Frågar jag eleverna då om det är veckans ord. Då blir det synligt för eleverna och teoridelen 
blir automatiskt i samband med samlingen innan den praktiska lektionen startar.” Robin 
förklarar att han brukar fråga sina elever hur de vill att undervisningen ska se ut. Antingen 
brukar de välja att arbeta med teori lite i varje idrottslektion eller rena teorilektioner ibland 
och rena praktiska lektioner. Ett viktigt element som framkom i intervjun med Robin är ”Jag 
tycker att det är viktigt att prata om psykisk hälsa i dagens samhälle. Bland annat prata om 
varför många vuxna går in i väggen, vad det kan bero på, prata om social media, vad som är 
hälsosamt och så vidare. Viktigt är att prata om hur man mår inuti istället för utanpå.”

I Charlies och Robins utsagor har viss likhet framkommit. Det är att båda uttrycker att målet 
med idrott och hälsa är att eleverna ska hitta det som passar dig som individ. Charlie uttrycker 
sig på följande sätt ”Det viktigaste som idrottslärare är att låta varje elev hitta sitt sätt, sin 
grej och hitta glädjen i att röra sig. Det är målet, att alla ska hitta sin grej.” Robin uttrycker 
att ”Det är viktigt att visa att allt är individuellt. Lärarens ansvar är att visa vad som finns för 
möjligheter, så att eleverna får upp ögonen för olika aktiviteter som finns, att visa utbudet 
liksom och inspirera.” För att väcka ett livslångt intresse för idrott och hälsa betonar Charlie 
att det är viktigt att aldrig tvinga någon elev till att göra något som den inte vill. Detta 
framkom från detta citat ”Jag brukar försöka att visa olika vägar, att aldrig tvinga någon till 
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något. Särskilt vid utsatta saker som simning, gymnastik, dans eller bollsporter för de som är 
bollrädda… Istället stötta och låta de visa vid annat tillfälle när inte alla ser på. Många är 
rädda att misslyckas framför kompisarna. En sån sak kan göra att idrottsintresset och 
upplevelsen kring det blir dålig och det tar man ju med sig.”

Idrottsläraren Kim beskriver arbetet med hälsa i sin undervisning på följande sätt ”Hälsa ska 
ju genomsyra all undervisning tycker jag. Att man förklarar varför vi gör detta. Då får man 
med hälsoperspektivet. Jag brukar därför komma in på hälsa och välmående även i mina 
andra ämnen. Det är viktigt att lyfta fram hur vi påverkas, känna lyckoruset att man lyckas, 
kan uppnå något, plus teoridel där vi kombinerar det fysiska med det teoretiska. Exempel om 
vi tränar benböj brukar jag fråga varför den övningen är bra och vad det är man tränar i den 
övningen.” 

Ett resultat som framkom från intervjun med Love är att läraren gärna blandar teori och 
praktik i sin undervisning. Det visas här ”Ibland kollar halva klassen en film i 
redskapsutrymmet och andra halvan spelar basket, sen får de som kollat film svara på några 
frågor och sen byter grupperna. Rena teorilektioner har jag haft tidigare, men inte längre, 
rörelsebiten är viktigast. Bland de yngre eleverna pratar man hur man tränar, vad man gör, 
vad man äter osv. Med de äldre har vi bland annat gjort en hälsodagbok där de fyller i när ed 
går upp, lägger sig, vad de äter för frukost och vad en bra frukost är. Eleverna brukar få 
hålla i uppvärmningen och då ska de visa att de vet vad som är viktigt att värma upp 
beroende på vad vi ska göra för aktivitet den lektionen.” Love förklarar ytterligare att både 
teori och praktik är beroende för varandra för att eleverna ska förstå, det visas i detta uttryck 
”Har man inte teori alls förstår eleverna inte praktiken. Teori är grunden och basen, men 
förhållandevis till praktiken väldigt liten. Så jag försöker blanda, till exempel prata om puls 
och sen får eleverna springa och sen ta pulsen.”

Att ta stöd och integrera idrott och hälsa med andra ämnen framkommer som ett andra tema. 
Billy och Charlie kommer in på det andra temat. Billy beskriver att ”Hälsa behöver man inte 
arbeta i bara idrotten, utan det kan även lyftas fram i andra ämnen. Så där har vi en fördel 
som har flera ämnen då vi kan lappa över och lyfta fram hälsa även i andra ämnen utöver 
idrott. I mina andra ämnen brukar jag lyfta fram, prata om prestation, stressen, hur man kan 
jobba med sin egen prestationsångest för det är ju också hälsa. Den fysiska hälsan hjälper 
eleverna att må bättre och blir mindre stressade. Det är bra att förklara att det är därför det 
är bra att röra på sig.” 

Charlie undervisar i ämnena SO och idrott och hälsa. Så även han arbetar ämnesövergripande 
med hälsa. ”I varje lektion kommer man till hälsobegreppet på något sätt. När man ska 
berätta vad man gör, varför man gör det och efteråt fråga vad har vi gjort eller vad har vi 
tränat, vad kan vi ha för nytta av detta, vad har vi lärt oss på lektionen och då kommer vi ofta 
in på hälsobegreppet.” I intervjun med Charlie framkommer även att många elever upplever 
teoridelen som något negativt. Det visar sig i detta citat ”Det funkar bäst när man lappar ihop 
teori och praktik, variera och blanda. Min erfarenhet om man ska ha teori i klassrummet så 
blir eleverna besvikna, de känner att de missar idrotten då. Man kan använda den teoretiska 
delen i början och i slutet av idrottslektionen. Man får komma ihåg att det finns vissa som 
kanske endast har dessa två tillfällen som de rör sig i veckan. Det är lättare att prata om teori 
när det är något som de ska göra för då tar eleverna med sig teorin bättre tycker jag.”

Ytterligare ett viktigt element som framkommer i intervjun med Charlie är att betona vad 
ämnet heter. Enligt Charlie säger många elever gympa eller idrott, det framkommer i detta 
citat ”Många elever säger gympa eller idrott, de vet inte att det heter idrott och hälsa, det är 
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viktigt att lyfta fram att det heter idrott och hälsa.” En uppgift som idrottslärare har är att 
skapa ett livslångt intresse hos elever för idrott och hälsa. Därför är det avgörande hur elevers 
upplevelse för ämnet blir, hur deras minnesbild från idrott och hälsa i skolan är när de lämnar 
skolans värld. Detta betonar Charlie i detta citat ”Det är viktigt att visa olika vägar och 
möjligheter för eleverna i idrott och hälsa. Många är rädda att misslyckas framför 
kompisarna. En sån sak kan göra att idrottsintresset och upplevelsen kring det blir dålig och 
då tar eleven med sig den känslan.” 

Ett resultat som framkom i andra temat synliggörs i Loves citat ”Jag brukar samarbeta med 
skolsköterska och elevernas klasslärare för att hålla en röd tråd. Genom att ha ett bra 
samarbete med lärare i andra ämnen och skolsköterska kan de betona samma saker som jag 
gör i idrottshallen och klasslärare kan mejla informationen hem till föräldrarna.”

7.2.1 Analys
I resultatet visar det sig att de intervjuade idrottslärarna föredrar att arbeta med varierande 
undervisning på idrottslektioner där de kombinerar teori och praktik. Det är också viktigt att 
det är en trygg lärandemiljö enligt idrottslärarna. Det framkom också att de gärna arbetar 
ämnesintegrerat eftersom de har fler ämnen utöver idrott och hälsa. Här kommer studien in på 
realiseringsarenan då verkställandet av hur läroplanen tolkats av lärarna framkommer i 
intervjuerna (Linde, 2012). Realiseringsarenan handlar om hur lärare planerar sin 
undervisning för att få fram deras tolkning av det som eleverna ska lära sig, då står 
kommunikation och aktivitet i fokus (Linde, 2012). Hur de intervjuade idrottslärarnas 
tolkning av kursplanen görs synlig i deras undervisning kommer lyftas fram i följande analys 
utifrån vad som framkom från resultatet. 

Charlie uttryckte sig i linje med att elever vanligtvis upplever teoretisk undervisning som 
något negativt (Se även Ahlgren, 2016). Anledningen till att det upplevs som negativt beror 
på att eleverna upplever att de missar sin idrottslektion. Istället fungerar det bättre att 
kombinera teori i praktiken enligt Charlie. I de andra idrottslärarnas utsagor har det 
framkommit att de också verkar föredra att arbeta med teori invävt i den praktiska 
idrottslektionen. Ett exempel som framkom i intervjun med Kim var att fråga eleverna vad de 
gör och varför det är bra eller mindre bra. Samtidigt som eleverna utför till exempel benböj 
kan läraren fråga varför denna övning är bra och vilken muskel de tränar i respektive övning. 
Då kommer teori in automatiskt i undervisningen, enligt Kim. Kims uttryck styrks av 
Carlgren (2010) som också lyfter fram att reflektion behöver komma in mer i undervisningen 
för att främja lärande, vilket det gör när elever får tänka till. 

I linje med det som Jacobsson (2014) betonar, har det visat sig i resultatet att idrottslärarna 
strävar efter att arbeta med att synliggöra lärandet för eleverna. Robin som arbetar med 
”veckans ord” synliggör lärandet konkret genom att ha ordet på tavlan och att starta varje 
idrottslektion med att diskutera veckans ord. Övriga idrottslärare har också visat att de brukar 
diskutera vad de har tränat på, vad de har lärt sig och vad de kan ha för nytta av det genom att 
ifrågasätta eleverna. Utifrån artikeln med Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) finns det 
en brist i att förtydliga målen för elever, men det som framkommit i intervjuerna till denna 
studie har visat att idrottslärarna synliggör målen genom antingen veckans ord på tavlan i 
hallen eller genom teorigenomgång vid samling.

Realiseringsarenan innebär lärarnas tolkning av kursplanen i relation till deras planering till 
undervisningen (Linde, 2012). Eftersom Robin frågar sina elever om hur de vill att 
undervisningen ska se ut får han med elevinflytande vilket gör elever mer delaktiga. Enligt 
Thornberg och Elvstrand (2012) är demokratisk träning i skolan värdefulla erfarenheter. 
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Demokrati och elevinflytande är två viktiga faktorer för goda relationer mellan elever och 
lärare som dessutom främjar lärande. 

Billy lyfter fram hur viktigt det är att prata om hälsa med sina elever i andra ämnen utöver 
idrott och hälsa. Love och Charlie har liknande Billy då de gärna ämnesintegrerar idrott och 
hälsa med andra ämnen. Ahlgren (2016) menar att elever upplever teori som något negativt i 
idrottsundervisning, vilket även framkom i intervjun med Charlie. Därför försöker Charlie 
arbeta med en varierad undervisning där teori och praktik går in i varandra. I linje med 
Jacobson (2014) är det viktigt att skapa nytta i sina idrottslektioner. När undervisningen 
upplevs som nyttig för eleverna främjar det även till ett hållbart lärande och lektionen upplevs 
meningsfull. Därför bör idrottslektioner formas efter det eleverna upplever som nytta för att 
eleverna ska vilja lära sig om det som undervisas. Enligt Skolverket (2011:7) ska elevers 
utbildning främja alla elevers utveckling, lärande och livslång lust att lära. Som i alla ämnen 
behöver elever känna sig motiverade för att vilja lära sig.
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8 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras metod- och resultatdiskussion. När jag ser tillbaka på genomförd 
studie och dess resultat ser jag att lärarnas tolkning som framkommit av begreppet hälsa är 
förvånansvärt lika varandra. Hur de arbetar med att synliggöra lärandet är också rätt 
överensstämmande med varandra. 

8.1 Metoddiskussion
Det finns alltid en risk med att använda sig av intervjuer som metod. En risk kan vara att de 
som intervjuas ger det svar som de tror att forskaren vill ha. Denscombe (2016) uttrycker att 
den insamlade datans trovärdighet kan påverkas av intervjusituationen. 

Urvalet var fem idrottslärare från fyra olika skolor. Allwood och Eriksson (2010) beskriver 
överförbarhet som något som ska vara möjligt att ta från en studies resultat och överföra till 
en annan. Resultatet av denna studie har fokuserat på idrottslärares uppfattning av hälsa och 
hur de beskriver hälsa i undervisningen. Det går inte att säga att deras syn på hälsa i 
idrottsundervisning stämmer överens med alla andra idrottslärare i landet, men synen skulle 
kunna likna någon annans erfarenheter och upplevelser. De metoder som använts har gett en 
helhetsbild från idrottslärares perspektiv. För att få en ännu tydligare bild av hur idrottslärare 
arbetar i verkligheten hade observationer kunnat göras, men då tiden är kort blev det endast 
intervjuer med idrottslärare för denna studie. 

Eftersom de intervjuade idrottslärarna blev tilldelade intervjufrågorna innan intervjutillfället 
finns en risk att de hade förberett sina svar och att svaren inte blev spontana. Med tanke på att 
idrottslärarna var medvetna om att de blev inspelade och att deras svar skulle användas till 
denna studie finns det även en risk att de blev påverkade av intervjuareffekten. Denscombe 
(2016) menar att de intervjuades uttalanden kan påverkas av forskarens identitet. För att 
undvika detta problem skulle en intervju via internet vara bättre. Den information som ges 
utifrån intervjuer kan inte antas återspegla sanningen. Det som uttrycks stämmer inte alltid 
överens med vad individer säger att de gör (Denscombe, 2016). 

Valet av personliga intervjuer ligger till grund till dess fördelar. Personliga intervjuer innebär 
ett möte med en informant och en forskare. En fördel är att det i viss grad är lätt att planera en 
tidpunkt att träffas för intervju eftersom det endast rör två personer. Det som kommer till 
uttryck under intervjun är endast från en källa vilket också underlättar för efterarbetet av 
insamlad data. Det underlättar för forskaren när fokus ligger på en person i taget, i detta fall 
en idrottslärare per intervju, det gör det lättare att kontrollera de uttalanden som ges 
(Denscombe, 2016). Det finns också nackdelar med personliga intervjuer.   

8.1.1 Metodkritik
Intervjufrågorna var färdigställda som utgångspunkt. Under intervjuernas gång ställdes 
följdfrågor utifrån det svar som gavs från den intervjuade. De intervjuade idrottslärarna hade 
varierande erfarenheter av att undervisa i ämnet idrott och hälsa. Alla var legitimerade 
idrottslärare, vilket var ett krav för att intervjua dem. Med tanke på idrottslärarnas 
arbetserfarenhet i idrott och hälsa skiljer sig skulle möjligtvis resultaten kunna visa större 
skillnad, men det har visat sig vara relativt lika. Love och Billy besitter 15-20 års erfarenhet 
som idrottslärare. Robin har två år, Kim sex-sju år och Charlie fem års erfarenhet i ämnet. I 
linje med Kvale och Brinkmann (2014) var det viktigt att välja ett rum för intervjun där den 
intervjuade känner sig trygg och bekväm, men eftersom de som intervjuades är vuxna och 
trygga i sin roll, upplevdes stämningen under intervjutillfället väldigt avslappnad. Under 
intervjuer när ljudspelare används, en mobiltelefon i denna studie, kan det hämma de som 
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intervjuas enligt Denscombe (2016). I samtliga intervjuer har de intervjuade idrottslärarna 
visat sig vara bekväma med att spelas in. 

8.1.2 Insamling och bearbetning av data
Eftersom jag läst på om insamlad data och litteraturbakgrund har jag kunnat analysera 
intervjuerna utifrån läroplansteorins arenor med fokus på två av dem, transformerings- och 
realiseringsarenan. Det som har framkommit i intervjuerna med idrottslärarna har kopplats till 
teori och litteraturbakgrund. Eftersom jag läste på i området innan intervjuerna startade hade 
jag med mig kunskap under arbetets gång och när intervjuerna analyserades.

8.2 Resultatdiskussion
De idrottslärare som har intervjuats har uttryckt sig förvånansvärt likasinnat fast använt sig av 
olika begrepp. Det har gått att hitta både likheter och skillnader om hur de tolkar begreppet 
hälsa och hur de arbetar med det i sin undervisning. En del av lärarna har gett mycket 
information och uttömmande svar, medan några av dem svarade mer kort och koncist. 

Under intervjuerna har idrottslärarna beskrivit sin tolkning av begreppet hälsa som 
välmående, att må bra i både kropp och själ, att det finns psykisk, fysisk och social hälsa som 
är viktigt att belysa för eleverna. I resultatet framkom det att idrottslärarna var överens om att 
de föredrar att variera sin undervisning och variera mellan teori och praktik. Det var inte 
någon som uttryckte att de föredrar rena teorilektioner. Det kan bero på att deras elever inte 
verkar uppskatta det eftersom de ser det som att de missar idrotten om lektionen endast består 
av teori. Därför arbetar idrottslärarna hellre med att inleda en lektion med samling och 
teorigenomgång där de sedan fortsätter med en fysisk aktivitet där eleverna får utöva det som 
genomgången handlade om. Avslutningsvis avsluta lektionen med att fråga eleverna vad de 
har tränat på och lärt sig under dagens lektion. Några av idrottslärarna kom även in på att 
ifrågasätta eleverna under lektionen, under tiden de gör en specifik övning. Det är bra för då 
tar de verkligen in informationen samtidigt som de gör det dem tränar på. 

8.2.1 Tolkning av begreppet hälsa
Tolkningar av begreppet hälsa som framkommit är att det är psykisk, fysiskt, socialt och 
välbefinnande i första temat. Ytterligare ett tema som framkom till den frågeställningen är hur 
föräldrar och kompisar påverkar elevernas inställning till hälsa. 

Idrottslärarnas tolkningar av begreppet hälsa har visat sig vara relativt likartade. Enligt dem 
handlar hälsa om att må bra och vad man kan göra för att må bra. De kom in på att det är 
viktigt att äta för att må bra, att sova ordentligt och att röra på sig. En viktig aspekt som 
framkom är att hälsa kan vara individuellt. Alla enskilda individer mår bra av olika saker och 
behöver olika mycket av antingen det sociala eller fysiska. 

I Folkhälsorapporten (2012) visades en hel del negativa effekter på en stillasittande livsstil 
vilka är viktiga att belysa som idrottslärare för sina elever när hälsobegreppet diskuteras. 
Under intervjuerna har det framkommit att skolan har ett stort ansvar för att inspirera eleverna 
till en hälsosam livsstil. Detta styrks även av Nilsson (2012) som betonar vikten av en lärares 
förväntningar på sina elever vilket leder till att de presterar bättre i skolan. 

Under intervjuerna diskuterades den sociala hälsan och hur det sociala umgänget påverkar 
elevers livsstil samt inställning till hälsa. Det visade sig att de aktiva eleverna vanligtvis 
umgås med varandra och de mindre aktiva för sig. Det har visat sig att de elever vars föräldrar 
är aktiva eller har en positiv inställning till aktiviteter leder till att deras barn också blir mer 
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aktiva. Under intervjuerna framkom denna viktiga faktor om föräldrarnas och hemmets 
påverkan på eleverna. Detta styrks även av Nilsson (2012) då hon beskriver att föräldrars 
engagemang påverkar eleverna. Hon uttryckte också att det ofta är de elever med svårigheter i 
hemmet som har svårigheter i skolan.

Relationer mellan elever och mellan lärare och elev är ett viktigt element i 
idrottsundervisningen och Nilsson (2012) betonar att en god relation har en positiv inverkan 
på elever. Om elever har goda relationer med sina lärare och klasskamrater mår de bättre både 
psykiskt och i det sociala, vilket ofta leder till en mer hälsosam livsstil. Detta hade kunnat 
belysas mer i intervjuerna om frågorna varit utformade så, men idrottslärarna kom ändå in till 
viss del på att skapa goda relationer och ett gott klimat. 

8.2.2 Arbetssätt i idrott och hälsa
Till andra frågeställningen framkom två teman. Idrottslärarna har visat att de gärna arbetar 
med att variera sin undervisning och att ha en god lärandemiljö. I det andra temat framkom 
det att de ämnesintegrerar med andra ämnen som de också undervisar i. 

När idrottslärarna förklarade hur de arbetar i ämnet idrott och hälsa sa de att de föredrar att 
variera och blanda teori med praktik. För att få med sig eleverna fungerade det bäst att inleda 
en lektion med teorigenomgång i samband med samlingen. Sedan fortsätta lektionen med en 
fysisk aktivitet där eleverna får utöva det praktiskt som de gick igenom i teorigenomgången. 
Det framkom att det var lättare med de yngre barnen att hitta på en passande aktivitet när de 
skulle få in teori i praktiken. Med de yngre kan de prata om hur viktigt det är att äta och sova 
följt av lekarna Fruktsallad och Björnen sover. I de äldre åldrarna krävs det mer rena 
teorilektioner för att främja lärandet mer på djupet. Love gav ett bra exempel på att undervisa 
kondition, genom att först ha en teoretisk genomgång om varför det är bra med en god 
kondition och hur den går att förbättra, följt av att eleverna får testa i praktiken. Frågor som är 
viktiga att ställa i sin undervisning är just varför och hur för att synliggöra elevernas 
kunskaper, i linje med Carlgren (2010). 

Det går att läsa mycket om hur viktigt det är med ett bra klassrumsklimat, att miljön där ska 
vara icke-hotande och att eleverna ska känna sig trygga där. Även om det står 
klassrumsklimat tänker jag att det är lika viktigt med ett gott klimat i idrottshallen. Om 
eleverna känner sig trygga där vågar de visa. Eftersom undervisningen i idrott och hälsa kan 
kännas ”naket” då eleverna ska visa sina kunskaper med kroppen, speciellt jobbigt kan det 
kännas för de som har svårigheter för till exempel koordination eller för de som är bollrädda. 
Det kan ju vara väldigt jobbigt för dem att ”blotta” sig då de känner sig obekväma i olika 
situationer. Detta visades i intervjun med Charlie, vilket han hade en bra lösning på. Han 
förklarade att om han märker att någon elev är obekväm i en viss övning, frågar han alltid den 
eleven om han/hon vill stanna kvar och visa efter lektionen när de andra har lämnat hallen. 
Detta styrks även av Annerstedt (2007) som lyfter fram att skapa säkerhet och omtanke i 
idrottshallen, att aldrig tvinga en elev till något den är obekväm i. Han uttrycker också att 
färdigheter som elever ska visa med kroppen ofta är i fokus vilket kan sätta självförtroendet i 
fara (Annerstedt, 2007).

Det finns studier som visar att idrott och hälsa är ett aktivitetsämne där elever inte ”lär” sig 
något enligt dem själva, alternativt att elever lär sig undermedvetet genom att aktivera sig. 
Om lärare med professionellt tillvägagångssätt försöker hålla sig uppdaterad med ny 
forskning och att iscensätta den i sin undervisning, leder den till lärandefokus (Redelius, 
Quennerstedt & Öhman, 2015). 
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8.2.3 Förslag på vidare forskning
Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare tolkar begreppet hälsa och hur de 
arbetar med att synliggöra lärandet för elever i idrott och hälsa. Varje idrottslärare behöver 
ifrågasätta sig själv med jämna mellanrum för att inte missa vad sin egen undervisning 
utstrålar till eleverna. För att skapa ytterligare ett perspektiv till syftets frågeställningar hade 
nästkommande studie kunnat utgå från elevers perspektiv med liknande frågeställningar. 
Nästkommande nya studier skulle förslagsvis kunna fokusera på hur elever tolkar begreppet 
hälsa, hur de upplever undervisningen och vad de skulle vilja förbättra i ämnet idrott och 
hälsa. Genom semistrukturerade intervjuer, likt denna studie, skulle nästkommande studie 
undersökas samt med observationer. Möjligtvis skulle eleverna intervjuas i grupp för att få 
igång en diskussion. 
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9 Populärvetenskaplig sammanfattning
Detta är en studie som handlar om hur idrottslärare tolkar begreppet hälsa och hur de 
beskriver arbetet för att synliggöra hälsa för elever i sin undervisning. Syftet med studien är 
att skapa en klarare uppfattning av hur idrottslärare tolkar och arbetar med begreppet hälsa. 

Studien inleddes med att läsa på om ämnet för att få mer kunskap samt för att vara uppdaterad 
av hur det ser ut i verkligheten. Vetenskapliga artiklar och passande litteratur för att skapa 
förståelse och en överblick för en idrottslärares arbete i skolan. Detta skapade en bakgrund 
som ledde till frågeställningarna och syftet till denna studie. Under arbetets gång valdes 
läroplansteori, profession och läraryrket som förklarades i teoridelen. Det som lyfts fram i 
bakgrund, tidigare forskning och teori har kopplats till det som framkommit i intervjuerna i 
resultat- och analysdelen. Data samlades in genom metodvalet intervjuer för att få ut 
personliga tolkningar om begreppet hälsa och personliga arbetssätt i ämnet idrott och hälsa.

Idrottslärarna som intervjuades förklarade sin tolkning av begreppet relativt lika. De beskrev 
hälsa med att må bra och välmående. De kom in på att hälsa är individuellt och att alla 
individer behöver olika saker för att må bra. Tre grundpelare för en god hälsa som framkom i 
intervjuerna var att äta, sova och röra på sig och att alla individer behöver olika mycket av 
dessa tre. Till den andra frågeställningen framkom det att idrottslärarna arbetar med en 
varierad undervisning där de arbetar med teori och praktik i varandra. De upplever att rena 
teorilektioner har en negativ effekt på elever eftersom de tycker att de missar idrottslektionen 
när de inte får vara aktiva. I linje med Ahlgren (2016) upplevs vanligtvis hälsodelen som 
negativ hos elever om den blir stillasittande och teoretisk. 

Studien är gynnsam för skolverksamheten eftersom det är ett viktigt element i dagens 
samhälle och ett aktuellt ämne. Resultaten som framkommer kan användas till andra 
idrottslärare för att bli medvetna om hur idrott och hälsa kan upplevas för elever och även för 
andra idrottslärare. Denna studie kan även vara värdefull för andra lärare som undervisar i 
andra ämnen som vill arbeta med ämnesintegrering.  
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11 Bilaga 1
Intervjuguide

1. Vad betyder begreppet hälsa för dig?

2. Hur arbetar du med hälsa i din undervisning?

3. Har du teorilektioner eller liknande i samband med idrottslektioner?

4. Om ja, hur gör du hälsa synligt för eleverna?

5. Vad tycker du om dina elevers idrottsvanor? 

6. Hur ser du på skolans ansvar om elevers hälsa?

7. Anser du att skolan kan bidra till elevers framtida hälsa och i så fall hur?

8. Kan rörelse komma in mer i undervisningen utanför idrottslektionerna i skolan? 

9. Vems ansvar är det för elevernas inställning och kunskap till hälsa anser du?

10. Hur gör man som idrottslärare för att väcka ett livslångt intresse för idrott och hälsa?

11. Hur ser ni på teori/praktik-diskussionen? Vad menar ni att det ena eller andra är? Med 

fyrfältaren som utgångspunkt nedan; hur ser ni på idrott som teori/praktik, hur ser ni 

på hälsa som teori/praktik?


