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Abstract 
Den här studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar av elevers psykiska ohälsa 

samt att ta reda på hur pedagoger för årskurs 4-6 i ämnet idrott och hälsa arbetar för att 

förebygga att psykisk ohälsa uppstår hos eleverna. En kvalitativ metod i form av intervju har 

använts för den här studien. Intervjuerna har gjorts på fyra pedagoger som alla är verksamma 

idrottslärare i årskurs 4-6.  Resultatet visar på att pedagogers uppfattningar av elevers 

psykiska ohälsa har skilda definitioner mellan att vara stress, oro, rädsla och dålig självkänsla. 

Pedagogernas medvetenhet och kunskap av psykisk ohälsa är faktorer som visats sig vara av 

betydelse för ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna. Den problematik som 

lyfts från resultatet är att bedriva en undervisning som ska se till alla elevers skilda 

förutsättningar. Den tolkning pedagogerna gör av läroplanen har en betydande del för vilken 

plats det förebyggande arbetet får i undervisningen.  
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1. Inledning 
 

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar år för år (Socialstyrelsen1 2013). Ökningen av 

psykisk ohälsa, som visats genom bland annat oro och ångest, har lett till att fler barn och 

ungdomar behövt psykiatrisk vård (Socialstyrelsen2 2013). Statistik visar att sedan 1990-talet 

har allt fler ungdomar vårdats för psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen1 

2013).  
 

De redogörelser som har gjorts kring barn och ungdomars psykiska hälsa leder till att psykisk 

ohälsa är ett lidande som behövs förebyggas. Psykisk ohälsa kan leda till negativa effekter på 

skolarbetet och den sociala förmågan samt leda till långvariga psykiska sjukdomar och 

handikapp (Socialstyrelsen1 2013). Whitley, Smith & Vaillancourt (2013) beskriver att barn 

och ungdomar som lider av psykisk ohälsa kan få försämrade studieresultat, tappar 

engagemang och motivation samt bli mindre delaktiga i skolans dagliga verksamhet.  

Socialstyrelsen1 (2013) anser att skolan är en plats där psykisk ohälsa ska uppmärksammas 

och förebyggas. Sveriges kommuner och landsting (2009) menar att skolan är den plats där 

barn och ungdomar vistas dagligen vilket gör skolan till en viktig aktör för barn och 

ungdomars utveckling. Pedagogerna har i uppdrag att främja elevens välbefinnande och skapa 

en trygg miljö som utvecklar elevens självkänsla (Lgr 2011).  

Av egna erfarenheter i ämnet idrott och hälsa under min tidigare skolgång och vid den 

verksamhetsförlagda utbildningen är att elevers psykiska ohälsa är något som 

uppmärksammas vid ett sent stadie. Den psykiska ohälsan uppmärksammas ofta vid stadiet 

när det fått negativa konsekvenser för eleven. Resurser och insatser för eleven tillkommer 

oftast försent. Den här studiens utgångspunkts är i skedet innan den psykiska ohälsan fått 

negativa konsekvenser vilket leder till att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa hos 

eleverna. För att ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos elever ska kunna uppfyllas 

anser jag att pedagogers uppfattningar av psykisk ohälsa hos elever är av betydelse. 
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2. Syfte och frågeställningar 
I det här kapitlet står studiens syfte och frågeställningar. 

2.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om elevers psykiska 

ohälsa i relation till undervisningen i idrott och hälsa. Vidare i studien är syftet att ta reda på 

hur pedagoger för årskurs 4-6 i ämnet idrott och hälsa arbetar för att förebygga att psykisk 

ohälsa uppstår hos eleverna.  

 

2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: 

 

• Hur uppfattar pedagoger elevers psykiska ohälsa i relation till undervisningen i idrott 

och hälsa? 

• Hur arbetar pedagoger i ämnet idrott och hälsa för att förebygga att psykisk ohälsa 

uppstår hos eleverna? 
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3. Bakgrund 
Det här kapitlet inleds med definitioner av psykisk ohälsa och självkänsla. Därefter ges en 

djupare inblick i psykisk ohälsa och läroplanen (Lgr 2011). 

3.1 Definitioner 
Psykisk ohälsa och självkänsla är två begrepp som för den här studien behöver tydliggöras. 

Socialstyrelsen2 (2013) beskriver psykisk ohälsa som tillstånd av stress, oro, ängslan och 

nedstämdhet som individen själv ger uttryck för till omgivningen. Bremberg & Eriksson 

(2010) står för den medicinska beteckningen av psykisk ohälsa och menar på att stress är ett 

begrepp som vanligen finns med när psykisk ohälsa definieras. Stress ses som en känsla av 

oro och obehag som kan uppstå vid exempelvis en prestationssituation (Bremberg & Eriksson 

2010).  

 

Nationalencyklopedin (2013) beskriver självkänsla som den uppfattning individen har av sig 

själv. Självkänsla handlar om att individen medvetengör de känslor och värderingar som 

uppstår hos individen (Nationalencyklopedin 2013). Självkänsla beskriver Bremberg (2004) 

är den tolkning individen gör av sitt eget värde. Det handlar om att se till sina egenskaper och 

hur individen tolkar dem. En god självkänsla avspeglas i individer som bedömer att deras 

egenskaper är bra, önskvärda och omtyckta. (Bremberg 2004).  

 

3.2 Elevers psykiska ohälsa 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har enligt Socialstyrelsen2 (2013) ökat vid 

jämförelse mellan åren 1990 - 2011. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat ökningen, 

vilka till exempel kan vara individens personliga psykiska utveckling och ökade krav inom 

skolan (Socialstyrelsen2 2013). Skolverket (2013) beskriver hur dagens kunskapsbedömning 

påverkar eleverna. Bedömningen har tolkats av eleverna som en stämpel på om eleven lyckats 

eller misslyckats. Genom den kunskapsbedömning och de mätbara resultat som förekommer i 

dagens skola har pressen ökat på eleverna. Eleverna jämför sig med varandra där ingen vill 

vara sämre än någon annan. En del elever tolkar pressen som positiv och ser bedömning och 

resultat som motivationshöjande, medan andra elever hämmas på grund av bedömning och 

resultat. De konsekvenser som uppstått hos de elever som hämmas av bedömningen är att 

elevernas självkänsla minskat, stress och prestationsångest har ökat (Skolverket 2013). 
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Hassmén, Hassmén & Plate (2003) beskriver idrottspsykologins perspektiv av psykisk ohälsa. 

Det handlar om det som individen tänker och känner inför en prestation. En 

prestationssituation kan uppstå vid idrottsliga utövande där den psykiska ohälsan kan ge sig 

till uttryck som en ångest eller oro för utövandet (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 

Bremberg & Eriksson (2010) menar på att det handlar om att individen känner sig otillräcklig 

i sammanhanget och klarar inte av de yttre påfrestningar som individen ställs emot. De här 

besvären behöver inte betyda att individen lider av någon psykisk sjukdom, men besvären kan 

innebära att det egna välbefinnandet påverkas och kan skapa svårigheter i att klara av 

vardagen (Socialstyrelsen2 2013).  

 

Skolan är en plats där barn och ungdomar vistas dagligen vilket gör att skolan blir en 

verksamhet där ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bör förekomma (Socialstyrelsen 

2008). Sveriges kommuner och landsting (2009) säger att skolan är den plats där barn och 

ungdomar kommer i kontakt med vuxna under sin uppväxt närmast efter familjen, vilket leder 

till att skolan är en viktig aktör för ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. 

3.3 Läroplan Lgr (2011) 
Pedagogens uppdrag för undervisningen i grundskolan tar utgångspunkt i läroplanen (Lgr 

2011) vilket gör att läroplanens punkter är av betydelse för hur ett förebyggande arbete mot 

psykisk ohälsa kommer till uttryck i skolans verksamhet. 

 

Nedan följer utdrag ur läroplanen (Lgr 2011) som förklarar delar av skolans uppdrag och 

ämnet idrott och hälsas syfte och centrala innehåll för årskurs 4-6.  

 

I läroplanen (Lgr 2011) beskrivs skolans uppdrag och där står det bland annat följande: 

 

• ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.” 

(Lgr 2011:7) 

• ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

till att pröva egna idéer och lösa problem.” (Lgr 2011:9). 

• ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära.” (Lgr 2011:10). 

• ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 

viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 



	   9	  

erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” 

(Lgr 2011:10). 

Skolans uppdrag ska enligt läroplanen (Lgr 2011) bland annat innefatta att skolan ska se till 

varje elevs välbefinnande och att arbeta efter att vara en social gemenskap. En social 

gemenskap innebär att eleverna ska kunna känna en trygghet i skolan och ges möjlighet att få 

utlopp för sina tankar och idéer. Skolan ska också arbeta för att stimulera elevers 

självförtroende och utveckla elevens självkänsla genom att skapa glädje i utvecklingens gång. 

Elevens utveckling bygger på att eleven ska få göra framsteg och övervinna svårigheter (Lgr 

2011). 

Ämnet idrott och hälsa har enligt läroplanen (Lgr 2011) bland annat syftena:  

• ”Eleverna ska också ges möjlighet att … och hur man kan påverka sin hälsa genom 

hela livet.  

• Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor… 

• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga 

och respekt för andra. 

• … tilltro till sin egen fysiska förmåga.” (Lgr 2011:51) 

Syftet med ämnet idrott och hälsa är bland annat att eleverna ska utveckla kunskaper om hur 

eleven själv kan ha en inverkan på sin hälsa genom hela livet. Undervisningen ska också ge 

eleverna möjlighet att utveckla goda levnadsvanor, samarbetsförmågan och respekt för 

varandra. Ämnet idrott och hälsa har också som syfte att få eleverna att tro på sig själva och 

sin fysiska förmåga (Lgr 2011).  

Sätt till läroplanens (Lgr 2011) centrala innehåll för årskurs 4-6 ska undervisningen innehålla 

bland annat följande; 

• ”Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till 

musik.” (Lgr 2011:52) 

• ”Simning i mag- och ryggläge.” (Lgr 2011:52) 

• ”Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika 

årstider.” (Lgr 2011:53)  

Undervisningen i idrott och hälsa ska enligt läroplanen (Lgr 2011) bland annat innehålla olika 
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fysiska aktiviteter. De fysiska aktiviteterna ska dels vara lekar, spel, idrotter, dans, rörelser till 

musik och simning. Aktiviteterna ska utföras både inomhus och utomhus samt i olika natur- 

och utemiljöer under årets alla årstider (Lgr 2011)  
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4. Tidigare forskning 
I det här kapitlet redovisas tidigare forskning kring psykisk ohälsa och betydelsen av samtal, 

stöd och relationer i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Sedan redovisas tidigare 

forskning kring vilken roll skolans verksamhet har i det förebyggande arbetet mot psykisk 

ohälsa samt den fysiska aktivitetens betydelse för den psykiska hälsan.  

4.1 Psykisk ohälsa 
Ohlsson (2009) har sin studie lyft olika perspektiv på psykisk ohälsa. Syftet med studien var 

att se till hur personer som lider av psykisk ohälsa definierar psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa 

beskrivs utifrån resultatet i forskningsstudien som känsla av oro, ångest, stress och 

nedstämdhet.  

 

Häggqvist (2004) har genom en enkätundersökning på elever, personal och huvudmän tagit 

fram olika perspektiv på hur skolans miljö kan påverka och bidra till psykisk ohälsa. Syftet 

med studien är att se hur skolans miljö kan ha en inverkan på individens hälsa och 

välbefinnande. Stress är det psykiska besvär som visats sig vara vanligast bland eleverna i 

skolans verksamhet.    

De krav skolan ställer på eleverna har en bidragande orsak till att psykisk ohälsa kan uppstå. 

Skolans krav på eleverna i kombination med elevens förmåga att handskas med kraven ligger 

till grund för hur den psykiska hälsan påverkas (Häggqvist 2004). Resultatet av Ohlssons 

(2009) studie visar att psykisk ohälsa är individuellt och beskriver det som att de påfrestningar 

en individ klarar av betyder inte att en annan klarar. Yttre påfrestningar som kan vara en 

bidragande orsak till psykisk ohälsa är dålig självkänsla, bedömning av prestationer och stora 

undervisningsklasser. Tävling i skolan och individens medfödda känslighet och sårbarhet är 

fler exempel på vad som kan orsaka psykisk ohälsa (Ohlsson 2009). 

4.2 Samtal, stöd och relationer 

Häggqvist (2004) beskriver att skolans uppdrag är att skapa möjligheter för eleven att 

utveckla ett välbefinnande i positiv riktning. Genom att skapa möjligheter till samspel med 

andra i skolan med samtal, stöd och relationer kan den psykiska ohälsan förebyggas. Samtalet 

är en betydande del för att kunna skapa relationer och stöd för eleven. Det handlar om att i 

samtalet lyfta elevens tankar och känslor samt finna lösningar på de problem eleven upplever 

(Häggqvist 2004).     
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Warne (2013) beskriver i sin studie olika delar av skolans verksamhet som kan verka 

förebyggande mot psykisk ohälsa. Studien har som syfte att uppmärksamma skolan som en 

arena för att förebygga att psykisk ohälsa uppstår. Resultatet lyfter vikten av att pedagogen 

ger det stöd eleven behöver utifrån elevens egna förutsättningar. Skolans roll innebär att finna 

praktiska lösningar för individen eller att pedagogerna har en mer varierad undervisning. De 

förväntningar pedagogen har på eleverna avspeglas och blir en avgörande faktor för elevens 

skolgång. Genom att pedagogen visar att den tror på elevens förmåga blir resultatet att 

elevens självkänsla ökar (Warne 2013). Pedagogens förväntningar på eleverna är av betydelse 

för elevens utveckling. Genom att pedagogen visar närvaro för alla elever finns möjlighet att 

se till varje elevs individuella behov för att utvecklas (Häggqvist 2004). 

 

En annan del i att ge eleverna stöd beskriver Warne (2013) är att i skolans miljö skapa 

relationer mellan pedagog och elev, men också mellan eleverna. Kamratrelationer mellan 

eleverna ger positiv effekt på elevers psykiska hälsa. Det handlar om att genom 

kamratrelationer känner eleverna stöd och trygghet i skolan, vilket kan verka förebyggande 

mot psykisk ohälsa. Genom att pedagogen skapar aktiviteter i undervisningen som bygger på 

att eleverna ska samarbeta kan goda kamratrelationer utvecklas (Warne 2013).  

 

Relationer mellan elev och pedagog har visat sig ge positiva effekter på elevernas psykiska 

hälsa. Det handlar om att pedagogen ska lyssna på elevens berättelse vare sig det gäller 

skolarbete eller privata händelser (Warne 2013). För att relationerna ska få en positiv effekt 

ska relationerna ha ett värde och en betydelse annars skapar relationen en negativ effekt. Den 

negativa effekten kan leda till att eleven inte trivs på skolan och därmed hämmas elevens 

utveckling (Häggqvist 2004).  

Whitley, Smith & Vaillancourt (2013) har i sin undersökning granskat elevers psykiska ohälsa 

och pedagogers inställning till ett arbete mot psykisk ohälsa i skolan. Undersökningen är 

genomförd på elever och pedagoger från skolor i Kanada i syfte att se till pedagogens roll i 

skolans verksamhet i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Pedagogens roll i skolans 

verksamhet är att undervisa i respektive ämne och inte utför några terapeutiska ingripanden. 

Det skolan och pedagogerna bör vara medvetna om är att de vuxna har ett stort inflytande på 

eleverna och att pedagogen är den vuxna person som träffar eleverna dagligen. I den relation 

som uppstår mellan pedagogen och eleverna finns tillfälle att kunna förebygga psykisk ohälsa 
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för eleverna. Det handlar om pedagogens färdigheter och attityder gällande att kunna verka i 

ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa (Whitley, Smith & Vaillancourt 2013).  

4.3 Skolans verksamhet 
Ekberg (2009) lyfter fram en del av skolans verksamhet som har en betydelse för hur det 

förebyggande arbetet på mot psykisk ohälsa ser ut på skolorna, vilket är läroplanens styrande 

roll för undervisningen. Ekberg (2009) har tagit del av pedagogers tankar och åsikter kring 

undervisning i ämnet idrott och hälsa i syfte att se till pedagogens val av aktiviteter för 

undervisningen i idrott och hälsa.  

 

Ekberg (2009) konstaterade i sin studie av pedagogers tolkningar av läroplanen att 

undervisningen i idrott och hälsa främst syftar till att utföra fysiska aktiviteter och rörelser, 

vilket tyder på att begrepp som hälsa tar en mindre plats i undervisningen. Det är 

pedagogernas tolkningar av läroplanen som ligger till grund för hur utformningen av 

undervisningen kommer att se ut. Tolkningarna som pedagogerna gör är de som är avgörande 

för innehållet i undervisningen, vilket leder till att pedagogerna i skolans verksamhet är de 

som påverkar elevernas utveckling (Ekberg 2009). Häggqvist (2004) belyser att det som 

ligger till grund för hur läroplanen tolkas och vilken plats det förebyggande arbetet mot 

psykisk ohälsa tar är beroende av pedagogens kunskaper.  

Whitley, Smith & Vaillancourt (2013) förklarar att pedagogerna från sin undersökning säger 

att de inte har kunskaper kring psykisk ohälsa, vilket har lett till att pedagogerna inte kan 

arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa i skolan. Häggqvist (2004) beskriver att skolan inte 

gett möjlighet till kompetensutveckling kring psykisk ohälsa. För att ett förebyggande arbete 

mot psykisk ohälsa ska kunna genomföras menar Häggqvist (2004) att pedagogerna behöver 

kunskaper kring den psykiska ohälsan. Det handlar om pedagogen fått möjlighet eller inte till 

kompetensutbildning i skolan som berör frågor kring ämnet psykisk ohälsa (Häggqvist 2004). 

Pedagogens förhållningssätt gällande ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa menar 

Warne (2013) ligger till grund för hur undervisningen i skolan kommer att se ut.  

4.4 Fysisk aktivitet 
Bloodworth, McNamee, & Bailey (2012) har i sin artikel granskat den fysiska aktivitetens 

betydelse för individens välbefinnande. Syftet med artikeln är att visa en mångsidighet av den 

fysiska aktivitetens betydelse för individens välbefinnande.  
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Resultatet visar att psykisk ohälsa kan förebyggas genom fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 

bidrar till tillfredsställelse av glädje och samhörighet, vilket är en del i att förebygga psykisk 

ohälsa (Bloodworth, McNamee, & Bailey 2012). Slutsatsen i Ekbergs (2009) studie visar på 

att miljön eleverna befinner sig i undervisningen i idrott och hälsa ska skapa rörelseglädje och 

ett positivt klimat. Värdet i att skapa en god miljö för eleverna i undervisningen idrott och 

hälsa är att de utvecklar sina fysiska förmågor och kan känna en positiv upplevelse som har 

betydelse för framtiden (Ekberg 2009). 

 

Den andra delen som beskrivs i Bloodworth, McNamee, & Bailey (2012) artikel för ett 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa ligger i att fysisk aktivitet utvecklar individens 

fysiska förmågor. Genom att de fysiska förmågorna utvecklas förbyggs uppkomsten av 

sjukdomar och ger möjlighet till ett liv som innefattar någon form av fysisk aktivitet 

(Bloodworth, McNamee, & Bailey 2012).  
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5. Teoretiskt perspektiv 
Det här kapitlet belyser Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
I det här kapitlet lyfts Lindqvists (1999) och Säljös (2010) teorier kring Lev Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på utveckling och lärande.  

 

Det sociokulturella perspektivet bygger på Lev Vygotskijs teorier kring att människan formas 

och utvecklas i en social samhörighet (Lindqvist 1999). Lindqvist (1999) beskriver det som 

att människan föds med vissa enskilda förutsättningar som sedan utvecklas beroende i vilken 

miljö individen befinner sig. Säljö (2010) menar att de tankar, handlingar och uppfattningar 

individen har grundar sig i sociala och kulturella upplevelser. Det pedagogen ska vara 

medveten om är att alla människor bär med sig skilda erfarenheter vilket i ett sociokulturellt 

perspektiv ska vara grunden för undervisningen (Lindqvist 1999). Det innebär att alla 

människor har olika uppfattningar även om företeelsen är densamma. Det beror på de 

medvetna eller omedvetna krav, möjligheter och tillåtelser som individen tolkar i 

omgivningen (Säljö 2010). Lindqvist (1999) menar att undervisningen ska bedrivas utifrån 

varje enskild elevs förutsättningar. Genom att undervisningen grundar sig i elevernas 

förutsättningar ökas elevens engagemang och delaktighet för den tänkta aktiviteten. Det 

betyder att pedagogen behöver lyssna och kommunicera med eleverna för att uppnå en 

utvecklande undervisning (Lindqvist 1999).  

 

Språket är en viktig komponent för att kunskap och lärande ska kunna utbytas och 

kommunikationen blir en betydande del i undervisningen (Säljö 2010). Kommunikation med 

andra människor menar Säljö (2010) är en del av människans natur och samspelet med andra 

är därför en central del i utvecklingen. Det handlar om att barn och ungdomar tar till sig 

kunskap och färdigheter genom att kommunicera. Kommunikation skapar möjlighet att förstå 

och förklara konkreta och abstrakta företeelser. Det kan handla om saker som finns i 

omgivningen eller om känslor som ångest och oro (Säljö 2010). Genom att kommunicera kan 

problem få en lösning och nya insikter kan skapas, menar Säljö (2010).  
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Pedagogens roll ur en sociokulturell synvinkel är att pedagogen är den vuxna person barnet 

kommer i kontakt med näst efter familjen. En vuxen person besitter mer kunskap och 

erfarenheter än ett barn vilket gör att pedagogen ur ett sociokulturellt perspektiv blir en 

handledare för barnet (Säljö 2010). Pedagogens uppgift är att vara ett stöd för elevens 

utveckling. Beroende på hur pedagogen agerar och verkar kommer det att ha betydelse för hur 

elevens beteende och handlande ges till uttryck (Lindqvist 1999). Det kan handla om att 

pedagogen ger stöd till eleven genom att exempelvis, som Säljö (2010) beskriver det, reda ut 

problemet i fråga eller dela upp ett problem i mindre delar. Säljö (2010) menar att för att 

eleven ska uppnå ett slutgiltigt mål kan det krävas av pedagogen att strukturera vägen till 

målet i delmål.  
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6. Metod 
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av den datainsamlingsmetod som använts för 

studien. Därefter följer de forskningsetiska riktlinjer som ska följas vid en forskningsstudie 

och sedan det urval som gjorts för studiens datainsamling. En beskrivning av 

intervjupersonerna är det nästkommande avsnitt som sedan följs av en redogörelse kring 

genomförandet. Avslutningsvis kommer ett avsnitt kring studiens reliabilitet och validitet. 

6.1 Datainsamlingsmetod 
Bryman (2011) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en metod att använda vid 

insamling av datamaterial. Materialet för en kvalitativ forskningsmetod samlas in utifrån en 

grupp med få deltagare (Hassmén & Hassmén 2008). I en kvalitativ forskningsstudie handlar 

det om att tolka och förstå verkligheten som sedan redovisas i ett resultat i ord (Bryman 

2011). Den här studien syftar till att ta del av pedagogers uppfattningar och hur de arbetar i 

undervisningen. En kvalitativ forskningsmetod som datainsamlingsmetod har därför använts i 

den här studien för att kunna få en djupare bild av pedagogernas uppfattningar och arbetssätt. 

En kvalitativ forskningsstudie kan enligt Bryman (2011) innefatta observationer, intervjuer, 

fokusgrupper samt analys av data, texter och dokument.  

 

Kvalitativa intervjuer har valts som datainsamlingsmetod då studiens syfte är att få en djupare 

bild av pedagogers uppfattningar och arbetssätt. En intervju beskriver Hassmén & Hassmén 

(2008) som en metod där ett samtal förs med målet att samla information. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att samtalet som förs vid en intervju utmärks genom att samtalet 

följer ett specifikt tema. Det handlar om att utifrån det valda temat skaffa förståelse och göra 

tolkningar av det intervjupersonerna säger (Kvale & Brinkmann 2009). Genom att använda 

kvalitativ intervju har ett samtal kunnat föras kring pedagogens uppfattningar och arbetssätt 

vilket har lett till att i studien få en förståelse av pedagogers tankar och verklighet.   

 

En intervju kan följa en struktur som forskaren leder, men där samtalet kan vara öppet och ge 

plats för följdfrågor. En sådan typ av intervju kallas för en halvstrukturerad intervju. Genom 

att hålla intervjun öppen finns möjligheter att komma djupare in på intervjupersonernas svar 

och förklaringar (Hassmén & Hassmén 2008). Intervjun för den här studien har följt en 

intervjuguide som är strukturerad efter en halvstrukturerad princip. Det finns möjlighet till 
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följdfrågor och ett öppet samtal för att kunna ge studien en djupare och tydligare bild av 

pedagogernas uppfattningar. 

6.2 Forskningsetiska riktlinjer 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra olika riktlinjer som ska följas vid forskningsstudie, 

vilka är informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att information om forskningens syfte ska ges till de som ska vara 

en del i undersökningen. Information om att deltagandet är frivilligt och att det insamlade 

materialet endast kommer användas i forskningssyfte ska också framgå (Vetenskapsrådet 

2002). När intervjupersonerna blev tillfrågade beskrevs det att intervjun var frivillig och 

studiens syfte förklarades, det för att ge intervjupersonerna chans att själva avgöra om de var 

intresserade. Det framkom också att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

den här studien och sedan kommer materialet att kasseras.  

 

Samtyckeskravet står för att de som deltar i undersökningen är de som bestämmer över 

medverkan. Det innebär att de när som helst kan avbryta och att samtycke från deltagaren ska 

finnas med. Är personen under 15 år krävs också samtycke från vårdnadshavare för 

deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Vid den första kontakt med 

intervjupersonerna ställdes frågan om de ville delta i en intervju för att få ett godkännande på 

deras medverkan. Då intervjupersonerna är över 15 år behövdes inget samtycke från 

vårdnadshavare.  

 

Konfidentialitetskravet betyder att forskaren har tystnadsplikt och ska i forskningen 

avidentifiera de personer som deltagit i forskningsstudien. Det betyder att utomstående 

människor inte ska kunna känna igen eller kunna komma åt några uppgifter kring de personer 

som deltagit i forskningsstudien (Vetenskapsrådet 2002). Intervjupersonerna blev informerade 

om att de i studien kom att vara anonyma då ingen ska kunna ta reda på vem sagt vad. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast ska användas i forskningssyfte 

och får inte ges vidare till andra (Vetenskapsrådet 2002). Intervjupersonerna medvetengjordes 

att det insamlade materialet kommer att förstöras när studien är avslutad. Det betyder att 

materialet endast kommer att användas för den här studien.  
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6.3 Urval 
I studien har ett urval av intervjupersoner gjorts med syftet att undersöka pedagogers 

uppfattningar och arbetssätt kring elevers psykiska ohälsa i ämnet idrott och hälsa. Urvalet 

grundar sig i ett så kallat bekvämlighetsurval. Det betyder att intervjupersonerna är bekanta 

med forskaren och finns i forskarens omgivning (Hassmén & Hassmén 2008). I den här 

studien har pedagoger blivit tillfrågade på skolor där den verksamhetsförlagda utbildningen 

ägt rum samt på skolor i den stad den verksamhetsförlagda utbildningen bedrivits. Valet av 

pedagoger har även utgått ifrån, som Hassmén & Hassmén (2008) beskriver det, ett 

handplockat urval. Pedagogerna skulle alla vara verksamma idrottslärare för årskurs 4-6 för 

att studiens syfte skulle kunna uppfyllas. Det skulle även vara två kvinnliga och två manliga 

pedagoger för att ge en variation och jämlikhet för resultatet. Pedagogerna skulle varit 

verksamma olika länge i skolans verksamhet och ha med sig olika utbildning för att också ge 

resultatet en variation.   

6.4 Personbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av de fyra personer som deltagit i intervjuerna för den här 

studien. 

6.4.1 Person A 

Person A är en kvinna. Hon är 39 år och utbildad pedagog i matematik, NO och idrott och 

hälsa för årskurs 1-7. Hon har arbetat på den nuvarande skolan i 7 år och har bland annat en 

årkurs fem i idrott och hälsa. Det är första terminen hon undervisar den klassen och träffar 

dem två gånger i veckan, 60 minuter samt 50 minuter.  

6.4.2 Person B 

Person B är en kvinna. Hon är 30 år och utbildad pedagog för grundskolans tidigare år F-6 i 

ämnena engelska, matematik, svenska och idrott och hälsa. Hon har arbetat på den nuvarande 

skolan i 3,5 år och undervisar en klass sex i idrott och hälsa två gånger i veckan varav 50 

minuter per gång. Utöver idrott och hälsa lektionerna träffar hon eleverna dagligen då hon är 

klasslärare för klass sex.  

6.4.3 Person C 

Person C är en man. Han är 37 år och utbildad pedagog för ämnena geografi och idrott och 

hälsa för årskurs 4-9. På den nuvarande skolan har han arbetat 11 år och undervisar i idrott 

och hälsa för bland annat en klass fyra och en klass fem. Det är första terminen han har 

eleverna i idrott och hälsa.  
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6.4.4 Person D 

Person D är en man. Han är 44 år och utbildad pedagog i SO för årskurs 4-9. Han har arbetat 

på den nuvarande skolan i 18 år. I idrott och hälsa undervisar han två klasser i årskurs 4. Det 

är första terminen han undervisar eleverna i idrott och hälsa och de har lektion två gånger i 

veckan varav en timme per gång. Eleverna träffar han dagligen då han också är klasslärare för 

den ena fyran. 

6.5 Genomförande 
Det första som gjordes var att ta fram en intervjuguide utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Därefter kontaktades pedagoger som var verksamma idrottslärare för årskurs 

4-6. Kontakten togs via telefon och mejl två veckor innan beräknat intervjutillfälle. Vid första 

kontakten beskrevs studiens syfte och om det fanns möjlighet att besöka dem för en intervju. 

Vid första kontakten framgick också att intervjun är anonym och det insamlade material 

endast kom att användas för studien samt att tiden för intervjun var satt till cirka 20 minuter.  

 

Genomförandet av intervjuerna ägde rum cirka två veckor efter första kontakten. Intervjun 

introducerades med frågan om det fanns möjlighet att spela in intervjun för att minska 

missförstånden och kunna skapa djupare förståelse. Det framgick att det var frivilligt och att 

allt insamlat material kom att användas anonymt samt att vid avslutad studie kom materialet 

att kasseras. Intervjuerna följde en intervjuguide med inledande personbeskrivning som sedan 

följdes av frågor utifrån studiens syfte och frågeställning. 

 

Vid alla intervjuer samlades materialet in via inspelning. När intervjuerna var gjorda följde en 

transkribering av det inspelade materialet där allt som sagts under intervjun skrevs ner. 

Därefter granskades det nedskrivna materialet och sedan sammanställdes det efter olika teman 

vilka är pedagogers uppfattningar av elevers psykiska ohälsa, pedagogens roll, 

klasskamraternas betydelse och undervisningens utformning för ett förebyggande arbete mot 

psykisk ohälsa hos eleverna. Det är de här olika temana som ligger till grund för studiens 

resultat.  

6.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som ligger till grund för att kritiskt granska det 

insamlade materialet. Reliabilitet står för pålitlighet vilket betyder att det insamlade materialet 

ska redovisas utförligt för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt (Bryman 

2011). Tillförlitligheten i en kvalitativ forskningsstudie menar Hassmén & Hassmén (2008) 
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ligger i att forskaren ser till de uttalanden som intervjupersonerna säger. Vid de intervjuer 

som genomförts har allt det pedagogerna sagt spelats in för att resultatet skulle få en ökad 

tillförlitlighet. Den intervjuguide som använts vid intervjuerna minskar tolkningsmöjligheten 

av frågorna då den följer en halvstrukturerad princip. Pedagogerna har alla fått samma frågor 

och information vid genomförandet vilket leder till att resultatets reliabilitet ökar. 

 

Validitet innebär att undersökningen är trovärdig och överförbar. Trovärdigheten framställs 

genom att de beskrivningar och tolkningar som gjorts av verkligheten ska uppfattas korrekt av 

de personer som deltagit i undersökningen. Överförbarheten grundar sig i att de beskrivningar 

som görs av verkligheten ska vara detaljerade och utförliga vilket ska leda till att resultaten 

ska kunna ses utifrån en annan krets (Bryman 2011). Det insamlade materialet från 

intervjuerna har transkriberats. Genom att en transkription gjorts kan det insamlade materialet 

granskas flera gånger och allt det pedagogerna sagt kommer kunna ses över. De beskrivningar 

och tolkningar av pedagogernas utsagor får därmed en ökad validitet.  
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7. Resultat 
Utifrån de intervjuer som gjorts för den här studien kommer resultatet att beskrivas i det här 

kapitlet. 

7.1 Pedagogers uppfattningar av elevers psykiska ohälsa 
De definitioner av psykisk ohälsa som framkommit av pedagogerna i intervjun är att psykisk 

ohälsa uppfattas som dålig självkänsla, en oro, stress, osäkerhet och rädsla.  

 

”Men hon har väldigt dålig självkänsla… Hon tror inte att hon ska klara nåt… 

Sen har jag väl nåt barn som har andra lite så psykiska… alltså oroliga… alltså 

sådär oro kan man väl säg…” (Person A) 

 

Den psykiska ohälsan grundar sig i elevens självkänsla samt de tankar och känslor eleven 

känner inför prestationer och tävling som kan uppstå under lektionen idrott och hälsa. Tävling 

i skolan är en del i undervisningen i idrott och hälsa som beskrivs som problematisk då alla 

elever ligger på olika nivåer. Genom att alla elever ligger på olika nivåer och bär med sig 

olika erfarenheter kan varje utövande under idrottslektionerna påverka någons psykiska hälsa. 

Den psykiska hälsan är individuell och kan uppfattas olika av olika personer.  

 

”Sen ser ju inte alla klasser likadana ut eller sådär då… egentligen så gör det ju 

oavsett vad man gör så kan det ju skapa utsatthet för någon… har du 25 elever 

så upplever man vad psykisk ohälsa är på lika många sätt antagligen.” (Person 

C) 

 

Den psykiska ohälsan kan se olika ut hos varje enskild individ då alla människor är olika med 

sina enskilda personligheter. Människan tänker och känner olika vilket leder till att 

omgivningen uppfattas därefter. En situation som en individ känner obehag eller otrygghet i 

behöver för någon annan inte vara något problem.  

 

7.2 Pedagogens roll i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 
Pedagogens roll i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna i undervisningen 

idrott och hälsa tar intervjupersonerna utgångspunkt i att samtala med eleverna, ge eleverna 

stöd och skapa relationer samt skapa förutsättningar att utveckla samarbetsförmågan i klassen. 



	   23	  

Samtal och stöd beskrivs som en betydande faktor för att stärka elevens självkänsla vilket kan 

verka förebyggande mot psykisk ohälsa. Intervjupersonerna använder skilda metoder för att 

stärka elevens självkänsla. Återkoppling genom exempelvis beröm och pusha eleverna i en 

positiv riktning är metoder som intervjupersonerna beskriver. Pedagogen har i de samtal som 

förs med eleven i uppgift att lyssna på det eleven har att säga samt att prata med dem. Genom 

att pedagogen lyssnar och kommunicera med eleven visar pedagogen ett stöd som kan ha en 

positiv inverkan på elevens psykiska hälsa.  

 

”Aa det är ju tufft klimat bland barnen idag så är det ju och visst är det ingen 

vuxen med så är det ju ganska tufft… Och alltså stötta dom, alltså prata med 

dom helt enkelt, lyssna på dom… Att stärka deras självkänsla tänker jag ju, du 

kan, du är duktig, du är bra…” (Person A) 

 

Det handlar om att pedagogen ska vara närvarande för eleverna vilket kan motverka att 

eleverna blir utsatta då eleven vet att det finns en vuxen till hjälp. Eleven ska känna att 

pedagogen finns där för dem vilket betyder att pedagogen inte alltid behöver göra något 

speciellt mer än att visa sin närvaro. Pedagogen behöver bygga relationer till eleverna för att 

eleven ska känna att pedagogen finns där för dem. Relationerna byggs upp genom att 

pedagogen bekräftar alla elever så att de känner sig sedda. Intervjupersonerna ser skilda 

möjligheter att skapa en relation med eleverna då pedagogerna träffar eleverna i olika 

utsträckning under veckorna. Intervjupersonerna beskriver alla att relationer är en viktig del 

för att förebygga att psykisk ohälsa uppstår hos eleverna. Det som skiljer intervjupersonernas 

utsagor åt är att de som träffar eleverna färre timmar under veckorna ser tiden som en 

problematisk del i att bygga relationer med eleverna.  

 

Pedagogens roll i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna visar resultatet är 

att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas och känna en trygghet. Samarbete 

och samarbetsövningar är moment som genomsyrar ett förebyggande arbete mot psykisk 

ohälsa.  

 

”Men förebygga är ju den synpunkten att man får en starkare 

gruppsammanhållning för att det gör man ju många gånger på gympan att man 

gör samarbetsövningar eh och de måste samarbeta när de sätter ut redskap och in 



	   24	  

redskap så där får man en liten gruppdynamik som man jobbar med…” (Person 

B) 

 

Genom att utveckla samarbetsförmågan hos eleverna visar resultatet att gruppdynamiken ökar 

och skapar en trygghet hos eleverna. Samarbetsövningar förekommer i flera av 

undervisningens situationer och både i större och mindre grupper där olika problem ska lösas. 

Övningarna bygger på att gruppsammansättningarna ska se olika ut för varje gång för att 

eleverna ska lära sig att respektera varandra. Tyngdpunkten ligger i att det är pedagogen som 

ska bestämma gruppsammansättningarna inför de olika övningarna. Intervjupersonerna 

beskriver att pedagogens bestämmande roll motverkar att elever kan känna sig utpekade och 

utanför vilket i sin tur beskrivs som en del i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. 

 

7.3 Klasskamraternas betydelse i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 
I en klass med flera olika individer handlar det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa hos 

eleverna om att respektera varandras olikheter och finna ett klimat som bygger på att hjälpa 

varandra där eleven känner en trygghet. Resultatet visar på att i de situationer elever känner 

utsatthet kan klassens acceptans och hjälpsamhet vara avgörande för hur elevens psykiska 

hälsa påverkas. 

 

”Men det är ju samma där att barnen accepterar varann… Med dess olikheter 

och brister dom har så att säga… att man lär sig att se att vi är olika… Och 

acceptera det, för gör dom det så funkar det oftast bättre…” (Person A) 

 

Intervjupersonerna beskriver att det handlar om att eleverna lär sig allas lika värde och 

utvecklar en samarbetsförmåga. Samarbetsförmågan utvecklas genom att eleverna bygger upp 

goda relationer till varandra. Relationer mellan eleverna i klassen lyfter pedagoger i intervjun 

som en betydande del i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna då 

relationerna i klassen påverkar hur eleverna är mot varandra. 

 

7.4 Undervisningens utformning för ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 
Planering och tydliga ramar visar sig vara av stor vikt för att förebygga psykisk ohälsa hos 

eleverna. Det handlar om att ha en förutbestämd planering innehållande vad som ska göras 

under lektionen och som pedagog vara tydlig med vad som förväntas av eleverna. 
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Intervjupersonerna visar på olika sätt att planera undervisningen i idrott och hälsa för att 

arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa hos eleverna. Det som skiljer pedagogerna i 

intervjuerna åt är att det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa görs mer eller mindre 

medvetet.   

 

”Nej det är jag har inte gjort nåt särskilt sådär utan det är öppna kort, att alla ska 

få va med och att man är olika… (Person D)	  

 

Undervisningen grundar sig i att alla elever ska få vara med och att det råder ett öppet klimat 

under lektionerna samt att alla ska acceptera varandras olikheter, vilket genomsyrar alla 

intervjupersonernas arbetssätt.  

 

Undervisningen i idrott och hälsa beskriver intervjupersonerna skapar förutsättningar för att 

eleverna lär sig umgås med varandra och rör på sig, vilket beskrivs som en del i det 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna. Fysisk aktivitet är det som till största 

del råder i undervisningen i idrott och hälsa av resultatet i den här studien. Olika aktiviteter 

används för att verka förebyggande mot psykisk ohälsa. De aktiviteter som verkar 

förebyggande som genomsyrar resultatet är samarbetsövningar. Det som skiljer 

intervjupersonerna åt i val av aktiviteter är deras medvetenhet för att arbeta förebyggande mot 

psykisk ohälsa hos eleverna. Beroende på hur läroplanen tolkats av pedagogerna har det 

förebyggande arbetet medvetandegjorts på olika plan för undervisningen.  

 

”Och vad man gör också kanske spelar roll, alltså givetvis utgår jag och alla 

lärare och pedagoger från läroplanen idag men det kan ju inte jag säga att det är 

men det är ju en tolkningsfråga men givetvis utgår man ifrån det som står där 

och gör det…” (Person B) 

 

Ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna är inte schemalagt förklarar en 

pedagog och på så vis framträds det i olika utsträckning i undervisningen. Hade det varit 

schemalagt skulle ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa funnits i större utsträckning. 
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8. Analys 
I det här kapitlet kommer studiens resultat att analyseras utifrån det teoretiska perspektiv som 

beskrivs i kapitel 5. 

8.1 Pedagogers uppfattningar av elevers psykiska ohälsa 
Pedagogerna i intervjuerna för den här studien uppfattar elevers psykiska ohälsa på olika vis. 

De definitioner som framkommit är att psykisk ohälsa uppfattas som oro, stress och rädsla 

samt dålig självkänsla. Intervjupersonernas skilda beskrivningar av psykisk ohälsa kan 

förklaras utifrån Lindqvists (1999) och Säljös (2010) beskrivningar av det sociokulturella 

perspektivet. Lindqvist (1999) menar att alla människor bär med sig olika erfarenheter vilka 

kan ligga till grund för hur en företeelse uppfattas. Intervjupersonerna beskriver att den 

psykiska hälsan är individuell då alla människor är olika med olika personligheter, det som 

kan skapa obehag för en person behöver inte vara något problem för en annan. Säljö (2010) 

förklarar att beroende på en individs erfarenheter kommer alla människor att uppfatta och 

tolka samma företeelse olika.  

8.2 Pedagogens roll i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 
Resultatet för den här studien visar att pedagogens roll i ett förebyggande arbete mot psykisk 

ohälsa hos eleverna grundar sig i att samtala med eleverna och ge dem det stöd de behöver. 

Samtal och stöd från en vuxen person motverka att eleven blir utsatt, stärker elevens 

självkänsla och hjälper eleven. De metoder som används vid stöd och samtal är att ge eleven 

återkoppling via beröm och pusha eleven i positiv riktning. En pedagog besitter mer kunskap 

och erfarenheter än eleven vilket gör att pedagogens inflytande på eleven är av betydelse för 

det stöd och lösningar på problem pedagogen kan ge. Genom att pedagogen strukturerar en 

väg för eleven med delmål ger det eleven ett stöd som kan verka positivt för elevens 

utveckling mot det slutgiltiga målet (Säljö 2010). Det stöd pedagogen ger kommer att ha en 

avgörande faktor för elevens utveckling, beteende och handlande (Lindqvist 1999).  

 

Pedagogerna i intervjuerna beskriver att pedagogens närvaro för eleverna är av betydelse för 

att kunna förebygga att psykisk ohälsa uppstår hos eleverna. Det handlar om att bygga 

relationer med eleverna för att eleven ska känna att pedagogen finns där för dem. 

Relationerna bygger på att pedagogen ska se och bekräfta varje enskild elev för att på så vis 

förebygga att psykisk ohälsa uppstår hos eleven. Lindqvist (1999) lyfter att vid varje möte 

med eleverna ska pedagogen se till varje enskild elevs förutsättningar för att kunna verka för 
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en positiv utveckling hos eleverna. Genom att lyssna och kommunicera med eleverna kan 

pedagogen ta del av elevens erfarenheter och därmed ges pedagogen möjlighet att i 

undervisningen utgå från alla elevers enskilda förutsättningar (Lindqvist 1999).  

 

I undervisningen idrott och hälsa tyder resultatet av den här studien på att det är pedagogen 

som ska bestämma undervisningens aktiviteter samt gruppsammansättningarna i ett 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Pedagogens bestämmande roll gör att aktiviteter 

som utvecklar elevernas samarbetsförmåga kan skapas. Pedagogens agerande och sätt att 

verka i undervisningen ligger till grund för hur elevernas beteende och handlande kommer till 

uttryck (Lindqvist 1999). Intervjupersonerna beskriver att det är pedagogen som ska styra och 

sätta ramar för undervisningen. Genom att ha tydliga ramar för undervisningen där 

pedagogens förväntningar genomsyras kan det hindra att någon elev känner sig utsatt. 

8.3 Klasskamraternas betydelse i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 
Relationer mellan klasskamrater visar resultatet av den här studien ha en inverkan på elevens 

psykiska hälsa. Resultatet visar att goda kamratrelationer bygger på att eleverna i klassen 

visar respekt och accepterar varandras olikheter. Lindqvist (1999) menar på att alla människor 

föds med vissa enskilda förutsättningar. De enskilda förutsättningarna utvecklas sedan i 

samhörighet med den miljö individen befinner sig (Lindqvist 1999). Individens tankar, 

handlingar och uppfattningar formas efter den omgivning individen vistas i (Säljö 2010).  

 

Studiens intervjupersoner antyder att det handlar om att se till allas lika värde för att skapa en 

positiv miljö och en trygghet för eleverna. Ett positivt klimat och trygghet skapas genom att 

utveckla en samarbetsförmåga hos eleverna. Samarbetsförmågan utvecklas hos eleverna 

genom att i undervisningen genomföra olika övningar som bygger på att samarbeta. 

Samarbetsövningar ger möjlighet till kommunikation med ett utbyte av kunskap mellan 

eleverna vilket Säljö (2010) beskriver som en viktig komponent för individens utveckling.  

 

8.4 Undervisningens utformning för ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 
Resultatet för den här studien visar på att den fysiska aktiviteten är det som står i centrum för 

undervisningen i idrott och hälsa. Intervjupersonerna beskriver att det som styr utformningen 

av undervisningen är läroplanen och pedagogernas tolkningar av läroplanen. Resultatet 

antyder att om ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hade legat på schemat och ingått i 

timplanen skulle arbetet finnas i större utsträckning. Genom att alla individer har olika 
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uppfattningar och tankar gör det att individen agerar därefter (Säljö 2010). Det handlar om att 

varje individ bär med sig skilda erfarenheter (Lindqvist 1999) och därmed kommer 

omgivningen att tolkas olika (Säljö 2010).  
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9. Diskussion 
Det här kapitlet inleds med en metoddiskussion, sedan en resultatdiskussion och 

avslutningsvis förslag till vidare forskning. 

9.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ forskningsmetod är en tolkning av verkligheten där fördelar och nackdelar med 

metoden ställs emot varandra. En fördel är att studien får en djupare bild av verkligheten. 

Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers uppfattningar och arbetssätt. För att 

frågeställningarna ska kunna besvaras krävs en kvalitativ forskningsmetod då det behövs en 

mer utvecklad bild av pedagogernas tankar och verklighet.  

 

Nackdelen är att i en kvalitativ forskningsmetod förloras bredden vilket innebär att det som 

tolkas ur en undersökning kan skilja sig åt i en annan med samma ämne (Bryman 2011). 

Anledningen till att bredden förloras menar Hassmén & Hassmén (2008) beror på att en 

kvalitativ forskningsstudie är tidskrävande vilket leder till att metoden riktar sig till ett mindre 

antal deltagare. Kvale & Brinkmann (2009) menar också att om gruppen blir för stor vid en 

kvalitativ intervjumetod kommer ingen djupare tolkning av det intervjupersonerna säger 

kunna göras. Det har därför valts ut en grupp med fyra pedagoger för genomförandet av 

intervjuerna i den här studien.  

 

En kvalitativ intervju anser jag har sina brister i att det endast är ett fåtal personers tankar och 

åsikter som kommer fram. Personerna vid en intervju står inte för den generella bilden av 

ämnet, vilket Bryman (2011) menar betyder att skulle jag använda samma intervjuguide på 

fyra andra personer hade kanske resultatet blivit annorlunda. Pedagogerna i ingervjun visar 

inte den generella bilden av pedagogers uppfattningar och arbetssätt. Det som en intervju ger 

som jag ser som positivt är att de personer som deltar vid intervjuerna ges chans att få förklara 

sig. Genom att intervjupersonerna ges tid att förklara sig leder det till att forskaren får en 

djupare förståelse av intervjupersonernas tankar och åsikter av ämnet (Hassmén & Hassmén 

2008). En kvalitativ intervju var därför relevant då en djupare inblick i pedagogers 

uppfattningar och arbetssätt krävs för att besvara frågeställningarna.  

 

Intervjuerna utgick från att intervjupersonerna var anonyma. Anonymitet är en del av 

Vetenskapsrådets (2002) krav för forskningsstudier. Genom att intervjupersonerna blev 
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informerade om att de var anonyma skapades en avslappnad stämning under intervjun vilket 

jag anser gav utsagorna ett mer sanningsenligt resultat.  

9.2 Resultatdiskussion 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som definieras på flera olika sätt. Resultatet i den här studien 

beskriver hur pedagoger uppfattar psykisk ohälsa hos elever. Uppfattningarna är stress, rädsla, 

oro samt dålig självkänsla. Intervjupersonernas uppfattningar av elevers psykiska ohälsa är i 

samtycke med Socialstyrelsen2 (2013), Bremberg & Eriksson (2010), Ohlsson (2009) och 

Häggqvist (2004) definition stress och den definition som Socialstyrelsen2 (2013) och 

Ohlsson (2009) beskriver som oro, ångest och nedstämdhet.  

 

Uppfattningen om att psykisk ohälsa beskrivs som dålig självkänsla är en definition som 

skiljer studiens resultat från Ohlssons (2009) beskrivning av psykisk ohälsa. Ohlsson (2009) 

beskriver att dålig självkänsla är en orsak till att psykisk ohälsa kan uppstå hos elever, vilket 

betyder att dålig självkänsla inte är detsamma som psykisk ohälsa. Genom att stärka elevens 

självkänsla kan psykisk ohälsa förebyggas (Warne 2013). Min slutsats blir att psykisk ohälsa 

är ett begrepp som individer uppfattar på flera olika sätt. Precis som psykisk ohälsa upplevs 

på skilda vis uppfattas också begreppet olika. Det handlar om att skaffa sig kunskap kring 

psykisk ohälsa så att alla står på samma grund för att kunna arbeta förebyggande mot psykisk 

ohälsa hos eleverna. Häggqvist (2004) menar att ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 

kräver kunskap kring ämnet.  

 

Intervjupersonerna visar på olika uppfattningar och upplevelser av psykisk ohälsa. De 

individuella uppfattningar och upplevelser av psykisk ohälsa som beskrivs har betydelse för 

hur pedagoger arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa. De skilda uppfattningarna avspeglas 

i undervisningen genom den medvetenhet pedagogerna har kring begreppet psykisk ohälsa. 

Resultatet tyder på att utbildning i ämnet idrott och hälsa kan vara en bidragande faktor i ett 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos elever. Whitley, Smith & Vaillancourt (2013) 

beskriver att pedagogers kunskaper och förhållningssätt kring psykisk ohälsa är av betydelse 

för att bedriva ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos elever. Resultatet av den här 

studien antyder att pedagoger som inte har utbildning i ämnet idrott och hälsa arbetar inte 

medvetet i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. En aspekt för att ett förebyggande 

arbete mot psykisk ohälsa medvetet ska bedrivas är utbildning och kunskap.  
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Resultatet för den här studien beskriver att pedagogerna i undervisningen idrott och hälsa ser 

alla elevers skilda förutsättningar. Lindqvist (1999) beskriver att alla människor bär med sig 

skilda erfarenheter och Warnes (2013) menar att undervisningen ska grunda sig i att se till alla 

elevers skilda förutsättningar. Problematiken ligger i att bedriva undervisning som kan verka 

förebyggande mot psykisk ohälsa för alla elever. Pedagogerna beskriver att aktiviteter som för 

en elev kan kännas otryggt och obehagligt behöver för en annan inte vara något problem. 

Genom att variera undervisningens aktiviteter menar Warne (2013) att psykisk ohälsa hos 

eleverna kan förebyggas. Den problematik som framkommer kring att se till alla elevers 

skilda förutsättningar handlar om att ha ett varierande innehåll i undervisningen. Genom att 

som pedagog skapa en undervisning med varierat innehåll kan problematiken med att se till 

allas förutsättningar minska då fler elever får sina behov tillgodosedda. När fler elever får sina 

behov tillgodosedda genom att undervisningens innehåll varieras kan det i sin tur verka 

förebyggande mot att psykisk ohälsa uppstår hos eleverna. 

 

Det förebyggande arbetet pedagogerna bedriver som beskrivs i studiens resultat är att 

pedagogerna är närvarande för eleverna dagligen och finns där för stöd och samtal. Resultatet 

visar att pedagogens närvaro, stöd och samtal med eleven ligger till grund för att skapa en 

relation med eleven. Skapandet av relationer med elever är en betydande del i ett 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna. Det är som Häggqvist (2004) beskriver 

det att genom stöd och samtal skapas en relation med eleverna vilket är en del i att arbeta 

förebyggande mot psykisk ohälsa. Lindqvist (1999) lyfter vikten av att lyssna och 

kommunicera med eleverna som en betydande del i undervisningen för att se alla elevers 

enskilda förutsättningar. De svårigheter som finns i att skapa en relation med eleverna tyder 

resultatet i den här studien på är att pedagogerna träffar eleverna i olika utsträckning under 

veckan. Intervjupersonerna beskriver alla att relationerna med eleverna är en viktig faktor i ett 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, men att tidsbrist är ett problem i att bygga en 

relation med varje enskild elev.  

 

Intervjupersonerna för den här studien beskriver även fysisk aktivitet som en betydande del i 

ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna. Den fysiska aktiviteten menar 

intervjupersonerna bidrar till elevernas välbefinnande och samarbetsförmåga vilket beskrivs 

som en del i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos eleverna. Genom fysisk aktivitet 

skapas en känsla av glädje och samhörighet (Ekberg 2009, Bloodworth, McNamee, & Bailey 

2012) samt förebyggs risken för sjukdomar (Bloodworth, McNamee, & Bailey 2012). Den 
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fysiska aktivitet som beskrivs i studiens resultat innehåller även tävlingar och prestationer i 

ämnet idrott och hälsa.  Ohlsson (2009) menar att tävlingar och prestationer är en bidragande 

faktor att psykisk ohälsa uppstår hos elever. Pedagogens sätt att framhäva de fysiska 

aktiviteterna i undervisningen får en betydande del för elevens psykiska hälsa. 

 

Pedagogerna i intervjuerna för den här studien bedriver ett förebyggande arbete mot psykisk 

ohälsa hos eleverna i undervisningen idrott och hälsa i olika utsträckningar. Säljö (2010) 

beskriver att en människas agerande grundar sig i individens tankar och uppfattningar. De 

olika arbetssätt som pedagogerna visar kan ta utgångspunkt i att de har olika tankar och 

uppfattningar kring ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Resultatet visar att 

undervisningen utgår ifrån läroplanen där sedan pedagogerna tolkar läroplanens mål och 

innehåll olika. Det är som Ekberg (2009) beskriver att läroplanen är en styrande del för 

undervisningen där pedagogens tolkning blir avgörande för undervisningens utformning. 

Slutsatsen blir att pedagogens erfarenheter samt tolkningar av läroplanen avgör i vilken 

utsträckning det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa hos eleverna får. De val pedagogen 

gör för undervisningens innehåll blir avgörande för hur ett förebyggande arbete mot psykisk 

ohälsa kommer att bedrivas. 

9.3 Vidare forskning 
Under arbetets gång har flera tankar och frågor kommit fram. Det som hade varit intressant 

och relevant för den här studien att forska vidare på hade varit att se till fler personer inom 

skolans verksamhet perspektiv på psykisk ohälsa. Exempelvis hur eleverna upplever psykisk 

ohälsa eller hur rektorn på skolan ser till ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Det 

hade även varit angeläget att se till hur eleverna vill att pedagogens roll ska komma till 

uttryck för eleverna i frågan kring den psykiska ohälsan. 
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