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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärares habitus påverkar synsättet och 

arbetssättet inom ämnet Idrott och Hälsa. Habitus är ett begrepp vilket behandlar individens 

tankesätt och handlingsmönster relaterat till den bakgrund och livsstil som individen bär med sig. 

Studiens utgångspunkter har varit definitionen av hälsobegreppet, dess plats i undervisningen 

samt pedagogiska val angående fysiska moment inom ämnet. Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer med idrottslärare. Den empiri som samlats in har sedan transkriberats och analyserats. 

Resultatet visar att definitionen av hälsa är relativt likvärdig bland deltagarna i studien, även då 

vissa utsagor skiljer sig från majoriteten. Skillnader går främst att utläsa inom idrottslärares 

arbetssätt gällande de fysiska momenten inom ämnet. De skillnader som presenteras kan kopplas 

till idrottslärarnas habitus, där tidigare intressen och livsstil påverkar de pedagogiska val som tas. 

Slutsatsen efter studiens genomförande är att idrottslärare i viss mån påverkas av de dispositioner 

de bär med sig in i yrket. Dock kan dessa dispositioner förändras allteftersom nya erfarenheter 

och kunskaper uppkommer via yrket.  
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Inledning 
 

Fysisk aktivitet och den individuella hälsan har sedan länge varit en viktig del av den svenska 

skolan. Elever ska ha rätt till fysisk aktivitet under deras skolgång. Riksidrottsförbundet menar att 

”Rörelse är en omistlig del i barns motoriska, sociala och personliga utveckling.” 

(Riksidrottsförbundet, 2009. s.5). Ett ämne som bär det centrala ansvaret för denna del av skolan 

är Idrott och hälsa. Ämnet har som mål att skapa förståelse för hur kroppen fungerar, vad som 

händer med kroppen under fysisk aktivitet samt koppla den fysiska aktiviteten till den individuella 

hälsan. Ämnet ska skapa förutsättningar för eleverna att lära sig hur kroppen fungerar, hur en 

individs livsstil påverkar kroppen och välbefinnandet likväl få en ökad medvetenhet gällande 

hälsa och dess innebörd (Gy11, 2011. s.83). Viktigt för ämnets innehåll är även att presentera 

fysiska aktiviteter vilka består av en struktur som skapar möjlighet för att samtliga elever ska, 

oavsett förutsättningar och tidigare erfarenheter, kunna delta i undervisningen (Meckbach, 2004. 

s.4).  

     Vidare kan konstateras att även om målen med ämnet står klara, är arbetssättet för en lyckad 

och utvecklande undervisning relativt tvetydligt. Till skillnad mot flera teoretiska ämnen har 

idrottsämnet inga konkreta bedömningsmatriser att utgå ifrån, så som till exempel nationella 

prov, vilka testar elevers ämneskunskaper. Dessa faktorer skapar ett brett tolkningsutrymme hos 

idrottslärare gällande innehåll och undervisning. Idrottsundervisningen blir troligen formad av 

idrottslärares personliga åsikter och värderingar. En diskurs är här synlig, där skolans 

idrottsundervisning anses i för hög utsträckning fokusera på bollspel och diverse tävlings-idrotter 

kontra det innehåll som är nämnt i styrdokumenten (Gy11, 2011. s.83). Vidare konstateras att 

hälsoperspektivet i undervisningen näst intill är obefintligt (Skolinspektionen, 2010. s.5-8). I 

motsats till den påstådda dominansen av tävlingsinfluerade idrotter kan det i styrdokumenten 

utläsas att idrottsämnet ska bestå av fysisk aktivitet som främst utvecklar elevers kroppsliga 

förmåga, via till exempel friluftsliv, simning och dans (Gy11, 2011. s.83).   

     En teori gällande idrottslärares val och arbetssätt är att de är påverkade av deras omedvetna 

handlingsmönster, teoretiskt benämnt deras habitus. Detta begrepp är hämtat från 

utbildningssociologen Pierre Bourdieu och kan definieras som: ”The habitus, a product of history, 

produces individual and collective practices…” (Bourdieu, 1980. s.54). Vad detta i sin tur kan 

innebära för idrottslärare är pedagogiska val baserade på tidigare erfarenheter och intressen. En 

idrottslärare som har vuxit upp med bollsport kan då tänkas använda bollspel som en av 

grunderna i sin undervisning. Likaså kan en idrottslärare som saknar intresse för friidrott komma 

att bortprioritera detta moment i undervisningen.  

     I min studie ämnar jag undersöka fem gymnasieidrottslärares synsätt och arbetssätt gällande 

hälsa och fysisk aktivitet inom ämnet idrott och hälsa. Uttalade resonemang kommer sedan ställas 

i jämförelse med individernas habitus, baserat på personliga intressen och bakgrund. 
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Bakgrund 
 

Ämnet idrott och hälsa 

 

Ämnet idrott och hälsa har under de senaste omskrivningarna av styrdokumenten ändrats från ett 

ämne med inriktning på enbart fysisk aktivitet till ett ämne med fokus på kunskap om ett 

hälsosamt liv och en hälsosam livsstil. Vid införandet av Lpo94 fick ämnet sitt nuvarande namn 

”Idrott och Hälsa”, vilket ansågs syfta på en förändring i ämnets kursplan, där elever ska 

uppmuntras till att bli hälsosamma individer med förståelse för vad som innefattar en hälsosam 

livsstil (Thedin Jakobsson, 2004. s.1). I takt med samhällets växande fokus på hälsa och 

välmående, där bland annat tidningar och media ständigt presenterar metoder för välmående, har 

även ämnet Idrott och Hälsa kommit att bli mer hälsoinriktat. I och med Gy11 fick ämnet ett av 

målen att ge eleven ”kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för 

kroppslig förmåga och hälsa” (Gy11, 2011. s.83.). Vad som utgör ämnet Idrott och hälsa är två 

centrala punkter: hälsa och fysisk aktivitet. Målet med undervisningen är att elever ska utveckla 

förmågan att koppla samman dessa två faktorer samt via detta skapa större förståelse för hälsans 

och den fysiska aktivitetens påverkan på kroppen och det generella välbefinnandet. I Gy11 

konstateras att ämnet Idrott och hälsa ska skapa förutsättningar för elevers ”förmåga att planera 

och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” 

(Ibid. s.83).    

 

Idrottslärares synsätt, arbetssätt och habitus 

Även då mål och syfte står klara inom ämnet, är metoden idrottslärare bör använda sig av inte 

predestinerad. ”Läromedlen är främst utformade som metodböcker och domineras med råd kring 

hur undervisningen kan utformas.” (Schenker, 2009. s.55). Dessa metodböcker kan till exempel 

presentera praktiska förslag på övningar inom bollsport, friidrott och simning. Böckerna kan 

sägas innehålla tips och förslag rörande vissa moment i ämnet. Det breda tolkningsutrymmet 

leder till att undervisningen till stor del formas av den individuella idrottslärarens syn på ämnet. 

Jan Ekberg (2005, s 6) menar att idrottslärares val kan tolkas i samband med tidigare erfarenheter 

och intressen. Vad som kan komma att påverka idrottslärares arbetssätt och syn på ämnet är 

deras habitus, vidare förklarat som deras egna omedvetna handlingsmönster. Habitus, som är ett 

begrepp som hämtats från den franska utbildningssociologen Pierre Bourdieu, kan ses som det 

kapital individen via tidigare erfarenheter innehar (Bourdieu, 1980. s.52). Skawonius (2005, s 33) 

definierar habitus så här: ”Habitus har formats av det liv en människa levt och det styr hennes 

föreställningar och handlingar”. Habitus påverkar i sin tur de handlingar och val individen gör i 

givna situationer (Lagergren, 2009. s.14).  
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Givna situationer kan i lärares fall vara val av lektionsinnehåll, tolkning av läroplanen, åsikter om 

väsentligt material etcetera. I idrottslärarens fall blir detta synligt vid val av moment som 

tillsammans utgör idrottsundervisningen. Detta påverkar i sin tur ämnets innehåll. 

Undervisningen formas av vad läraren anser bör läggas fokus på samt vilket sorts utförande av 

aktiviteter som är mest lämpligt i undervisningen.  

     Idrottslärares habitus kan bestå av tidigare intressen, uppväxt, utbildning och andra faktorer 

som påverkar individens tankar och förhållningssätt. Vad som bland idrottslärare är vanligt 

förekommande är ett brinnande intresse för idrott och fysisk aktivitet. Vad som däremot har 

skapat detta intresse kan på flera sätt skilja sig mellan idrottslärare. Min egen tanke kring detta är 

att det som väckte intresset för idrott kan vara det som idrottslärare anser vara roligast inom 

området. Ur individens perspektiv kan detta således anses vara mest lämpligt för att i sin tur 

skapa intresse för idrott bland elever. Vad habitus också kan komma att påverka är idrottslärares 

syn på den alltmer viktiga delen av ämnet, det vill säga hälsa, och dess plats i undervisningen.  

     År 2010 gjorde Skolinspektionen en flygande tillsyn över svenska skolor. Tillsynen innebar en 

studie gällande undervisningen i ämnet Idrott och hälsa samt en kartläggning av övergripande 

lektionsinnehåll (Skolinspektionen, 2010. s.4). Totalt besöktes cirka 300 idrottslektioner. Tillsynen 

bestod av korta besök på skolor, vilket gör att undersökningen inte nödvändigtvis gav ett rättvist 

resultat i förhållande till skolornas faktiska undervisning inom ämnet. Av Skolinspektionens 

tillsyn kan dock konstateras att hälsoperspektivet utgör en mycket liten del av undervisningen. 

Under tillsynen dokumenterades samtliga moment och aktiviteter som behandlades under 

idrottslektionerna. Av totalt 800 moment var endast 12 kopplade till hälsa (Ibid. s.8). Vad som 

också presenteras är en intressant iakttagelse gällande idrottslärares syn på hälsa och dess plats i 

undervisningen. ”Enligt den forskning vi tagit del av tolkar majoriteten av lärarna hälsa utifrån ett 

fysiologiskt perspektiv. Fysisk aktivitet leder till god hälsa och detta leder till att undervisningen 

utformas för att eleverna ska vara aktiva och röra på sig.” (Ibid. s.8).  

 

Ett patogent och ett salutogent perspektiv på hälsa 

Hälsa har i grunden två skilda benämningar, där man talar om ett patogent samt ett salutogent 

perspektiv. Det går här att särskilja de olika synsätten då det ena innebär att hälsa ses som ett 

slutgiltigt mål, medan det andra definierar hälsa som en ständig process. Vad som i dagens 

samhälle presenteras är till stor del ett patogent synsätt på hälsa, det vill säga hälsa som ett 

slutgiltigt mål, där en smal, stark och snygg kropp anses spegla en hälsosam individ 

(Quennerstedt, 2006. s.49). De olika synsätten på hälsa kan även finnas hos idrottslärare. Även då 

målet inom ämnet Idrott och hälsa är att skapa ett bland elever gynnande tankesätt gällande en 

hälsosam livsstil, kan det faktiska förhållningsättet till hälsa skilja sig beroende på idrottslärares 

tidigare erfarenheter av hälsa och habitus. 
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Litteraturöversikt 
 

Tidigare forskning 

 

Inom ramen för tidigare forskning kommer jag presentera väsentliga studier och teorier om de 

delar som kommer att utgöra grunden för min studie. Jag har tematiskt delat upp presentationen 

genom att inledningsvis tala om det övergripande hälsobegreppet. Vidare kopplas detta begrepp 

till idrottslärare och deras arbetssätt samt avslutningsvis kontextualiseras begreppet habitus och 

dess anknytning till idrottslärares pedagogiska val. Några av dessa teman har introducerats redan i 

bakgrunden, men fördjupas här. 

 

Hälsobegreppet 

Idrottsdocenten Mikael Quennerstedt har i sin forskning inriktat sig på hälsa som begrepp och 

forskar även inom ämnet Idrott och hälsa. Quennerstedt belyser eventuella skillnader som kan 

finnas bland idrottslärare och diskuterar eventuella anledningar till detta. 

     Som nämnts i bakgrunden så finns historiskt sett i grunden två synsätt på hälsa, vilka är ett 

patogent samt salutogent hälsoperspektiv. Inom det patogena hälsoperspektivet kopplas hälsa 

främst till avsaknad av sjukdom. En frisk människa anses här ha hälsa och en sjuk människa anses 

ha avsaknad av hälsa. Hälsa ses här som det normala och de människor som är sjuka avviker från 

normen (Quennerstedt, 2007. s.41-42). Det salutogena hälsoperspektivet menar i motsats till 

detta att det inte är hälsa i sig som är det väsentliga, utan hälsoutvecklingen och 

arbetet/tillvägagångssättet för att främja ett hälsosamt liv. Inom det salutogena perspektivet anses 

alla individer i viss mån besitta hälsa. ”…we are all termanial cases. But as long as there is a 

breath of life in us, we are all in some measure healthy” (Ibid. s.43). Människor kan anamma god 

hälsa på flera sätt, det väsentliga är att se människor som hälsosamma individer och inte se hälsa 

som ett slutgiltigt mål. 

     Begreppet hälsa är i sig svårt att definiera, då människor har olika tolkningar av begreppet 

(Ibid. s.38). En ständigt återkommande referens gällande diskussioner om hälsa är den 

amerikanska organisationen World Health Organization (förkortas ”WHO”), vilka studerar kring 

ämnet hälsa och sambandet mellan hälsa och människors levnadssätt. WHO och dess studier 

ligger som grund för flera forskningsområden kring hälsa och är en av de världsledande 

organisationerna inom ämnet (WHO, 2013-10-01). Redan 1986 menade WHO att hälsa skall ses 

som en resurs snarare än ett mål. ”Health is created and lived by people within the setting of their 

everyday life: where they learn, work, play and love” (Quennerstedt, 2007. s.40).  

 

 

 



 9 

En stor del av den information som i dagens samhälle presenteras om hälsa uppkommer via 

media. Tidningar skriver om hälsotips, bantningskurer, och övriga metoder för att nå en god 

hälsa (Quennerstedt, 2006. s.41). Fokus ligger här på det yttre, det vi människor visar för vår 

omvärld. 

Kroppens inre delar är bara intressanta om det förbättrar det yttre eller förhindrar att det yttre 
förfaller, och därmed ska kroppen bearbetas för att nå ett vackrare yttre. Det innebär en kontroll 
av kroppen, ett slags kroppsunderhåll, där ett vackert ”hälsosamt” yttre och en smal och vacker 
kropp blir som en symbol för hälsa… (Ibid. s.49). 

Vad detta innebär är således en koppling mellan kroppsvikten och hälsan, där en smal människa 

anses besitta hälsa och en överviktig individ ses som ohälsosam. Hälsa ses här från det patogena 

perspektivet, där hälsa uppnås genom att uppfylla de skönhetsideal som råder i samhället. Hälsa 

mäts i hur människan ser ut, hur hälsosam kroppen tycks vara, vilket skapar större fokus på 

utseendet än det faktiska välbefinnandet hos individen (Ibid. s.49). 

Vad detta också leder till är en värdering av människor baserat på deras utseende, 

Quennerstedt menar att ”Människans identitet blir kopplad till det skönhetsideal och den 

idealkropp som vi i konsumtionskulturen lyfter fram, och detta skapar enligt Thomas Johansson 

(1997) en grogrund för en kropps- och utseendefixering, där rädslan för åldrande och förfall blir 

tydlig.” (Ibid. s.50). 

Vidare kan påpekas att hälsa, till skillnad mot den bilden media skapar, bör ses som en resurs 

under ständig förändring och möjlig påverkan av oss som individer, hälsa ska med andra ord inte 

ses som ett slutgiltigt mål vi når via till exempel träning och korrekt kost, likaså inte som en 

norm. Hälsa är något vi anammar i vår vardag, oavsett om det innebär träning, kost eller vårt 

övriga sociala liv (Quennerstedt, 2007. s.40). 

 

Idrottslärare och hälsa 

Vid införandet av Lpo94 fick idrottsämnet det nya namnet ”Idrott och Hälsa”, vilket också 

innebar ett större fokus på just begreppet hälsa och dess innehåll. Eleverna skulle enligt den nya 

kursplanen lära sig om hälsa som något att anamma i livsstil, livskvalitet samt i det framtida livet 

(Thedin Jakobsson. 2004. s.2). Med tiden har det också lagts mer vikt på själva hälsoutvecklingen 

snarare än hälsa som ett mål. Hälsoutveckling innefattar processen för ett hälsosamt liv, att se 

hälsa som en resurs och inte ett slutgiltigt stadie (Ibid. s.2). 

Mikael Quennerstedt har i ”Att lära sig hälsa” (2006) kopplat dagens syn på hälsa till dess 

påverkan på idrottslärare samt uppdraget att förmedla hälsobegreppet till elever. Vad som i 

dagens samhälle skapar en stor utmaning för idrottslärare är det skönhetsideal som råder. Elever 

får ständigt medial information om vad som anses hälsosamt, hur kroppen ska se ut och fokus 

ligger här på just det yttre (Quennerstedt, 2006. s.49-50).  
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Idrottsämnet blir på så vis ett verktyg för att skapa en uppfattning om att hälsa inte enbart bör 

kopplas till kroppsvikt. Eleverna får i skolan möta flera olika faktorer som kan kopplas till hälsa, 

vilket skapar förutsättningar för en utvecklad tankebild gällande hälsa och dess innebörd 

(Quennerstedt, 2006. s.254). 

 
Idrottsämnet och frågan om att lära sig hälsa i ämnet blir på så sätt ett bidrag till att berika elevers 
liv, och istället för att bekräfta exempelvis den rådande mediabilden av hälsa som normal eller ideal 
kroppsvikt och kroppsform, så möjliggörs dessutom ett kritiskt förhållningssätt där elevernas 
unika och gemensamma erfarenheter av hälsa, idrott, kroppsideal eller friluftsliv får möta ett 
bredare perspektiv på hälsa, och vad som kan utgöra hälsosamma kroppar, hälsosamma livsstilar 
eller ett hälsosamt samhälle. (Ibid. s.254). 

Idrottsvetenskapliga doktoranden Britta Thedin Jakobsson har i artikeln ”Hälsa – vad är det i ämnet 

idrott och hälsa?” (2004) undersökt hur idrottslärare uppfattar begreppet hälsa. Dessa uppfattningar 

analyseras och sätts in i ett perspektiv relaterat till ämnet Idrott och hälsas mål och innehåll. 

Thedins Jakobssons frågeställningar behandlar lärares uppfattning om ämnets mål och innehåll 

och hur dessa förhåller sig till begreppet hälsa. Thedin Jakobsson diskuterar också skillnader på 

lärares syn på begreppet samt hur detta kan spegla undervisningen genom aktiva val och 

prioriteringar av idrottslärare (Thedin Jakobsson, 2004. s.1).  

Resultatet i Thedin Jakobssons undersökning blev varierande men en generell åsikt bland de 

deltagande idrottslärarna var att hälsa anses som teoretisk kunskap. Undervisningen som ansågs 

beröra denna aspekt av ämnet hölls ofta i teorisalar där lärarna hade teoretiska genomgångar med 

eleverna. En skillnad görs här mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap, där hälsa anses 

vara teoretiskt och idrott det praktiska (Ibid. s.2). ”Hälsa är något teoretiskt som man förknippar 

med traditionell klassrumsundervisning där man läser, svarar på frågor, och diskuterar begreppet 

men där det fortfarande ingår som en del i ämnet.” (Ibid. s.3).  

Vidare förklaras att det eleverna lär sig via den teoretiska undervisningen skapar förutsättningar 

för att leva ett förnuftigt och hälsosamt liv (Ibid. s.3). Utöver den teoretiska aspekten på 

hälsoundervisning presenteras även ett arbetssätt där direkt koppling mellan fysisk aktivitet och 

hälsa uppstår. ”Hälsa är något man genomför enligt förmedlingspedagogiken. Man informerar 

om varför man ska träna och på vilket sätt olika övningar är nyttiga…” (Ibid. s.3).  

I och med den alltmer komplexa synen på hälsa har idrottslärare kommit att möta en större 

utmaning gällande undervisning i ämnet. Idrottsämnet innefattar både begreppet idrott samt 

begreppet hälsa, vilket skapar ett brett tolkningsutrymme bland idrottslärare (Ibid. s.2). 

Sambandet mellan dessa två begrepp kan tolkas på flera olika sätt, vilket i sin tur kan bidra till att 

lärares olika tolkningar bidrar till att undervisningen inom idrott och hälsa kan skilja sig åt på flera 

olika sätt skolor emellan. 

     Det talas också om utmaningen idrottslärare ställs inför när det kommer till att balansera 

innehållet mellan hälsofrämjande undervisning och roliga aktiviteter, då ämnet också har som mål 

att alla elever ska uppmuntras att utöva fysisk aktivitet.  
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Till följd av dessa utmaningar är det upp till varje idrottslärare att bygga undervisningen på så sätt 

att elever blir kapabla till att ta hand om sig själva inte bara nu, utan även längre fram i livet. 

(Thedin Jakobsson, 2004. s.3). Att skapa en lärandemiljö likväl miljö för aktivitet är väsentligt för 

en lyckad undervisning i ämnet. För att klara av detta krävs en djup ämneskunskap likväl 

självförtroende och personlig mognad (Ibid. s.3).  

 

Idrottsläraren och habitus 

Den svenska idrottslektorn Jane Meckbach har i artikeln ”Ett ämne i förändring” (2004) undersökt 

hur idrottslärare förhåller sig och tolkar den förändring som skett inom ämnet Idrott och hälsa. 

Ämnet är idag friare och i större utsträckning öppet för tolkningar. Varje lärare tar ansvar för sin 

egen undervisning och formar den efter ämnets mål (Meckbach, 2004. s.2). Meckbach menar att 

undervisningen i ämnet Idrott och hälsa formas av läraren och dess egna idéer och värderingar 

gällande innehåll. ”Den undervisning som läraren ansvarar för och genomför med eleverna 

bottnar i den pedagogiska hållning som läraren väljer, en pedagogisk idé och/eller lärarfilosofi om 

varför man anser att kunskapen som skall förmedlas är viktig.” (Ibid. s.1).  

En övergripande åsikt bland lärarna i undersökningen visar en vilja att elever ska delta och 

uppfatta ämnet som roligt, likväl skapa förutsättning för elever att anamma fysisk aktivitet i sin 

vardag (Ibid. s.2). Även då de gemensamma målen för ämnet verkar stå klart hos de deltagande 

idrottslärarna, uppkommer skilda åsikter gällande ämnets innehåll. Majoriteten av lärarna anser att 

ämnets innehåll har skiftats från bollspel, tävling och rangordning till motionsinriktade aktiviteter, 

vissa lärare anser dock att ämnets innehåll inte har förändrats (Ibid. s.4). ”Lärarna i denna 

intervjustudie framhåller att undervisningen domineras av aktiviteter där många elever engageras 

och ”då blir det ofta bollspel” ”. (Ibid. s.4). 

Vad Meckbach presenterar i sin studie belyser de skillnader som kan ses i dagens undervisning 

inom ämnet Idrott och hälsa. Idrottslärare är själva ansvariga för undervisningen, vilket leder till 

att individens tankar och värderingar formar ämnets innehåll. Vidare belyser Meckbach att lärarna 

i hennes undersökning har svårt att uttala sig om sin egen undervisning och valen de tar,  

det vill säga deras arbetssätt (Ibid. s.4). Valen kan därför tolkas som undermedvetna, att 

idrottslärarna gör val utan att nödvändigtvis reflektera över dem. 

Den svenska forskaren Jan-Eric Ekberg har i sin artikel ”Bourdieu och Idrottsläraren” (2005)  via 

bland annat habitus diskuterat idrottslärarens möjligheter och begränsningar gällande skapandet 

av lärandemiljöer samt processen mot de mål som är uppsatta inom ämnet Idrott och Hälsa.  

Det samhället vill med utbildningen i Idrott och hälsa iscensätts av idrottslärarna. Man kan se 
dessa aktörer som specialiserade agenter som är anställda för att genomföra statens och 
kommunens intentioner med skolan och ämnet. Det är också idrottsläraren som har 
tolkningsföreträde vad gäller ämnets genomförande. Lärarens egna föreställningar om vad som är 
värdefullt och rätt genomförande av undervisningen påverkas av de föreställningar han eller hon 
bär med sig, sitt habitus, utifrån gjorda erfarenheter i olika sammanhang” (Ekberg, 2005. s.2). 
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En sammanställning av de individuella faktorer som påverkar oss och våra val sker inom 

begreppet habitus. ”Habitus är det system av i kroppen inpräglade vanor och dispositioner som 

verkar bestämmande på hur människor handlar, tänker, uppfattar och värderar i givna sociala 

sammanhang” (Ekberg, 2005. s.6). 

Som tidigare nämnt kommer individers skilda habitus att påverka kommande beslut vi tar. 

Dessa beslut är baserade på våra egna erfarenheter och värderingar. Den habitus individer 

innehaver skapar ett omedvetet handlingsmönster genom vilket vi agerar i de olika situationer vi 

möter (Ibid. s.6). Likaså kan habitus kopplas till de beslut och värderingar idrottslärare praktiserar 

inom ämnet Idrott och hälsa, där habitus kan ses påverka de pedagogiska val som uppstår. 

Vid tal om idrottslärare och huruvida habitus påverkar de pedagogiska val som tas, är en 

väsentlig faktor att ta i beaktande anledningen till valet av yrke. Ekberg menar att en förklaring till 

idrottslärares val av yrke kan vara deras tidigare erfarenhet och delaktighet inom idrott (Ibid. s.6). 

Valet av yrke blir här baserat på den igenkänningsfaktor som är kopplad till yrket. Idrottslärare 

har socialiserats in i idrotten och känner sig på så vis trygga i området. Idrottsläraryrket stämmer 

således överens med deras tidigare erfarenheter och livsstil. Yrket stämmer överens med 

individens habitus (Ibid. s.6). 

Även då idrotten i skolan inte är tänkt som ett instrument för tävling och rangordning, har 

diskussion gällande den faktiska situationen i skolans idrottshall syftat just på detta.  

Trots målbeskrivningar i kursplanen för ämnet finns det skilda uppfattningar och otydligheter om 
vad målet med ämnet är och de tydliga kopplingar till både hälso- och föreningsidrotten, ger en 
osäkerhet om vad som egentligen är kärnan i undervisningen. (Ibid. s.6).  

Om teorin om att habitus påverkar våra beslut och handlingsmönster stämmer, vidare att 

idrottslärare valt yrke baserat på deras tidigare vanor och intressen, kan detta även påverka de 

pedagogiska valen? Ekberg menar vidare att ”… många (dock ej alla) idrottslärares habitus utgår 

från tävling och rangordning som logik, eftersom man varit (elit)aktiv eller på annat sätt deltagit i 

idrotter där idrottens logik varit just tävling och rangordning.” (Ibid. s.6) 

     Fysisk aktivitet bör, enligt ämnets mål, främst knytas till det kroppsliga utvecklandet. De 

aktiviteter som utförs inom ämnet Idrott och hälsa ska således syfta till att främst utveckla de 

kroppsliga förmågorna hos eleven (Ibid. s.11). Vad som däremot kan strida mot den bildande 

synen på aktivitet inom ämnet är just idrottslärares habitus, vilket förklarat ovan ofta är en 

koppling till just tävling och rangordning (Ibid. s.6). Vad detta i sin tur innebär är att även då 

skolämnet Idrott och hälsa inte ska riktas mot tävling, kan idrottslärares uppfattningar och 

bekvämlighetszoner leda till just aktiviteter med tävlingskaraktär. Ett exempel på habitus och dess 

påverkan kan vara bollsport inom ämnet Idrott och hälsa i skolan. Dominansen av bollsporter 

under idrottslektioner har sedan länge varit ett faktum, där en koppling kan dras till idrottslärares 

erfarenheter gällande just bollsport (Ibid. s.7). 
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Om individen som utgör idrottsläraren har en bakgrund inom bollsport blir likaså 

bekvämlighetsfaktorn inom området hög, vilket i sin tur kan leda till att de pedagogiska valen ofta 

innebär bollsport som metod (Ekberg, 2005. s.7).  
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Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten i min studie utgörs av idrottslärares habitus och dess påverkan på 

synsätt och arbetssätt inom ämnet Idrott och Hälsa. Nedan definieras och vidareutvecklas 

begreppet habitus och dess funktion i individen genom bland annat Pierre Bourdieus definition. 

 

Habitus 

 

Begreppet habitus är främst associerat med den franska utbildningssociologen Pierre Bourdieu. 

Bourdieu menar att dispositioner som människor bär med sig ligger till grunden för de handlingar 

som utförs (Bourdieu, 1980. s.54). De dispositioner och handlingsmönster som finns hos 

individer sammanställer Bourdieu under begreppet habitus (Ibid. s.52). Han menar vidare att 

individers förflutna avspeglar sig på de beslut som tas i efterföljande situationer.  

 
In each one of us, in differing degrees, is contained the person we were yesterday, and indeed, in 
the nature of things it is even true that our past personae predominate in us, since the present is 
necessarily insignificiant when compared with the long period of the past because of which we 
have emerged in the form we have today. (Ibid. s.56). 

 

De vanor och dispositioner som finns hos en individ är summan av individens tidigare liv och 

livsstil. Dessa faktorer påverkar i sin tur hur individen ser på omvärlden och påverkar likaså 

agerandet i givna situationer (Skawonius, 2005. s.33). Även då individens habitus i viss mån styr 

handlingar och generellt tankesätt utesluter det inte individens vilja och flexibilitet. Skawonius 

(2005 s 42) menar att individen har möjlighet att modifiera ens habitus utefter nyvunna 

kunskaper och sammanhang.  

Jan Ekberg (2005 s 6) menar att individens habitus även kan kopplas till idrottslärare och de 

pedagogiska val som tas inom undervisningen. Idrottslärares habitus är vanligtvis starkt 

förknippat med idrott och fysisk aktivitet, vilket också kan ses som grunden till det yrkesval som 

gjorts. Den typ av idrott eller aktivitet som individens habitus främst är kopplat till kan således bli 

en dominerande del av valt lektionsinnehåll (Ibid. s.7). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

I min undersökning ämnar jag studera fem idrottslärares synsätt och upplevda arbetssätt gällande 

hälsa och fysisk aktivitet inom ämnet Idrott och Hälsa. Som ett stöd till studiens slutsatser 

använder jag mig av det teoretiska begreppet habitus. 

 

Frågeställningar 

 

- Hur definierar idrottslärare begreppet hälsa? 

 

- Vilka aspekter av hälsa anser idrottslärare bör ta plats i undervisningen? 

 

- Hur arbetar idrottslärare med hälsa i undervisningen? 

 

- Vilka pedagogiska val tas gällande fysisk aktivitet inom ämnet Idrott och hälsa? 

 

- Hur kan idrottslärares resonemang kopplas till deras habitus? 
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Metod 

 

Metod för datainsamling 

 

För att få en bild av idrottslärares synsätt samt pedagogiska val gällande hälsa och fysisk aktivitet 

inom idrottsundervisningen, har jag valt att arbeta efter en kvalitativ metod. Anledningen till detta 

val är att min studie kommer att behandla individers tankar och åsikter snarare än ett fenomens 

utsträckning. Min studie baseras på samtalsintervjuer, där jag vill fördjupa mig i idrottslärares 

åsikter och erfarenheter gällande mitt ämne. ”Att utgå från människors vardagserfarenheter är på 

många sätt ett signum för samtalsintervjun.” (Esaiasson, 2007. s.253). De signum för 

samtalsintervjun Esaiasson nämner passar bra in på min studie, där jag vill undersöka och få 

djupare insikt i hur idrottslärare uppfattar vissa delar som utgör idrottsundervisningen. Vad gäller 

samtalsintervju finns två arbetssätt att ta ställning till. Dessa är respondentintervju samt 

informantintervju. Jag har valt att göra respondentintervjuer. ”…vid respondentintervjuer är det 

inte individerna i sig som är de intressanta utan de tankekategorier som de kan bidra till att 

blottlägga.” (Ibid. s.262). Vidare kan konstateras att respondentintervju inte i samma utsträckning 

är beroende av de specifika individer som är utvalda till studien. Vid avhopp kan en ny 

respondent kontaktas utan att det i sig påverkar materialets kvalité (Ibid. s.262).  

     För att skapa möjlighet till att utveckla och anpassa min intervju baserat på intervjutillfället har 

jag valt att utgå från en semistrukturerad intervjuform. I en semistrukturerad intervju kan 

intervjun modifieras efter situationen. Frågor kan ställas i olika ordning likväl skapas utrymme för 

följdfrågor (Bryman, 2002. s. 127). Jag anser att detta är att föredra i min studie, då följdfrågor 

kan belysa och vidare utveckla respondenternas åsikter och tankar gällande mitt ämne. 

     I min förberedande del av denna studie var min tanke att arbeta med enkät som metod, men 

efter att ha vidare fördjupat mig i Esaiassons åsikter och tankar om metoder och dess utfall kom 

jag att ändra min uppfattning om koherent metod för min studie. Min centrala utgångspunkt 

gällande min datainsamling är att skapa en möjlighet till fördjupning gällande mina respondenters 

åsikter och tankar. ”…en samtalsintervju av respondentkaraktär bygger inte på källkritik utan det 

är människors uppfattningar eller föreställningar om olika företeelser man vill komma åt.” 

(Esaiasson, 2007. s.259). Det är främst här jag såg fördel med samtalsintervju kontra enkät. 

Esaiasson menar likväl att samtalsintervju skapar förutsättning för en typ av uppföljning som inte 

i samma utsträckning är möjlig via arbete med enkät. Via samtalsintervju skapas möjlighet till att 

på djupet undersöka respondenternas personliga åsikter och värderingar (Ibid. s.259).  
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Urval 

 

Då jag i min studie utgår från ett kvalitativt metodval har jag noggrant tänkt igenom de olika 

förutsättningar som finns för att få adekvat data att analysera. En kvalitativ metod innebär i sin 

tur att färre deltagare medverkar i studien, vilket också betyder att ett genomtänkt urval är 

väsentligt för en lyckat genomförd studie (Esaiasson, 2007. s.261). Min första utgångspunkt 

gällande urvalet var att se till den tidsram arbetet hade. Jag ville ge mig själv utrymme att noggrant 

bearbeta den data jag samlat in, vilket med mitt möjligen begränsade urval deltagare skapades 

förutsättning för. Jag beslöt vidare att utföra fem samtalsintervjuer, vilket skapat utrymme för en 

adekvat analysfas av mitt material. Vad gäller de respondenter jag valt ut till deltagande i min 

studie har jag velat skapa en variation gällande ålder likväl erfarenhet inom yrket.  

Även då studien inte är i en jämförande karaktär skapas genom detta förutsättning för varierande 

svar och olikheter gällande ställningstagande till mina frågeställningar. Spridning gällande ålder 

och erfarenhet skapar också förutsättning för att deltagarna verkar som representanter för olika 

lärarkategorier. Åldersration på mina respondenter är från 26 till 63 år. Samtliga respondenter har 

genomgått en lärarutbildning med ämnet Idrott och hälsa som en av ämnesinriktningarna.  

 

Genomförande 

 

Min första kontakt med mina respondenter skedde via e-post. E-posten bestod av en kort 

introduktion av mitt examensarbete, tänkta ämne samt de frågeställningar min studie kommer att 

bygga på. Jag nämnde även att min datainsamlingsmetod skulle bestå av kvalitativa intervjuer och 

följde sedan upp med en fråga om ett deltagande vore intressant och möjligt. Jag kontaktade 

totalt 10 stycken idrottslärare och hälften av dessa gav ett positivt svar till delaktighet i min studie, 

vilket ledde till att jag kunde behålla mitt tänkta antal deltagare. Dessvärre fick sedan en av 

deltagarna avstå medverkan på grund av sjukdom. Jag fick då kontakta en ny idrottslärare och 

fråga om medverkan i min studie skulle vara möjligt, vilket ledde till en positiv respons och 

därmed kvarstod mitt deltagarantal om fem idrottslärare.  

     Vid utformandet av min intervjuguide tog jag det Esasiasson nämner som innehåll  i beaktande. 

”Att tänka på innehåll innebär att man knyter an till undersökningens problemställning.” 

(Esaiasson, 2007. s.264). Jag formade således frågorna på så sätt att svaren kom att behandla de 

frågeställningar jag baserat min studie på. Esaiasson talar även om vikten av att samtalet under 

intervjun bör vara kontinuerligt och skapa motivation hos respondenten (Ibid. s.264), vilket jag 

hade i åtanke när jag utformade mina intervjufrågor. Jag anser likväl att frågorna bör vara 

utformade i den mån att respondenten förstår dom och även anser att de innehåller relevans för 

intervjusituationen. Jag undvek till följd av detta att behandla akademiska begrepp i mina 

intervjufrågor, då detta kan skapa osäkerhet gällande frågornas innehåll och mening (Ibid. s. 264). 
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Min intervju bestod av korta frågor vilka var öppna och utformade för att skapa förutsättning för 

långa svar, vilket är en av grundförutsättningarna för en samtalsintervju (Esaiasson, 2005. s.264). 

Då min intervju var av respondentkaraktär var frågorna även utformade så att deltagarna fick 

möjlighet att uttrycka personliga tankar och förhållningssätt, vilket tidigare nämnt är 

kännetecknande för intervju av respondentkaraktär (Ibid. s.262). Utöver detta så skapade mitt val 

av semistrukturerad intervju möjlighet att under mina intervjuer anpassa frågeföljden samt ställa 

följdfrågor om så behövdes (Bryman, 2002. s.127). 

     Vid intervjutillfället var jag mån om att mina respondenter kände sig trygga i den valda platsen 

för intervjun. Intervjuerna hölls i lärarrum och arbetsrum, vilket skapade förutsättning för 

trygghetskänsla. Även då jag som ansvarig för intervjun styr samtalet, är det viktigt att mina 

respondenter känner sig trygga i sin situation och inte får en känsla av underläge (Trost, 2010. 

s.65). Vad jag i genomförandet av mina intervjuer även ville undvika var oklarheter gällande 

respondenternas förståelse för det ämne intervjun kom att behandla. Jag började därför 

intervjutillfället med att återberätta vad jag i min första mailkontakt presenterade gällande min 

studie samt vilka begrepp som vanligtvis förekommer inom ramen av mina frågeställningar.  

Detta för att försäkra mig om att respondenterna innan påbörjad intervju förstod de väsentliga 

delar som min behandlades i min studie. 

     Respondenterna blev även informerade om de forskningsetiska regler jag följer i min studie. 

Detta innebar i sin tur att jag försäkrade om att svaren förblev anonyma och presenterade på 

sådant sätt att utomstående inte kan få reda på vilka som deltagit i undersökningen. 

Personuppgifter och annan information gällande mina deltagare blir således inte utlämnade till 

någon annan än mig som ansvarig för studien. Jag försäkrade också att materialet jag samlar in 

inte kommer lånas ut eller användas till något icke vetenskapligt. Respondenterna blev även 

informerade att de när som helst kunde avbryta intervjun likväl deras deltagande i studien, detta 

enligt Vetenskapsrådet (2002).  

     För dokumentation valde jag att spela in mina intervjuer, vilket skapar förutsättning för att i 

efterhand ordagrant analysera det material som samlats in (Trost, 2010. s.74). Jag frågade i förväg 

mina respondenter om de tillät inspelning som metod, vilket samtliga ställde sig positiva till.  

 

 

Material 

 

Under denna rubrik ämnar jag att presentera de intervjurespondenter som deltagit i min studie. 

En övergripande presentation kommer att genomföras, där jag bland annat kommer att belysa 

ungefärlig ålder, kön, bakgrund, tid i tjänst samt orsak till val av yrke. Noteras bör, är att namnen 

som presenteras är fiktiva, detta för att bevara fullständig anonymitet gällande deltagarna i min 

studie (Vetenskapsrådet, 2002. s.13).  
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Helena: har arbetat som idrottslärare i cirka 40 år sedan hon tog examen 1973. Under skoltiden 

var Helena aktiv friidrottare, vilket hon slutade med i högstadiet. Från gymnasiet och framåt har 

Helena främst ägnat sig åt egen träning, det vill säga ingen organiserad idrott. Helena brinner för 

dans i olika former, men säger även att det inte varit någon organiserad träning, främst showdans 

och uppvisningar. Helena ville från början bli språklärare, men fick vetskapen att det i princip inte 

fanns några jobb inom det yrket. Helena började då söka efter alternativ och fann 

idrottsläraryrket intressant. Helena har alltid tyckt att idrott är kul och ansåg sig själv ha de fysiska 

kvaliteter som krävdes för yrket. 

 

Andreas: har jobbat som idrottslärare i 3 år och trivs mycket bra med sitt yrke. Andreas har en 

bred bakgrund gällande idrott och anser själv att han har testat på det mesta. Andreas har testat 

på flera olika lagsporter och har även ett stort intresse för extremsporter. Vad gäller valet av yrke 

säger Andreas att han velade ganska mycket. Först ville han bli sjukgymnast, men så blev det inte. 

Andreas gillar att utbilda och jobba med människor och har ett intresse för idrott. Dessa två 

faktorer är således grunden till det slutliga valet att bli idrottslärare.  

 

Jerker: har jobbat som idrottslärare i lite mer än 2 år. I Jerkers idrottsintresse finns ett brett 

spektrum av olika idrottsaktiviteter. Jerker har i sin ungdom varit aktiv i diverse lagsporter och 

även tävlat inom alpint. I dagens läge är Jerker mycket intresserad av alpint, ultimate frisbee, golf 

samt klättring. Jerker menar att valet av idrottslärare baserades på sin egen koppling till idrott, hur 

bra det har fått honom att må, vilket han vill föra vidare till andra människor.   

 

Ann: har jobbat som idrottslärare i 33 år. Ann har en gedigen bakgrund inom Friskis & Svettis 

vilket hon var med och startade upp i sin hemstad för 30 år sedan. Ann har varit både ledare och 

aktiv själv inom föreningen. Ann tycker om konditionsträning samt styrketräning och anser att 

det är viktigt att veta hur man ska träna och vad det har för effekter. Ann sökte in till både 

sjukgymnast och idrottslärare, men kom inte in på sjukgymnastutbildningen. Valet blev då 

idrottslärare.  

Ann tycker om att arbeta med ungdomar och vill väcka intresse bland sina elever gällande fysisk 

aktivitet samt förmedla den positiva känslan som uppstår i samband med träning. 

 

Petra: har jobbat som idrottslärare i 4 år. Petras idrottsbakgrund präglas av lagsporter. Som liten 

var Petra aktiv i flera olika bollsporter, bland annat fotboll och handboll. Petra tillägger att hon 

har provat på många idrotter utöver bollsport, men det som Petra fattade tycke för var just 

bollsport och samarbetet som finns inom lagsporter.  

Petra har alltid varit intresserad av idrott, vilket hon menar ligger som grund till valet av yrke.  
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Hon var först intresserad av att jobba inom personlig träning, men det slutliga valet blev 

idrottslärare. Petra menar att arbeta med ungdomar både är givande och utmanande, vilket ledde 

till att valet blev lärare. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Mina intervjuer har dokumenterats via ljudinspelning. Det inspelade materialet har sedan 

bearbetats via transkribering. Jag använde mig av ett transkriberingsprogram för att bearbeta 

materialet så ordagrant som möjligt. Mina intervjuer var en kontinuerlig dialog och inte helt 

strukturerade i mån av frågeföljd och tid. Detta ledde i sin tur till att flera delar av intervjuerna 

bestod av tystnad och dialoger som inte var väsentligt för min studie. Dessa delar transkriberades 

ej. De dialoger och citat som var relevanta var jag noga med att ordagrant transkribera. Det 

transkriberade materialet har jag sedan läst igenom och tematiskt delat upp inför presentationen 

av mitt resultat. Detaljer och information som kunde avslöja mina deltagare uteblev i 

transkriberingen, detta för att bevara anonymiteten hos mina respondenter (Vetenskapsrådet, 

2002. s.12). 

 

Reflektion över metoden 

Även då vald metod har gett mig svar på mina frågeställningar anser jag att det går att finna 

svagheter i den valda metoden. De intervjuer jag genomfört var i sig lyckade där jag anser att 

mina respondenter uppfattade frågorna likväl svarade utifrån bästa förmåga. Vad intervjuer dock 

skapar är risken för att respondenter vinklar svaren för att nå upp till författarens förhoppningar. 

Under mina intervjuer fick jag ibland uppfattningen av att vissa svar blev förfinade och inte fullt 

sanningsenliga. Vad som därför skulle vara ett intressant tillägg gällande metod är att utföra 

observationer av mina respondenters idrottslektioner, detta för att konstatera om deras utsagor 

stämmer med det de faktiskt gör, och för att få fram ytterligare kunskap kring detta område.  

     Vidare kan konstateras att det material jag samlat in inte kan anses vara generaliserande. Jag 

har i min studie fokuserat på att utföra en djupgående analysfas av mina intervjuer, vilket gynnas 

av en begränsning gällande insamlat material (Kvale, 1997. s.372). Jag anser att ett komplement 

med en kvantitativ metod kan belysa en större mängd idrottslärares förhållningsätt gällande mina 

frågeställningar, och på sätt skapa en generaliserande empiri.  

     Utöver de svagheter som går att finna i vald metod anser jag att mina intervjuer har skapat 

adekvat data för efterföljande analys. Intervjuerna har likväl skapat en personlig dialog med mina 

respondenter.  
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Då jag använde mig av en semistrukturerad intervjuform har jag även haft möjlighet att modifiera 

och anpassa intervjuerna baserat på situationen. Detta har i sin tur lett till utvecklande följdfrågor 

vilka vidare har utvecklat mina respondenters svar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I genomförandet av min studie har jag följt de av Vetenskapsrådet uppsatta riktlinjer gällande 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002 s 6) definierar fyra 

huvudsakliga principer gällande humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

     När man ser till informationskravet har jag utförligt informerat de respondenter som deltagit i 

min studie om vad mitt arbete har för villkor och karaktär. Jag informerade om att den intervju 

jag genomför kommer ligga som grund för ett examensarbete, likväl att deltagandet var frivilligt. 

Vid intervjutillfället talade jag även om att de frågor jag ställer inte kommer vinklas på så sätt att 

svaren blir individuellt utpekande utan snarare syftar till att belysa tankar och uppfattningar.   

     Jag har varit noga med att få mina deltagares godkännande gällande behandlingen av det 

material jag via intervjun samlar in, där de godkänner att materialet blir sammanställt och i 

skriftlig form blir presenterat och analyserat i mitt examensarbete. Jag informerade även om att 

de när som helst kunde avbryta deras medverkande utan påföljder eller påverkan av mig som 

ansvarig för studien. Detta enligt samtyckeskravet. 

     Vad gäller konfidentialitetskravet var jag noga med att hålla det insamlade materialet anonymt, 

vilket jag även påpekade för de delaktiga i min studie. Vid intervjutillfället märkte jag inte 

dokument med fullständiga namn, jag valde istället att märka på så sätt att endast jag som 

ansvarig för studien kunde utläsa vilken respondent som stod för respektive intervjumaterial.  

Jag informerade även om att jag i mitt arbete inte kommer skriva respondenternas korrekta 

namn, då detta inte är nödvändigt för studiens koherens. Utöver att bevara materialet anonymt 

såg jag även till att utföra intervjun på en privat plats alternativt den plats respondenten ansåg 

vara passande. Detta för att försäkra mig om att platsen där intervjun tog plats inte skulle påverka 

respondentens fokus eller trygghet.  

     Det material jag under mina intervjuer samlade in är enbart syftat till den studie jag genomfört 

och kommer således inte utlånas eller användas för andra ändamål. Vetenskapsrådet menar likväl 

att ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (Ibid. s.14). De data jag samlat in sparas 

endast i form av mitt examensarbete för efterföljande studier, detta enligt nyttjandekravet. 

     Utöver de etiska överväganden jag följt i min studie har jag även informerat mina 

respondenter att de via förfrågan får ta del av den studie jag med hjälp av deras deltagande har 

sammanställt. Att erbjuda deltagare att ta del av studien är en rekommendation utfärdad av 

Vetenskapsrådet (Ibid. s.15). 
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Resultat  
 

För att få en överblick gällande mitt resultat har jag valt att systematiskt dela upp innehållet efter 

mina frågeställningar som presenterats i kapitlet Syfte och Frågeställningar. Förhållningssätt, 

likheter och eventuella avvikelser i intervjupersonernas svar presenteras inom ramen för varje 

frågeställning. Min sista frågeställning kommer inte presenteras i resultatdelen, utan kommer 

istället ligga som grund för kommande analys om huruvida mina deltagares resonemang kan 

kopplas till deras respektive habitus.  

Hur definierar idrottslärare begreppet hälsa? 

Det finns en gemensam åsikt hos idrottslärarna om att hälsa är kopplat till både det psykiska samt 

det fysiska. Vad detta i sin tur innebär är en välmående kropp samt en frisk person. Avsaknad av 

sjukdom var en vanligt förekommande definition av hälsa. Mina respondenter syftar vidare på att 

en personlig balans mellan träning, socialt liv och kost är grundläggande för att kunna leva ett 

hälsosamt liv. Viktigt är också att trivas med sig själv och således inte ställa för höga krav på sig 

själv. Här nedan finns några exempel på detta, från intervjuerna med Andreas och Jerker. 

 
....Hälsa är väl välmående, fysisk och psykiskt, att man mår bra både i kroppen och själen. Att man 
inte lider av depressioner, sjukdomar och inte har ångest utan att man, nämen, trivs med sig själv 
om den personen man är, både kroppsligt och mentalt, typ. (Andreas) 

Hälsa är väl avsaknaden av sjukdom, per definition. Ehm, att man, mår bra både fysiskt och 
psykiskt. (Jerker) 

 

Utöver åsikten att en individ ska vara frisk, konstateras även att hälsa innebär att orka med sitt 

vardagliga liv. Vad som här berörs är möjligheten att orka med sitt jobb likväl sin fritid, att kunna 

göra det man vill göra. Detta uttrycks bland annat under intervjun med Helena. 

 
Men, men att du ska orka jobba, en arbetsdag 8 timmar. Plus att du ska orka ha ett aktivt liv 
utanför jobbet, för livet är inte bara jobbet. Och sen att du inte ska dra på dig massa sjukdomar, 
alltså, med diabetes eller, övervikt och, det blir ju liksom ett ekorrhjul. (Helena) 

Ur ovanstående citat går att utläsa ett resonemang att fysisk aktivitet och träning är väsentligt för 

ett hälsosamt liv. För att orka med de saker du behöver och vill göra. En övertygelse om att 

människan behöver fysisk aktivitet för att må bra finns bland samtliga respondenter. Det viktiga 

är dock att träna för sig själv, att göra sådant man själv mår bra av. Det väsentliga anses vara att 

hitta den form av träning som passar bra för just dig, att lyssna på dig själv och veta vad du mår 

bäst av.  
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Hitta den vägen som gör att jag mår fysiskt och psykiskt bra. Om det till exempel är, att jag 
styrketränar någon gång i veckan, att det får mig att må bättre, att liksom få endorfinet. (Andreas) 

 

Inom ramen för hälsosam träning nämns också vikten av att inte träna för att nå vissa mål. 

Träning bör vara en del av ett hälsosamt liv, det ska likväl skapa ett välbefinnande och inte vara 

prestationsinriktat. Med mål menar mina respondenter att inte fokusera på kroppsvikt och 

resultat, vilket bland annat blir presenterat av Petra. 

  
Jag tycker väl inte att man ska träna för att nå en viss vikt eller så, då blir det fel, en sorts press 
liksom. Eller få en viss tid på en löpsträcka. Träna för dig liksom, inte för att bevisa något, det är 
väl så jag tänker. Då mår man bra, enligt mig, att träna utan att nödvändigtvis sätta upp precisa 
mål. (Petra) 

 

Utöver den fysiska aspekten på hälsa uttrycks även att hälsa innebär att känna sig delaktig. Att 

känna gemenskap med en grupp, vänner och familj. Fokus anses här ligga för mycket på 

träningsaspekten, att det finns fler saker än fysisk aktivitet som gynnar hälsan.  

 

Nej men, det handlar väl om att man ska känna sig delaktig, inte ensam. Jag tycker nog att fokus 
ligger lite för mycket på träning och så, jag har i alla fall uppfattningen att man ska må bra, inte 
känna sig ensam, liksom. (Petra) 

 

Ann uttrycker likaså att hälsa är mer än att träna och äta rätt. Att må bra kan även vara att ha ett 

tillfredställande befinnande, vilket kan innebära att umgås med vänner och generellt sätt ha en 

tillfredsställande vardag. 

 
Hälsa kan ju vara att dricka kaffe och äta chokladboll. Hälsa kan vara att gå och fika eller gå på bio 
med sin kompis. Eeh, hälsa kan ju vara, ja, gå ut med hunden, träffa kompisar. Alltså det finns så 
mycket som är hälsa, hälsa är inte bara träning och äta bra. Utan det finns mycket som är hälsa. 
(Ann) 

Ovanstående citat speglar den bredd som finns att tillgå inom begreppet hälsa. Detta kan i sin tur 

leda till viss osäkerhet vad hälsa egentligen innebär. Definitionen av hälsa kan ha en bred 

spridning bland individer, vilket i sin tur kan skapa problematik vid utformning av en 

hälsofrämjande undervisning. Vad som däremot kan konstateras är den likhet som finns i 

definitionen bland mina respondenter. Den gemensamma åsikten kan sammanfattas med att hälsa 

både berör det fysiska samt psykiska. Träning ska syfta till att må bra som individ, inte 

nödvändigtvis leda till vissa mål. Att träna för att orka med sitt vardagliga liv anses vara det 

väsentliga. Likväl konstateras att oavsett hur mycket en individ tränar, krävs någon form av 

samhörighet för att leva ett hälsosamt liv, vilket Petra lägger stor vikt i. Hälsa anses här vara en 

kombination av träning och det sociala livet. 



 24 

 
Jag mår inte bra om jag inte har vänner och så, oavsett hur mycket jag tränar, hur mycket jag än 
orkar med. (Petra) 

 

Vidare konstateras att en balans mellan de olika delar som utgör välmående är väsentligt. Fysisk 

aktivitet anses likaså vara en viktig del av välmående då det kan förebygga skador, sjukdomar, 

stress och andra mentala faktorer. Att hitta den väg som passar sig själv anses också vara viktigt, 

likväl känna sig nöjd med sig själv.  

     Samtidigt som en generell överenstämmelse finns bland mina respondenter, finns vissa 

skillnader att belysa. Petra syftar på hälsa som något främst kopplat till samhörighet och 

gemenskap, medan övriga respondenters utsagor i stort tyder på att den fysiska aktiviteten är den 

centrala utgångspunkten. Dessa skillnader kan således bidra till olika vinklingar av begreppet inför 

elever. 

 

Vilka aspekter av hälsa anser idrottslärare bör ta plats i undervisningen? 

Efter den generella definitionen av hälsa bad jag mina respondenter beskriva vad de anser att 

elever i dagens skola bör möta angående hälsa och dess innebörd. En generell åsikt är att elever 

ska möta de kravlösa moment som skapar en hälsosam individ, vilket kan kopplas till 

resonemanget om att träning ska ske för egen vinning och inte präglas av uppsatta mål. 

Respondenterna anser likväl att det är viktigt att elever lär sig betydelsen av att leva ett hälsosamt 

liv. Bland detta menas bland annat att ta ett personligt ansvar för sin träning, att skapa en 

regelbundenhet. 

 
Att dom, att dom verkligen inser och förstår att, du måste ta ansvar för din träning, din motion.            
Och den måste bli, den ska skrivas in i din kalender liksom, tre gånger i veckan, en timme åt 
gången. Det måste du göra för att du ska orka leva ett friskt liv. (Helena) 

 

Utöver träning uttrycks även vikten av att kunna slappna av, att ta det lugnt. Med detta menas att 

elever utöver träning ska kunna hantera lugnet, att tillåta sig själva slappna av. Detta konstateras 

vara en lika viktig del som träning. Träning och avslappning anses gå hand i hand, och vara 

likvärdigt viktiga för att nå en hälsosam livsstil. 

 
Man behöver ju den biten också, att man inte bara är på topp utan jag kan även, avslappningen är 
ju också viktig, att man tar tid för det. (Ann) 
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Vad som även presenteras är en åsikt om att för eleverna presentera den bredd som begreppet 

innebär. Att det finns mer aspekter än vad de kanske vet om eller tänker på. En vilja finns här att 

skapa en vidare syn på hälsa bland elever. Detta uttrycks av bland annat Andreas och Jerker, vilka 

har liknande synsätt på gällande synen på hälsa. 

 
Att det är ett vidare begrepp än vad dom tror, tror jag. God hälsa är lika med inte förkyld, inte 
feber, inte ont i huvudet. Så är det inte riktigt, skulle jag säga. (Jerker)  

 

Vad Jerker här talar om är synen på hälsa som avsaknad av sjukdom. Detta anser han således inte 

vara den korrekta definitionen av hälsa. Jerker vill istället skapa förståelse för bredden av 

begreppet. Under min intervju med Jerker talar han även om den fokus på kroppsvikt som finns 

idag samt hur det speglar sig på elever. Jag frågar då om Jerker försöker förmedla sin syn på hälsa 

till elever med målet att frånta den fokus som finns på kroppsvikt. 

 
Fast egentligen så, jag tror inte att det riktigt går hem hos eleven. Eeh, jag önskar att det är så, jag 
hoppas verkligen att det är så. Men jag tror inte riktigt att det är så som, eeh. Eleven som har 
anorexi kommer inte lyssna sådär jättenoga på vad jag säger, tyvärr. Det är ju den jag vill nå, 
framförallt. Jag vill att alla ska ha kunskap om det så att alla kan hjälpas åt med det, men den 
eleven jag faktiskt vill nå, är svår att nå. När det gäller dom här grejerna. (Jerker) 

Jerker talar vidare om den skörhet som finns bland elever gällande tal om kroppsvikt. Han 

påpekar således att han misstänker ett bortfall av elever vid vetskapen att lektionen kommer 

behandla den typen av frågor.  

 

Det här är ett väldigt känsligt ämne, är det. Nånting som dom räds och, dom här eleverna, när 
dom vet att det är det här jag ska prata om idag, då kommer dom inte, dom som jag misstänker.” 
(Jerker) 

 

Det Jerker här talar om påpekas även i min intervju med Petra, som menar att elever behöver 

möta andra perspektiv än det kroppsliga och visuella gällande hälsa och en välmående individ.  

                   
Det är nog att inte känna press. Att göra sånt man mår bra av, det är hälsa för mig, ja. Jag tycker 
nog att elever behöver se annat än smala kroppar och tunga vikter, typ. Att man tränar för att det 
är kul, inte för att lägga ut bilder på internet och så, lite luddigt men. Nej men alltså, det är väl, som 
jag sa innan, att man ska träna för sig själv, inte för att visa något, eller ja, bevisa något för andra. 
(Petra) 

Petra menar även att elever ska förstå vikten av socialt liv och goda vänner. Detta anses således 

gynna en hälsosam livsstil, vilket kan ses som ett tillägg till arbetet med att bland elever skapa en 

fysisk livsstil. 
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 Och sen försöker jag väl få elever att förstå att det sociala livet också är viktigt, så är det väl. Att 
de ska vara vänner, hjälpa varandra, och så. Det mår alla bra av. Att låta alla vara delaktiga att, 
känna sig behövda, oavsett hur bra man är på något. Det låter väl lite politiskt korrekt kanske men, 
jag tycker det är viktigt. Liksom, att, alla ska vara med, hjälpas åt. Det är en aspekt av hälsan, som 
jag tror, ja, ibland försvinner lite tyvärr. (Petra) 

 

Helena uttrycker också vikten av att skapa en välutvecklad kunskap om hälsa samt vad som krävs 

för ett hälsosamt liv. Vad som kan utläsas av citatet är således en fokus på att veta vad som krävs, 

inte att träna och sträva mot specifika mål. Att göra det som skapar ett personligt välbefinnande 

både på ett fysiskt och psykiskt plan är det väsentliga. Likväl påpekar Helena att det är viktigt att 

vara nöjd med sig själv och inte nödvändigtvis sträva efter en förbättring. 

 

Att kunna skilja på dålig mat, bra och dåliga aktiviteter, alltså så, att man har den kunskapen så att 
man kan, få ett bra liv. För det kan påverka så vansinnigt mycket liksom, både fysiskt och psykiskt. 
Med stress och hela paketet, om du mår bra. Och i och med att du rör dig och aktiverar dig så, så 
balanserar du ju många utav dom här sjukdoms, tendenserna, med din livsstil alltså. Så lyckas vi 
lära dom det, då, då är jag nöjd. Och att dom tycker det är kul, att dom är nöjda med sig själva, 
dom duger. Du duger. (Helena) 

 

Mina respondenters utsagor är relativt likvärdiga om vad undervisningen ska innehålla inom 

begreppet hälsa. Vissa avvikelser uppkommer dock, där fysisk aktivitet ställs i fokus hos 

majoriteten men känslan av gemenskap och vänskap är viktigt för en av mina respondenter. 

Gemensamt för mina respondenter är dock att till elever förmedla vikten av att må bra av det de 

gör. Att inte träna för att nå ett visst mål, utan träna i den mån så att de personligen mår bra. En 

viktig del av hälsa i idrottsundervisningen anses också vara att få elever att vara nöjda med sig 

själva, vilket i sin tur leder till harmoni och ett mentalt lugn. 

 

Hur arbetar idrottslärare med hälsa i undervisningen? 

När det gäller arbete och metod inom hälsoperspektivet uttrycker mina deltagare likasinnade mål 

med undervisningen. Samtliga respondenter menar att det optimala är att sammanföra fysisk 

aktivitet och hälsoundervisning, det vill säga, koppla de fysiska momenten till de faktiska effekter 

de har på kroppen.  

 
Vi försöker ju baka in, vi försöker ju baka in liksom om man, om man kör aerobics pass, step up 
eller, box eller spinning eller någonting sån där. Så försöker vi ju baka in teorierna också, 
hälsobegreppet i det, liksom vad händer, vad är effekterna av den här, det här passet. Vad har vi 
gjort nu? vad är det som har hänt i kroppen? (Helena) 
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Samtidigt som en klar fördel ses i att integrera de två huvudsakliga aspekter av idrottsämnets 

innehåll nämner mina respondenter att vissa delar av hälsoaspekten kräver en viss typ av teoretisk 

undervisning. Den teoretiska undervisningen kan innehålla behandling av begrepp, förklaring av 

fysiologiska effekter av träning samt kost. Jerker och Andreas menar att teoretiska moment i viss 

mån är väsentliga för att förmedla vissa delar av hälsoaspekten till elever. 

 
Ja alltså vissa, vissa teoripass är ju ofrånkomliga liksom. Så är det, en del behöver jag gå igenom via 
powerpoint, en del behöver man söka information i böcker, eeh, och datorer och sådär. (Jerker) 

Sen har jag ju väldigt mycket teoretiska pass i undervisningen, som är liksom rena hälsopass också.              
Det måste man ha, man måste få dom med sig. (Andreas) 

 

Jerker och Andreas uttrycker att det inom hälsa ibland krävs teoretiska pass för att skapa 

förståelse bland elever. Detta kan till exempel innebära läsning i böcker eller presentation om 

muskulaturens funktion. 

     En vanlig arbetsform gällande hälsoaspekten är att elever för träningsdagbok alternativt 

kostdagbok, vilket även enligt mina respondenter tar upp mycket tid av hälsoundervisningen. 

Elever får här dokumentera träning och matvanor under en bestämd period. Detta anses skapa en 

övergripande syn på livsstilen, vilket kan ligga som grund för efterföljande diskussion och 

reflektion.  

 
Och sen gör dom, när dom gör dom här arbetena så jobbar dom ju mycket. För dom ska ju samla 
fakta, dom ska analysera, dom ska relatera sin träningsdagbok och kostdagbok till relevanta fakta 
och så där, så att då. Och dom lär sig, för det är ju görandet man lär sig. Och dom känner själva 
hur bra dom mår. (Helena) 

 

En stark åsikt om att det fysiska bör utge den största delen av undervisningen uttrycks av mina 

respondenter. Anledningen till detta anses vara den brist på idrottstimmar som idag finns i 

skolan. Elever är alldeles för stillasittande i dagens skola, vilket leder till att elever ska få möjlighet 

att röra på sig under de få idrottstimmar de blir tilldelade på schemat.  

 
Fast jag tycker nog att det praktiska är väldigt viktigt. Elever ska få möjlighet att röra på sig, 
liksom, det har dom rätt till. Jag tycker väl generellt sätt att, ja, det är alldeles för lite idrott i skolan 
idag, och. Ja, när dom väl får ha idrott vill jag att, att, dom ska kunna röra på sig, så är det ju. 
(Petra) 
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Jerker uttrycker likaså en åsikt gällande den teoretiska undervisningen kontra de idrottstimmar 

elever får i skolan. Han menar att även då den teoretiska undervisningen är viktig, består den 

fysiska aspekten som den mest väsentliga inom ämnets ramar. Elever ska ha rätt till rörelse och 

aktivitet, vilket idrottsämnet ska bidra med. 

 

…jag skulle inte vilja ha mer teori. Då skulle vi snart inte ha något ämne där man, gör någonting 
annat än läser, och lär sig på det viset. Eeh, så absolut inte mer. Om vi inte utökar 
idrottstimmarna, och så verkar det ju inte som att vi är påväg att göra. Så, skulle jag få två timmar 
till, eller kanske, fem timmar till, per klass. Då skulle jag inte se något problem med det, men som 
det ser ut nu, så är det ju, vad är det, 2 1/2 timme i veckan. Det är för lite, alldeles för lite. (Jerker) 

 

Mina respondenter är överens om att hälsoaspekten främst ska nås via fysisk aktivitet. Dock 

uttrycks en åsikt om att teoretiska pass är en väsentlig del av arbetet inom hälsobegreppet. Vad 

som däremot anses vara det viktigaste är att elever ska få möjlighet till rörelse och via 

gemensamma genomgångar knyta an den fysiska aktiviteten till dess effekter på kroppen. Detta 

anses således vara en central punkt av ämnet Idrott och Hälsas uppgift, att fysiskt aktivera elever. 

 

Vilka pedagogiska val tas gällande fysisk aktivitet inom ämnet Idrott och hälsa? 

När jag och mina respondenter börjar tala om fysisk aktivitet i undervisningen uttrycker 

majoriteten av deltagarna att det väsentliga är att elever har kul på lektionerna.  De påpekar likväl 

att elever ska ges möjlighet att testa på många olika saker och så på vis förhoppningsvis bli 

intresserade av någon aktivitet.  

 
…jag planerar undervisning så att elever får prova på många olika saker. Det är ett av mina 
uppdrag som idrottslärare, enligt mig. Att, ja, försöka hitta något som passar alla, liksom. (Petra) 

Lyckas man hitta någonting där dom, kan tänka sig att fortsätta med, man har öppnat den dörren, 
då är jag nöjd. (Helena) 

 

Förhållningssättet är att idrotten i skolan främst ska bidra till att skapa ett intresse gällande fysisk 

aktivitet. Elever ska ges möjlighet att testa på ett brett spektrum av aktiviteter, vilket 

förhoppningsvis leder till ett livslångt intresse. 

                 
…jag tycker att idrott och hälsas största syfte i skolan är att man hittar någonting som passar en så 
man kan ha ett livslångt förhållande med sin hobby, eller sport, eller fritidssysselsättning. Att man 
hittar någonting som passar, för det finns alltid någonting som varje individ kan ha som man kan, 
liksom, pyssla med, även efter skoltiden. (Andreas) 
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Vad som även anses vara viktigt är att se skillnad på teknikträning och upplevelseträning. Vad 

som menas med detta är således en fokus på att introducera elever till fysiska moment utan att 

nödvändigtvis gå igenom tekniska detaljer om momentet. 

 
Vi ska ju inte fungera som, någon som lär exakt hur allting ska funka, hur allting går till, in i detalj.                  
Vi ska ju öppna upp för dom så att dom, blir intresserade av olika saker. (Jerker) 

 

I kontrast till de resonemang som är presenterade ovan, uttrycktes även att den fysiska delen av 

ämnet främst bör kopplas till träning och dess effekter på kroppen. Elever anses här behöva lära 

sig om träning och de olika moment som tillsammans utgör rätt typ av träning. De fysiologiska 

effekterna av träning anses likväl vara en viktig del av de fysiska momenten. 

 

…vad händer i kroppen när jag rör mig. eeh, dom vet inte alltså, varför slår hjärtat fortare, varför 
det? Man förklarar det här med att, när blodet pumpar ut, större mängd blod och, i vilofasen och 
att man tränar upp hjärtat och hjärtat också är en muskel. Eeh, det tycker jag är viktigt alltså, lite 
grann vad, och vilka, vad är det för muskler som böjer och, det finns sträckarmuskler och lite, att 
dom fäster och. Varför ska jag stretcha? jag ska få lite längre, dra ut musklerna från sitt ursprung 
och fäste, att man förklarar lite för dom. (Ann) 

 

Ann menar likväl att det viktiga gällande fysisk aktivitet är kondition, styrka samt rörlighet. 

Även då dessa aspekter de facto är viktiga att lära elever, presenteras inte i samma utsträckning 

den åsikt som påpekades av övriga respondenter. Det vill säga att undervisningen ska gynna 

elevers möjlighet att hitta fysisk aktivitet som kan skapa ett personligt intresse. Att elever ska 

tycka att undervisningen är rolig konstateras dock, men främst då genom de tre punkter 

(kondition, styrka och rörlighet) som respondenten i fråga tycker är viktigt gällande träning.  

 

Ja det är ju dom här tre grejerna jag vill ha in, men det är ju inte alltid jag får det, det är det inte. 
Men det är ju liksom målet iallafall. Kondition, styrka och rörlighet. Och sen att dom tycker att det 
är kul, för tycker dom det är kul då gör dom det och då kommer dom hit. (Ann) 

 

Vad som även kan konstateras är att de fysiska momenten mina deltagare använder sig av 

varierar. Även då samtliga respondenter anser att ett brett spektrum av aktiviteter är att föredra, 

kan det faktiska innehållet variera. Majoriteten av mina deltagare anser att de har en stor variation 

gällande lektionsinnehåll. Två av mina deltagare medger dock att deras lektioner i stort består av 

liknande typer av innehåll. Petra nämner vikten av samarbete, där lagsport och övningar i lag 

gynnar detta mål. 
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Ja, som jag nämnt tycker jag det är viktigt med samarbete och att, att ja, hjälpas åt, känna 
gemenskap. Det gör det roligare för alla. Så jag har nog ganska mycket undervisning där elever får 
hjälpas åt, som till exempel delar in i lag och så. Mycket lekar, utmaningar och så, där de måste 
hjälpas åt för att klara av det. (Petra) 

 

Ann delger att hon nu är nyopererad, men innan operationen bestod hennes lektioner av väldigt 

mycket träning som kan liknas med hennes erfarenheter inom Friskis och Svettis. Ann menar att 

detta är en bra träningsform då det både innehåller pulshöjande träning samt koordination.  

 
Alltså jag körde ju jättemycket Friskis och Svettis på lektionerna. Och det är kul, det är till och 
med, jag har till och med en elev som jag träffade på Friskis, hon är ledare nu. Som jag hade då på 
Hagaskolan, det här måste ju då ha varit 30 år sedan. Hon säger, Ann jag kommer ihåg vad mycket 
Friskis du körde, alltså jag körde ju jättemycket. (Ann) 

 

Vidare kan konstateras att de moment idrottslärarna har tidigare erfarenheter och kunskap om är 

de moment som känns tryggast att undervisa i.  

 

Ja men alltså det är ju, jag är ju mer bekväm i styrka kondition och rörlighet än vad jag är i bollspel. 
För jag är ingen bollspels, eeh, människa. (Ann) 

 

Utöver de personliga kunskaperna anses elevers kunskaper skapa trygghet inom undervisning av 

främmande moment. Jerker menar att om en elev bär med sig stor kunskap om ett område, 

ställer han sig inte främmande till att utnyttja detta. Vad som dock visas är ett möjligt bortfall av 

moment där kunskapsnivån inte anses vara tillräcklig. 

 
 
Ja, om det är någonting som antingen, står uttryckligen i kursplanen att det här ska vi gå igenom. 
Alternativt att det är någon elev som väldigt gärna vill ha den här typen av undervisningen fast jag 
inte har någon koll på den. Antingen så skaffar jag mig kunskap om det, och har den, eller så har 
eleven den här undervisningen, om eleven i fråga har kunskapen. Eeh, i annat fall så skulle den, 
utebli. (Jerker) 

 

Samtliga respondenter är positivt inställda till att prova nya saker inom idrottsundervisningen. De 

anser likväl att detta blir roligare både för dem samt elever. Att elever ska ha roligt och uppskatta 

idrottslektionerna är likväl det som genomsyrar mina respondenters åsikter gällande de fysiska 

moment som tillämpas inom ämnets lektioner. Även då en åsikt uttrycks gällande vikten av att 

variera innehållet, finns dock uttalanden som pekar på att en viss typ av moment kan komma att 

favoriseras och på så vis få mer plats i undervisningen.   
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Analys 

I detta kapitel kommer jag utifrån den tidigare forskning som är presenterad analysera mitt 

resultat. Kapitlet är tematiskt upplagt där analysen inleds med hälsoperspektivet följt av 

pedagogiska val. Inom hälsoperspektivet analyseras de data som presenterats angående idrottslärares 

syn på begreppet samt hälsoaspekten i undervisningen. Inom pedagogiska val kommer en analys av 

idrottslärares arbetssätt gällande hälsoperspektivet och fysisk aktivitet att genomföras. 

Avslutningsvis kommer en analys baserad på min frågeställning angående habitus och dess 

påverkan att presenteras. 

 

Hälsoperspektivet 

Quennerstedt (2006 s 40) menar att hälsa bör ses som något att anamma i det vardagliga livet, 

vilket leder till att fler faktorer än träning gynnar hälsa. Mina respondenter menar likväl att hälsa 

är ett begrepp som behandlar mer än enbart träning och fysisk aktivitet. Exempel som 

framkommer är vänner, familj och att generellt sett vara nöjd med sig själv. Träning anses vara 

fördelaktigt, men det är viktigt att träna för sig själv, inte för att nå vissa mål. Vad som till synes 

genomsyrar mina respondenters synsätt på hälsa är det salutogena hälsoperspektivet. Detta 

definieras således av Quennerstedt (2007 s 43) som en syn på hälsa där processen för ett 

hälsosamt leverne ligger i fokus och anses vara det väsentliga. 

     Även då det salutogena perspektivet är det primära i mina respondenters utsagor, konstateras 

även att avsaknad av sjukdom definierar hälsa. Detta är i sin tur en av de grundläggande 

definitionerna inom det patogena hälsoperspektivet (Ibid. s.41-42). Vad som dock bör belysas är 

att idrottslärarna i min studie syftar på att ett hälsosamt liv förebygger sjukdom, snarare än att en 

sjuk individ inte besitter någon form av hälsa. De vill till elever förmedla kunskap som förebygger 

skador och sjukdom. 

     Vad som presenteras av mina respondenter tyder på att synen på hälsa är relativt likasinnad. 

De vill för elever presentera ett brett perspektiv på hälsa och via detta skapa förståelse för de 

faktorer som kan gynna ett hälsosamt liv och en välmående individ. Quennerstedt (2006 s 254) 

påpekar att ämnet Idrott och Hälsa bör skapa en bred syn på hälsa, bortom den visuellt 

fokuserade mediabild som finns i dagens samhälle. Idrottslärarna i min studie påpekar således 

samma uppfattning, där en vidare syn på hälsa presenteras. Hälsa bör enligt mina respondenter 

presenteras ur ett salutogent förhållningssätt, där elever ska ha ett sunt förhållningssätt till hälsa 

och dess aspekter. Mina respondenter anser att det är viktigt att få elever att vara nöjda med sig 

själva och vara trygga i sin person.  
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Pedagogiska val 

Idrottslärarna i min studie anser att arbetssättet inom hälsa med fördel innebär vad Thedin 

Jakobsson (2004 s 3) benämner som förmedlingspedagogik. Vad detta innebär är fysisk aktivitet 

med efterföljande diskussion kring fysiologiska effekter. Mina respondenters utsagor belyser 

vikten av att få elever att förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och individers välmående. Att 

utifrån hälsoperspektivet förklara de fysiska moment som genomförs anses därför vara 

fördelaktigt vad gäller elevers förståelse för den fysiska aktivitetens effekter. Teoretisk 

undervisning konstateras även vara ofrånkomligt, då vissa delar av hälsoperspektivet kräver en 

teoretisk genomgång. Thedin Jakobssons (2004 s 3) resultat syftar till att elevers kunskaper om en 

hälsosam livsstil skapas via teoretisk undervisning. I motsats till detta menar mina respondenter 

att den fysiska aktiviteten bör stå i centrum, med efterföljande diskussion om de fysiologiska 

effekter som uppstår. Detta anses således främja elevers medvetenhet om hälsa och på sätt skapa 

förutsättningar för en hälsosam livsstil. Även då det pointeras att den teoretiska delen av 

undervisningen är viktig, menar mina respondenter att idrottsämnets främsta uppgift är att fysiskt 

aktivera elever, och bör så förbli. 

     Utöver målet att fysiskt aktivera elever menar mina respondenter att det huvudsakliga syftet är 

att elever ska ha roligt och få ett positivt förhållningssätt till träning och fysisk aktivitet. Detta 

stämmer således överens med Meckbachs (2004 s 2) resultat, där deltagande idrottslärare 

presenterar samma vilja gällande elevers fysiska aktivitet.  

     Vad gäller de pedagogiska val som presenteras angående fysisk aktivitet finns dock vissa 

skillnader att utläsa. Majoriteten av mina respondenter anser att de presenterar en stor variation 

av aktiviteter för elever. Detta anses således vara fördelaktigt i målet att samtliga elevers intressen 

och förutsättningar ska tas i beaktande. Två av mina respondenters utsagor pekar dock på att en 

viss typ av innehåll ligger nära till hands i utförandet av lektioner. Även då en variation är målet, 

tyder det faktiska innehållet att styras åt en viss typ av moment. Vad som också presenteras är två 

skilda uppfattningar om vad elever bör lära sig inom ämnet. Den ena utsagan pekar på att elever 

ska lära sig att samarbeta, behandla varandra med respekt samt se till att allas medverkande. Vad 

som anses vara viktigast i andra idrottslärarens syn på ämnet är att elever lär sig om kondition, 

styrka samt rörlighet. Dessa resonemang kan således kopplas till vad Ekberg (2005 s 6) talar om 

när han nämner de osäkerheter som finns gällande kärnan i undervisningen, vilket i sin tur leder 

till ett brett tolkningsutrymme bland idrottslärare. Vad som då kan komma att forma 

undervisningen är idrottslärares personliga mål och synsätt gällande ämnet, vilket även 

framkommer av mina respondenters utsagor gällande innehåll och arbetssätt. 
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Habitus och dess påverkan 

Bourdieu (1980 s 56) menar att individens förflutna påverkar den vi är idag, då vår bakgrund kan 

ses som skaparen av den person vi är i nuläget. Vad som presenteras av mina respondenter visar 

likaså att individens habitus i viss grad påverkar de beslut och ställningstaganden som präglar 

undervisningen. 

     Hälsobegreppet och arbetet med detta är relativt likvärdigt bland idrottslärarna i min studie. 

Dock kan konstateras att en av mina respondenters utsagor i viss mån skiljer sig från de andras 

syn på begreppet. Gemenskap och samarbete anses av Petra vara en viktig del av hälsa. Detta kan 

ses som ett resultat av Petras idrottsliga bakgrund, vilken har präglats av lagsport och lagspel. 

Petras utsagor tyder på att detta har varit en viktig del av hennes idrottsliga bakgrund samt 

hennes personliga välmående. Detta har i sin tur format Petras habitus, vilket hon idag agerar 

utefter. Den starka anknytningen mellan lagsport och välmående har således lett till att Petra 

anser att hälsa gynnas av gemenskap, och således vill förmedla detta till sina elever. Enligt Ekberg 

(2005 s 6) speglas idrottslärares val av individernas habitus i den mån att aktiviteter som stämmer 

överens med habitus kan komma att favoriseras. Även då hälsa inte är en aktivitet i sig, kan denna 

förklaring tillämpas på Petras resonemang angående hälsa och dess innebörd, där en koppling 

mellan framförda utsagor och personlig bakgrund kan konstateras.  

     Två av mina respondenter visar en tydlig inriktning inom idrottsintresset, där det ena är 

lagspel/lagsport och det andra gruppträning i modern träningsform. Petra delger att lagsport är 

något som hon brinner för, och har gjort större delen av hennes liv. Hon påpekar likväl att hon 

använder mycket lagbaserade övningar i sin undervisning, då det passar bra in i de delar som 

enligt henne elever ska lära sig inom fysisk aktivitet. Petra anser att förena kroppslig förmåga och 

samarbetsförmåga ger fler dimensioner av träning, vilket ses som en fördel i undervisningen. Vad 

Petra här nämner kan kopplas till vad Bourdieu nämner som individuella dispositioner, vilka i sin 

tur påverkar de val som tas (Bourdieu, 1980. s.54). Dessa dispositioner kan i Petras fall vara de 

positiva känslor som personligen uppstått via lagspel och samarbete i grupp. Viljan blir således att 

förse elever med den typ av aktivitet som anses främja en positiv känsla, i detta fall samarbete 

samt strävan mot gemensamma mål. 

     I motsats till vad Petra nämner som väsentligt innehåll i undervisningen menar Ann att fokus 

bör ligga på kondition, styrka och rörlighet. Ann använder mycket fysiska moment som är 

influerade av sin tidigare roll som träningsledare inom föreningen Friskis och Svettis. Ann menar 

att den typen av träning skapar en helhet hos elever vad gäller de tre förmågor hon anser bör 

ligga i fokus inom fysisk aktivitet. Vad som här presenteras är två skilda typer av lektionsinnehåll. 

Petra och Ann väljer båda den typ av fysisk aktivitet de anser är fördelaktig i undervisningen. 

Dessa åsikter kan direkt kopplas till individernas habitus, där två skilda idrottsliga bakgrunder och 

intressen går att utläsa. Dessa påverkar i sin tur deras pedagogiska val och utgångspunkter i 

undervisningen (Meckbach, 2004. s.1). Resultatet blir således två skilda arbetssätt.  
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De respondenter som har ett brett spektrum av idrottsintresse tenderar att i större mån variera 

sitt lektionsinnehåll kontra de med ett i jämförelse specifikt idrottsintresse. Skawonius (2005 s 33) 

menar att tidigare erfarenheter och livsstil speglar handlingar och beslut. Denna teori kan således 

appliceras i jämförelsen mellan mina respondenter. Ett brett intresse inom idrott kan leda till ett i 

större grad varierande lektionsinnehåll. Är idrottsintresset istället relativt smalt kan 

lektionsinnehållet speglas av dessa intressen, vilket i sin tur leder till mindre varierande 

pedagogiska val.  

     Ekberg (2005 s 6) lyfter fram en diskussion om lektionsmoment influerade av tävling och 

rangordning. Han menar vidare att många idrottslärares habitus utgår från denna typ av 

aktiviteter. Vad som dock kan konstateras är att deltagarna i min studie samtliga frånsäger sig den 

typen av förhållningssätt inom undervisningen. Även då ett intresse för lagsport finns, menar de 

vidare att det främst ska behandlas utifrån perspektivet att hjälpas åt och samarbeta. Mina 

respondenter menar vidare att de inte vill basera idrottsundervisningen på tävling, då detta kan 

skapa press och prestationsångest bland elever.  

     Skawonius (2005 s 42) presenterar en teori om att även då habitus styr individers handlingar 

och förhållningssätt, utesluter det inte individens förmåga till förändring och anpassning. Denna 

teori kan appliceras på de utsagor som presenterats gällande tävling och rangordning. Även då 

den typen av habitus går att finna bland mina respondenter, har lektionsinnehåll influerat av 

tävling och idrott valts bort och uteslutits. Detta kan ses som ett resultat av idrottslärarnas 

erfarenheter gällande tävlingens effekter på elevers prestationer och bekvämlighetsfaktor. För att 

skapa en givande undervisningen har således tävlingsmoment valts bort och ersatts med andra 

former av fysiska moment.  
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Diskussion 

I det här avsnittet presenteras en diskussion gällande mitt resultat och dess innebörd. Mina egna 

tankar och åsikter gällande resultatet och dess effekter kommer ligga som grund för kapitlet. 

     Vad som kan konstateras är att även då idrottslärares habitus kan variera, är synen på hälsa 

relativt lik individer emellan. Vad som främst kopplas till hälsa är psykiskt samt fysiskt 

välmående, samt att finna en balans i de både delarna. Mina deltagare är även överens om att 

träning ska ske för dess egen skull och inte nödvändigtvis vara resultatinriktat. Dessa två aspekter 

genomsyrar även deras pedagogiska val gällande fysisk aktivitet. De menar likväl att en variation 

av moment är att föredra, då det skapar förutsättningar för samtliga elever att hitta något av 

intresse.  

     Där skillnader främst uppstår mellan mina deltagare är inom de pedagogiska val som 

presenteras gällande ämnets fysiska moment. Majoriteten anser att de har ett brett spektrum av 

lektionsinnehåll. Vad som här är en intressant iakttagelse är att dessa deltagare i sin idrottsliga 

bakgrund provat på och fattat personligt tycke för många olika typer av idrotter och fysiska 

aktiviteter. Två av mina deltagare påpekar dock att deras intresse främst präglas av 

lagsport/lagspel respektive modern träningsform. Detta anses även spegla sig i deras 

undervisning, där momenten i stort är uppbyggda på en grund baserad på deras intressen. 

Anledningen till detta förklaras genom viljan att föra vidare det välbefinnande som idrottslärarna 

själva har fått genom fysisk aktivitet.   

     De resultat som presenterats i min studie har till viss grad stämt överens om vad jag inför 

studien hade förväntat mig. Vad jag under min egen skolgång samt praktik på skolor upplevt är 

att lektionsinnehåll kan variera baserat på idrottslärares personliga intressen. Vad som 

framkommit av mina respondenters utsagor tyder likväl på att intressen och tidigare erfarenheter 

speglar undervisningen, vilket även konstateras av Jan Ekberg i sin studie om habitus och dess 

påverkan (Ekberg, 2005. s.6).  

     Idrottslärares skilda pedagogiska val innebär i sin tur att elever får möta olika typer av 

aktiviteter och vissa moment kan helt bli förbisedda. Även då detta kan ses som orättvist, anser 

jag att idrottslärares beslut även speglas av de erfarenheter de skapat inom yrket. Pedagogiska val 

blir således även baserade på vad som tidigare skapat positivt bemötande från elever. Jag anser, 

med utgångspunkt i Skawonius resonemang om habitus (2005 s 42), att även då idrottslärare bär 

med sig ett habitus in i yrket, så är detta föränderligt. Detta innebär i sin tur att pedagogiska val 

kan komma att förändras i takt med idrottslärares nya erfarenheter och kunskaper kopplat till 

ämnet och dess genomförande.   

Min personliga uppfattning angående idrottsundervisningens roll är att presentera moment 

som utvecklar elevers kroppsliga förmåga. Viktigt är även att innehållet i ämnet skapar glädje 

bland elever. Detta anses likväl vara en central utgångspunkt i mina respondenters utsagor.  
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Även om lektionsinnehåll kan variera, vill samtliga idrottslärare främst skapa rörelseglädje på 

idrottslektionerna. Detta anses vara det mest väsentliga i kampen om att få elever att medverka på 

lektioner och att uppskatta ämnet Idrott och Hälsa. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de idrottslärare som deltagit i min studie har liknande 

utgångspunkter gällande ämnet Idrott och Hälsa samt dess innehåll, vilka även kan kopplas till 

det syfte som i läroplanen är framställt (Gy11, 2011. s.83). Dock visas en spridning gillande 

faktiskt lektionsinnehåll samt pedagogiska val. Detta kan således vara ett resultat av vad Schenker 

(2009 s 55) nämner gällande de läromedel som finns att tillgå inom ämnet. Läromedlen består 

främst av råd angående utformning av undervisning snarare än uppsatta direktiv (Ibid.). Även då 

skillnader i undervisningen uppstår, är elevers glädje och deltagande det som genomsyrar mina 

respondenters mål med undervisningen. Vilket i sin tur anses skapa förutsättning för elevers 

lärande och utveckling inom ämnet. Idrottsämnet är ett relativt brett och tolkningsbaserat ämne, 

där undervisningen formas av idrottslärares val. Även då detta kan skapa ett varierande innehåll 

anser jag att det i samband med det tolkningsutrymme som finns, är viktigt att lita på idrottslärare 

som professionella agenter vars val är noga övervägda.  
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Konklusion 

Syftet med min studie var att undersöka hur idrottslärares bakgrund avspeglas i synsätt och 

pedagogiska val inom ämnet Idrott och Hälsa. Fokus låg här på hälsobegreppet samt de fysiska 

moment som behandlas i undervisningen. Vad jag ville undersöka var även hur skillnader i 

undervisning kan kopplas till idrottslärares habitus. Urvalet bestod av idrottslärare med 

varierande ålder och till synes olika intressen. Detta skapade i sin tur varierande åsikter och 

förhållningssätt till mitt valda ämne. Övergripande kan konstateras att mina deltagares 

resonemang är relativt likasinnade. Vid samtal om pedagogiska val inom fysisk aktivitet 

uppkommer dock vissa skillnader. Detta handlar främst om lektionsinnehåll och vad som anses 

vara väsentligt att presentera för elever. De skillnader som uppkommer inom ämnet Idrott och 

Hälsa skapar i sin tur olika typer av undervisning. Dessa skillnader är främst associerade med 

idrottslärares intressen och utgångspunkter, vilket således formar undervisningens innehåll.  

 

Vidare forskning  

     

Även då idrottslärares habitus och dess påverkan är ett relativt väl utforskat område, anser jag att 

tillägg går att önska. Mina kvalitativa intervjuer har skapat en väl utvecklad bild av idrottslärares 

förhållningsätt och synpunkter till mitt studerade ämne. Trots detta finns det som tidigare nämnt 

i samband med intervjuer en risk för att respondenter vinklar sina svar för att motsvara de 

förväntningar jag som ansvarig bär med mig in i intervjusituationen. Ett intressant tillägg för 

vidare forskning vore således observationsstudier. Detta skulle skapa en uppfattning huruvida 

respondenters utsagor stämmer överens med deras faktiska agerande i undervisningssituationer. 

Utöver detta kan ett tillägg från elevers utgångspunkt vara givande. Detta för att se hur 

idrottslärares val påverkar elevers tankar och inställning till ämnet Idrott och Hälsa. Vad gäller 

min teoretiska utgångspunkt, habitus, inser jag i efterhand att begreppet är väldigt brett och kan 

innebära mer än enbart individens bakgrund och intressen. Detta skapar således möjlighet att i en 

större studie från en bredare utfallsvinkel studera individers habitus och andra faktorer som kan 

påverka tankesätt och handlingsmönster. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

1. Bakgrund 

 

1.1. Ålder? 

 

1.2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

 

1.3. Vilken typ av lärarutbildning har du? 

 

1.4. Hur skulle du beskriva den utbildning du fick inom Idrott och Hälsa? Var det något som fick       

  mer/mindre utrymme?  

  

1.5. Har du tidigare själv varit aktiv i någon idrottsrörelse (spelare/ledare/tränare)? 

  

1.6 Finns det någon aktivitet/idrott som du brinner extra mycket för/tycker mindre om? 

  

1.7. Hur skulle du beskriva din egen träning på fritiden? 

       (löpning, lagsport, gym etc.) 

 

1.8. Vad anser du är största anledningen till att du valde yrket som idrottslärare? 

 

1.9. Upplever du skillnader i lektionsinnehåll i dagens skola kontra din egen skolgång? 

   

 

2. Hälsoaspekten 

 

 

2.1. Hur definierar du begreppet hälsa? Ditt eget perspektiv 

 

2.2. Vad anser du kännetecknar god hälsa? 

 

2.3. Vilka aspekter av hälsa tycker du är viktigt att förmedla inom ämnet Idrott och hälsa? 
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2.4. Hur arbetar du med begreppet hälsa i din undervisning?  

 

2.5. Anser du att det finns en balans mellan fysisk aktivitet och hälsoundervisning i skolan? Är det  

       något som tar upp mer utrymme än det andra? 

  

 

3. Fysisk aktivitet 

 

3.1. Vad tycker du är viktigt att elever lär sig gällande fysisk aktivitet? 

 

3.2. Vilka metoder använder du för att elever ska nå de mål du tycker är viktiga? 

  

3.3. Känner du att din undervisning domineras av en specifik typ av fysiska moment?  

 

3.4. Är det någon typ av fysisk aktivitet/fysiska moment du känner dig extra bekväm i att  

  undervisa? 

  

3.5. Hur ställer du dig till att undervisa i moment som du tidigare inte har någon erfarenhet av?     

  T.ex. en ny sport 

 

3.6. Anser du att det är någon aspekt av fysisk aktivitet som uteblir/du skulle vilja ge mer plats  

  för i din undervisning? 

  

3.7. Om du skulle jämföra din undervisning och lektionsinnehåll idag med när du började arbeta  

  som idrottslärare. Vad skiljer dem åt? 

  

3.8. Anser du att dina tidigare erfarenheter i livet/personliga intressen påverkar dina pedagogiska  

  val gällande lektionsinnehåll (fysisk aktivitet/hälsa)? 

  

3.9. Tror du att idrottslärare generellt sätt färgas av sina intressen och tidigare erfarenheter då det  

  gäller val av lektionsinnehåll? 
    
 
   

 

 

 


