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Sammanfattning 
Syfte 
Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares, i ämnet Idrott och hälsa, erfarenheter av 
undervisningen i hälsa, vilka utmaningar de ställs inför i sin hälsaundervisning samt deras 
värderingar kring ämnets betydelse. 

Metod 
Metodvalet för studien föll på en kvalitativ samtalsintervju, eftersom det var relevant för studien 
att få ta del av de intervjuades berättelser utifrån den enskilde personens perspektiv. På så sätt 
kunde de intervjuade ingående berätta om sina egna erfarenheter och tankar kring de olika teman 
som var relevanta för studien. Intervjuerna var halvstrukturerade och en ändamålsenlig 
intervjuguide konstruerades för att få till likvärdiga intervjuer. Urvalet var ett så kallat 
bekvämlighetsurval och undersökningen omfattade totalt åtta intervjuer. Majoriteten av dem 
genomfördes tillsammans, för att kunna utnyttja att två intervjuare har större möjlighet att ställa 
adekvata följdfrågor. 

Resultat 
Studiens resultat uppvisade en bild av undervisningen i Idrott och hälsa som handlade mycket om 
fysisk aktivitet. Lärarna menade också att undervisningen i hälsa var av stor betydelse. Det 
framgick att ett antal ramfaktorer påverkade hälsaundervisningen, bland annat tiden som var 
allokerad till ämnet och tillgång till funktionella faciliteter. Ämnets traditioner och elevernas 
uppfattningar om vad ämnet bör behandla upplevdes som en svårighet, eftersom fysisk aktivitet – 
i synnerhet bollsporter – var dominerande. Teoretiska undervisningsmoment mötte därför 
motsättningar från eleverna. De intervjuade lärarnas egna erfarenheter rörande hälsa var något 
som uppvisade betydande inverkan på hälsaundervisningens utformning. Dessa erfarenheter 
påverkade också vad lärarna ansåg var ämnets viktigaste uppgift, vilket handlade om ett livslångt 
intresse för fysiska aktiviteter och att skapa hälsosamma vanor även efter gymnasiet. 
Analysverktygen för studien erhölls utifrån ett pragmatiskt perspektiv. Mer specifikt handlade det 
om erfarenhetsbegreppet, meningsskapande och det transaktionella perspektivet inom 
pragmatismen. 
 
Diskussion 
Utifrån studiens resultat gick det att se likheter mellan det de intervjuade lärarna beskrev och den 
situation som beskrivs för ämnet i den forskning som studerats för föreliggande studie. Det gällde 
framförallt den dominans som fysisk aktivitet har i ämnet och den starka kopplingen mellan hälsa 
och fysisk aktivitet som de intervjuade lärarna lyfte fram. Forskning inom området visar att ämnet 
fortfarande är ett rörelseämne, med hälsa kopplat till kondition och träning. Olika tolkningar av 
hälsaundervinsingen bland lärare leder till att teoretiska och praktiska moment får olika mycket 
plats i undervisningen, vilket påverkar elevernas erfarenheter av hälsa och således hur relationen 
till hälsa ser ut i framtiden. Ämnet får i detta avseende betydelse för folkhälsan, då ämnet kan 
skapa intresse för hälsofrämjande vanor. 

Nyckelord 
Idrott och hälsa, Gymnasieskola, Intervju, Lärare, Hälsaundervisning 
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1. Inledning   

Det här examensarbetet markerar slutfasen för våra studier inom lärarprogrammet och därmed 
också inledningen av en ny fas, som lärare ute i skolverksamheten. På grund av detta och i 
egenskap av vårt kommande yrke som gymnasielärare i ämnet Idrott och hälsa var det naturligt 
för oss att fokusera på en professionsnära företeelse inom just det här ämnet. Motivet till 
examensarbetets utseendegrundades i ett gemensamt intresse för hur olika lärare med olika grad 
erfarenheter hanterar den komplexa delen hälsa. Begreppet hälsa har till synes ett flertal olika 
innebörder, inte minst beroende på i vilket sammanhang det förekommer och vem man pratar 
med. Vilket också innefattar hur hälsa behandlas inom skolans värld. Människor kommer 
dessutom i kontakt med begreppet hälsa dagligen, exempelvis genom medias rapportering av 
hälsorelaterade nyheter. När det gäller hälsa som en del av ämnet Idrott och hälsa är det utifrån 
vår egen erfarenhet, bland annat från verksamhetsförlagd utbildning, en del lärare i Idrott och 
hälsa som anser det problematiskt att få till undervisning som på ett bra sätt fångar upp 
hälsoperspektivet. Vi har båda upplevt att lärare pratar om en osäkerhet gällande ämneskunskaper 
inom området hälsa, svårigheter att konkretisera kursplanen, lätthet att bli rotad i traditionell 
idrottsundervisning (fokus på rörelse) eller ogynnsamma tidsmarginaler. Gemensamt för alla 
lärare är ju att innehållet i styrdokumenten ska tas upp, men hur olika lärare löser detta praktiskt i 
sin undervisning verkar variera i stor utsträckning. För oss dyker det upp frågor om dessa 
förutsättningar; exempelvis om det går att kombinera rörelseaktiviteter med hälsaundervisning 
eller hur lärare i ämnet arbetar för att motivera eleverna att ta ansvar för sin egen hälsa även i 
framtiden. Här finns det därmed ett område som är värt att undersöka, nämligen hur delen hälsa 
tas upp i undervisningen bland lärare. För oss innebar detta examensarbete därför ett tillfälle att 
göra en studie där vi ville undersöka vilka erfarenheter gymnasielärare i Idrott och hälsa har av 
undervisningen i hälsa samt även titta på vilka utmaningar de ställs inför i sin hälsaundervisning. 
Denna undersökning genomfördes genom en intervjustudie där åtta gymnasielärare i Idrott och 
hälsa intervjuades. Förhoppningsvis kan denna studie även bidra till en bättre förståelse för ett 
antal problem som är kopplade till momentet hälsa i undervisningen i Idrott och hälsa. 

När det gäller arbetets ansvarsfördelning så har det för detta examensarbete varit ett jämlikt 
fördelat ansvar när det slås ut över arbetet med texten, den genomförda intervjuundersökningen 
och det efterföljande arbetet med intervjumaterialet. Vad gäller den slutliga texten som utgör 
examensarbetet så har mycket av den skrivits gemensamt, vilket skedde genom att vi helt enkelt 
satt tillsammans och skrev ned den. I praktiken innebar detta att vi växlade mellan att vara 
skribent och assistent, det vill säga assisterar den som för tillfället skriver genom att ta fram 
referenser, ge förslag på formuleringar mm. Vissa delar har dock skrivits mer enskilt på grund av 
tidsoptimering och i förväg vald ansvarsfördelning. Detta gäller framförallt de tre inledande 
delarna i forskningsöversikten rörande hälsa 3.1.1 t.o.m. 3.1.3 och delarna 5.2, 5.3 samt 5.6 i 
metoddelen, vilka blev författade till största del av M.Erkkilä. Och det gäller dessutom delarna 
3.1.4, 5.1 och 5.4, vilka mestadels blev författade av O.Zettergren. Övriga delar av texten är 
författade gemensamt enligt den nämnda metoden, vilket bland annat innefattar delarna ”Resultat 
och analys” och ”Diskussion” i helhet. Det praktiska genomförandet av intervjuerna skedde även 
det till stor del gemensamt, då fem av de åtta genomförda intervjuerna genomfördes med delat 
ansvar som intervjuledare. Av de tre resterande intervjuerna så genomförde O.Zettergren två 
enskilt och M.Erkkilä en enskilt. Gällande det efterföljande arbetet med intervjumaterialet så tog 
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O.Zettergren det största ansvaret med att transkribera de citat som sedan kom att användas. Båda 
två gick igenom materialet, det vill säga lyssnade på inspelningarna från intervjuerna, men vi 
gjorde valet att O.Zettergren tog det övergripande ansvaret att skriva ned citat för presentation i 
resultatdelen för att sedan gemensamt bearbeta dessa i analysen. Totalt för hela arbetet har 
därmed så likvärdig mängd tid och ansvar som det var möjligt att åstadkomma lagts ned av varje 
enskild person.  

2. Bakgrund 
I den av Skolinspektionen utgivna Litteraturöversikt inför kvalitetsgranskning av Idrott och hälsa i 
grundskolan (2011, s. 8) går det att läsa att lärare i Idrott och hälsa står inför ett dilemma. Detta 
dilemma är kopplat till utvecklingen av ämnet “där en utökning av undervisningen i hälsa och 
livsstil ska förenas med de mera etablerade inslagen av fysisk aktivitet, och detta inom en krympt 
tidsram.”(ibid.). Citatet ger en antydan till att hälsa och livsstil är något som existerar separerat 
ifrån den undervisning i ämnet som behandlar fysisk aktivitet och rörelse. Den aktuella relationen 
mellan hälsa och livsstil och övrig undervisning i Idrott och hälsa åskådliggörs ytterligare i 
Skolinspektionens rapporter; Mycket idrott och lite hälsa (2010) och Kvalitetsgranskning: Idrott 
och hälsa i grundskolan (2012). I rapporterna presenteras resultatet av Skolinspektionens 
granskning av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa i grundskolan, den första för årskurser 7-9 
och den senare för årskurser 4-6. Det som noterades var att bollspel och konditions- och 
motionsaktiviteter dominerade undervisningen i Idrott och hälsa, samtidigt som 
hälsoperspektivet knappt förekom alls (Skolinspektionen 2010, s. 5-8, Skolinspektionen 2010, s. 
11-12). Att tänka på är att det är en ganska traditionstypisk bild av ämnet med fysisk aktivitet som 
dominerande inslag i undervisningen, då det från 1960-talet fram tills den föregående läroplanen 
(Lpo94/Lpf94) var ett övervägande fokus på kondition, regelbunden träning och olika idrotter 
(Quennerstedt, 2006, s. 108-111). Även i de aktuella styrdokumenten finns denna tradition 
representerad: ”Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och 
naturupplevelser” (GY11, s. 83). Kopplat till ovan nämnda dilemma angående olika traditioner 
och ämnets breda innehåll går det att se att lärare i ämnet ställs inför utmaningen att sammanfoga 
dessa traditionstunga moment med de nyare inslagen av hälsa.  

I samband med att den här dominansen av bollspel samt konditions- och motionsaktiviteter 
konstaterades så noterade Skolinspektionen även problemet att hela ämneskursplanen därmed 
inte alltid speglas i undervisningen, vilket till exempel innebär en risk att betygssättningen inte 
sker korrekt utifrån betygskriterierna (2010, s. 4, 2012, s. 13). Liknande rapporter från 
Skolinspektionen finns inte tillgängliga för undervisningen i ämnet i gymnasieskolan, men det går 
att se att den krympta tidsramen för ämnet verkar vara aktuell även på gymnasienivå. Detta tas 
upp av bland annat Annerstedt (2008) då han diskuterar tidsallokeringen för Idrott och hälsa i 
den svenska skolan. Han nämner att det överlag skedde en minskning av den utsatta tiden för 
ämnet efter den föregående läroplanens införande, det vill säga Lpo94/Lpf94, men att det verkar 
ha skett en viss förbättring i grundskolan sedan 2001 (ibid.). Samma förbättring kan dock inte ses 
för Idrott och hälsa i gymnasieskolan, där majoriteten av skolorna endast erbjuder en lektion i 
veckan i årskurs ett och två och ingen undervisning alls i årskurs tre (ibid.). I dagens läge så är den 
allokerade undervisningstiden för ämnet Idrott och hälsa dessutom en internationell 
angelägenhet. Det diskuteras exempelvis i en artikel av Ericsson (2013), där hon tar upp ämnets 
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utveckling i Sverige med utgångspunkt bland annat i Europaparlamentets beslut att alla 
medlemsländer uppmanas garantera skolelever minst tre idrottslektioner i veckan. Dessutom med 
en uppmaning att i så stor grad som möjligt utöka undervisningen utöver detta minsta antal 
(ibid.). Ericsson nämner också en intressant aspekt, nämligen att det är viktigt att inte enbart satsa 
på kvantitet – det vill säga öka antalet lektioner – utan att även satsa på en kvalitetshöjning av 
ämnet (ibid.). En anledning till detta är på grund av att en positiv erfarenhet av Idrott och hälsa 
ämnet i skolan är en bidragande faktor till en fysiskt aktiv livsstil även efter skolan (ibid.). Detta 
kan jämföras med ämnets syfte, då det i kursplanen för ämnet står följande om ämnet: 
“Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar 
människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.” (GY11, 
s. 83). Och i ämnets syfte går det exempelvis att läsa att ”Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet[…](ibid.). Om en fysiskt aktiv livsstil kan 
kopplas till en hälsosam livsstil så skulle det därmed finnas en anledning att ta hänsyn till den 
rörelseaktiva undervisningen även ur ett rent hälsoperspektiv. 

Det är intressant att se om det går att finna anledningar till att undervisningen i hälsa och livsstil 
kan vara förenat med olika typer av fysisk aktivitet. Det handlar i sådant fall på något sätt om 
rörelse eller fysiska aktiviteter för hälsa, det vill säga rörelse med avsikten att främja en hälsosam 
livsstil. Värt att notera är att den här synen finns representerad redan i den inledande delen av 
kursplanen för Idrott och hälsa genom följande beskrivning: ”Det ger tillfälle att uppleva och 
förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa” (GY11, 
s. 83). Detta visar dessutom igen hur traditionen för rörelse genomgående återfinns i kursplanen 
för ämnet. Uppfattningar bland lärare som liknar den här typen av syn på arbetet med hälsa i 
ämnet påvisades bland annat i en studie av Thedin Jakobsson (2004). En del av de intervjuade 
lärarna i den studien menar att hälsa helt enkelt är de aktiviteter som vanligtvis sker i 
undervisningen, det vill säga rörelse av olika slag (ibid., s. 3). En liknande uppfattning uppvisades 
av lärarstudenter i en undersökning av Larsson (2009). I hennes undersökning var lärarstudenter 
fokus och på samma sätt som lärarna i Thedin Jakobssons studie hade en del av dem hade 
uppfattningen att hälsa erhålls ”på köpet” om eleverna är aktiva (ibid., s. 265).  

Ovanstående syn på hälsaundervisningen i ämnet som något som erhålls på köpet om eleverna är 
aktiva, kan kanske sägas vara befrämjad av det forskningen säger om hälsofrämjande fysisk aktivitet. 
I dagens läge finns det nationella rekommendationer för fysisk aktivitet som antogs år 2011 av 
Svenska Läkaresällskapets nämnd (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), 2011). Dessa 
rekommendationer säger att personer över 18 år bör vara fysiskt aktiva minst 150 minuter under 
en vecka. I Norden finns det dessutom en rekommendation för personer under 18 år, vilket är 
aktuellt för de allra flesta skolelever, som säger att 60 minuters fysisk aktivitet per dag är 
hälsofrämjande (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Kanske kan man i dessa rekommendationer se 
en orsak till att en del lärare i Idrott och hälsa väljer att arbeta med olika typer av fysisk aktivitet 
som en del av undervisningen i hälsa och livsstil. En annan lösning som förekommer verkar vara 
att separera delen hälsa från momenten med fysisk aktivitet. Ett exempel är en del av lärarna i 
Thedin Jakobssons studie, vilka löser detta genom att undervisningen i hälsa är mer teoretisk än 
övriga moment (Thedin Jakobsson, 2004, s. 3). En liknande inställning till hälsaundervisningen 
beskrivs i Larssons studie, där lärarstudenterna i ganska stor utsträckning anser att hälsa är något 
som inte bör undervisas i praktiskt utan mer teoretiskt – eleverna ska ”informeras” om hälsa 
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(2009, s. 265-266). Att beakta är att lärare i slutändan måste förhålla sig till de aktuella 
styrdokumenten och vad som står gällande undervisningens innehåll. Hur lärare ska utforma 
undervisningen i praktiken finns det få beskrivningar av i styrdokumenten, men kursens innehåll 
ska i slutändan behandlas i undervisningen.  
Utifrån det som tagits upp ovan kan man se att det finns en reell problematik kring 
hälsaundervisningen. Där hälsa ses som ett teoretiskt inslag i en annars praktiskt präglad 
verksamhet och att det är en komplex situation som lärare ställs inför. En situation som dock till 
viss del saknar ett gymnasielärar-perspektiv. Den här studien angriper dock just detta område, 
eftersom syftet var att undersöka vilka erfarenheter just gymnasielärare har av undervisningen i 
hälsa och vilka utmaningar de ställs inför i sin hälsaundervisning.  

3. Litteraturöversikt 

3.1. Forskningsöversikt 

I den här delen presenteras en översikt av den forskning som är aktuell för föreliggande studie. 
Det handlar om hälsa i olika sammanhang och betydelsen av hälsa för enskilda människor, 
samhälle och i skolans värld.  

3.1.1. Hälsodefinitioner 

Hälsa är ett centralt begrepp för den här studien och kan behandlas på ett flertal olika sätt 
beroende på i vilket sammanhang det ingår i. Generellt så handlar det ofta om att hälsa på något 
sätt innebär att vara ”frisk” (Raustorp, 2013, s. 8). Inledningsvis kan man se på hälsa i form av ett 
tillstånd av fullständigt välmående och sjukdomsfrihet i den definition som togs fram av 
Världshälsoorganisationen (WHO) år 1946, här översatt till svenska: ”Hälsa är ett tillstånd av 
fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, ej endast frånvaron av sjukdom eller 
svaghet [vår översätt.]”. Den definitionen har varit oförändrad av WHO sedan1948 (WHO, 
2003). Som definition av hälsa har dock WHOs variant blivit kritiserad, något som bland annat 
Quennerstedt (2006, s. 45) tar upp i sin avhandling. Anledningen till kritiken är att hälsa i 
beskrivningen framstår som ett ideal som är nästan ouppnåeligt och därmed är definitionen 
praktiskt oanvändbar som måttstock för hälsa respektive ohälsa (ibid.). Man kan ifrågasätta 
huruvida det är någon person som når upp till kravet av att man ska ha ett fullkomligt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. Att hälsa dessutom beskrivs som ett tillstånd får hälsa att 
framstå som något statiskt och därmed något som är ett mål i sig (ibid.).  
Att beakta är att definitionen inbjuder till en tolkning att man antingen har god hälsa eller så har 
man det inte, det vill säga en ganska svart-vit syn på begreppet.  
En annan syn på hälsa beskrivs av Nordenfelt (1991, s. 89), där han beskriver hälsa som en 
resurs. Med det menar han att man kan se på hälsa som en persons förmåga att realiseraviktiga 
mål. För det motsatta, det vill säga ohälsa, skulle detta innebära att en person inte kan eller har 
minskad förmåga att uppnå dessa mål – personen i fråga har därmed otillräckliga resurser (ibid., s. 
90). I samband med detta är det även intressant att betrakta hälsa som en process, i kontrast till 
WHOs tillståndslika definition. Den här typen av hälsoprocess tas bland annat upp av Lindström 
& Eriksson (2005, s. 440) i deras sammanfattande studie om forskning rörande det salutogena 
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synsättet på hälsa. Kortfattat innebär ett salutogent synsätt att fokus ligger på att finna orsaker till 
att människor håller sig/blir friska, i motsats till ett patogent synsätt där fokus är på att finna 
orsaker till att människor blir sjuka (Raustorp, 2013, s. 9). Det salutogena synsättet, som togs 
fram av Aaron Antonovsky, innebär att hälsoprocessen kan förklaras genom att en person 
ständigt rör sig i ett kontinuum mellan de två ändarna hälsa och ohälsa (Lindström & Eriksson, 
2005, s. 440). Förflyttningen längs kontinuumet mot hälsa hör samman med en persons förmåga 
att utnyttja sina tillgängliga resurser (ibid.), vilket kan jämföras med Nordenfelts (1991) 
beskrivning av hälsa som en resurs. Resurserna som är aktuella för det salutogena synsättet är så 
kallade generella motståndsresurser och dessa finns dels inom en person, men också i den 
omgivande miljön (Lindström & Eriksson, 2005, s. 440.). Viktigt att notera är att de är av 
varierande karaktär, då det handlar om psykologiska, genetiska och konstitutionella resurser 
(ibid.). Ett antal exempel på sådana resurser är bland annat intelligens/kunskap, socialt stöd, 
engagemang, religion/filosofi etcetera (ibid.).  
Ytterligare en intressant variant av hälsa beskrivs av Corbin, Pangrazi och Franks (2000), då de 
även inkluderar upplevelse av välbefinnande begreppet hälsa. Deras definition av hälsa ser ut på 
följande vis, översatt till svenska: “Hälsa är ett tillstånd av varande associerat med frihet från 
sjukdomar och ohälsa som också inkluderar en positiv komponent (välmående), vilken är 
associerad med livskvalitet och positivt välmående[vår översätt.]” (Corbin et al, 2000, s. 8). I den 
beskrivningen är det framförallt ordet livskvalitet som är intressant vid en jämförelse med andra 
definitioner av hälsa. Livskvalitet, ursprungligen ”quality of life”, innebär i den här definitionen 
en känsla eller upplevelse av välmående (ibid.) och hälsa antar därmed en mer subjektiv form än 
exempelvis hälsa enligt WHOs definition. Exempelvis kan en person som är sjuk kanske kunna 
uppleva sig själv som välmående trots sjukdomen. Detta välmående kan därmed sägas vara i 
kontrast till en striktare måttstock för hälsa.  

Tar man hänsyn till det som nämnts ovan rörande hälsa är det tydligt att hälsa är ett komplext 
och nyanserat begrepp. Man måste inse att hälsa är beroende av ett flertal typer av faktorer. 
Framförallt handlar det om ett flertal sociala, fysiska, existentiella, konstitutionella och psykiska 
faktorer (se t.ex. Nordenfelt, 1991, s. 149-151; Raustorp, 2013, s. 8, Lindström & Eriksson, 2005, 
s. 440). För lärare i ämnet Idrott och hälsa innebär den här komplexiteten en utmaning, inte 
minst när det gäller tolkningen av hälsa och implementeringen av hälsa i undervisningen. Detta 
tas upp mer ingående i nästa del rörande hälsa inom Idrott och hälsaämnet. 

3.1.2. Hälsa inom ämnet Idrott och hälsa 

Som nämndes ovan så kan alltså hälsa anses vara en komplex del av undervisningen i ämnet 
Idrott och hälsa och vi kommer i den här delen bland annat närmare belysa olika utmaningar 
lärare ställs inför i praktiken. I samband med det så identifieras olika faktorer eller moment 
kopplade till problematik för hur hälsa ges uttryck åt i ämnet. 

Inledningsvis ser vi på en grundläggande faktor; hur Idrott och hälsalärare tolkar hälsa, både i 
allmänhet och gentemot kursplan. I den ovan nämnda studien av Thedin Jakobsson finner man 
att lärare i grundskolan under tiden för den föregående kursplanen, Lpo94, upplevde en 
problematik kring definitionen av hälsa (2004, s. 1). Detta hade sin grund i att hälsa fick en ny 
betoning i Lpo94, men samtidigt saknades tydliga definitioner av begreppet som lärare kunde 
stödja sig mot (ibid.). Detta innebar en situation där varje enskild lärare tvingades tolka och skapa 
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målsättningar rörande hälsa (ibid.). På grund av den bristande vägledningen i styrdokumenten 
ansågs hälsa ha en diffus och svårdefinierat innebörd, vilket skapade osäkerhet i lärarnas 
förhållningssätt mot hälsa i undervisningen (ibid., s. 3). Den här osäkerheten uppvisades även 
bland idrottslärarstudenter i Larssons(2009) studie. Hon anser att denna osäkerhet bland annat är 
kopplad till att de goda kunskaperna studenterna har om olika rörelseaktiviteter inte finns på 
motsvarande vis när det gäller hälsa (2009, s. 266). I båda dessa studier visas den här osäkerheten 
kring hälsa konkret genom ett antal olika tolkningar gällande vad hälsa är och har för plats i 
undervisningen, de är utan inbördes ordning: hälsa är något teoretiskt som förknippas till 
traditionell klassrumsundervisning, hälsa har man i andra ämnen, hälsa kan vara de vanliga 
aktiviteter man genomför i Idrott och hälsa (fysisk aktivitet), hälsa är något som genomförs 
genom förmedlingspedagogik (varför det är nyttigt att göra olika övningar) och hälsa är kunskap 
för att eleverna ska få ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (Thedin Jakobsson, 2004, s. 3, 
Larsson, 2009, s. 263-267). I samband med detta är det intressant att göra en jämförelse med en 
studie av Lundvall, Meckbach och Thedin Jakobsson (2002). De tar upp lärares syn på ämnet 
Idrott och hälsa och hur undervisningen i ämnet utformas, men inkluderar även elevernas 
uppfattning av ämnet i undersökningen. Resultaten från undersökningen visade att eleverna mest 
möter bollspel och bollekar i undervisningen (ibid., s. 19), vilket är i linje med det som 
Skolinspektionen (2010, 2012) rapporterar för grundskolan. Begreppet hälsa förekom till synes 
inte bland elevernas svar på vad de lär sig i ämnet, utan det är samarbete, kunskap om olika 
idrotter, styrke- och konditionsträning och ”lär sig sånt de kan ha nytta av” som majoriteten av de 
tillfrågade eleverna menar att de lär sig (Lundvall et al, 2002, s. 19). Kliver vi utanför Sveriges 
gränser så finner vi liknande problematik i exempelvis England, där studier visar att det finns en 
förskjutning mellan lärarnas syn på hälsa och det som faktiskt tas upp i undervisningen (Harris, 
2014). Lärarna i England uttrycker i stor utsträckning en syn på hälsa som motsvarar 
rörelse/aktivitet (från eng. fitness) för hälsa, men i praktiken hamnar undervisningen ofta i 
kategorin rörelse/aktivitet för prestation (genom träning och tester) (ibid., s. 469). Detta är en 
bild av undervisningen i ämnet (Physical Education) i England som stärks av en annan studie, där 
forskarna undersökte hur hälsa, fysisk aktivitet och kondition granskas på skolor motsvarande 
högstadiet/gymnasiet (Cale, Harris & Chen, 2014). Det visade sig att skolor allra främst granskar 
elevernas fysiska förmåga och fysiska aktivitet, medan hälsa låg en bra bit bakom dessa (ibid, s. 
380). Oftast handlade det om olika tester av den fysiska förmågan, även när det gällde tester som 
var ämnade att vara hälsorelaterade, och det vanligaste var olika typer av konditionstester, 
styrketester respektive rörlighetstester (ibid.). 
 
Även Quennerstedt diskuterar synen på hälsa kopplat till ämnet Idrott och hälsa och han menar 
att det är ett patogent perspektiv på hälsa som dominerar – både i Sverige och internationellt 
(2007, s. 44). Det innebär att ämnet präglas av förebyggande av ohälsa, det vill säga exempelvis 
förhindra skador, sjukdomar, dålig kondition, dålig kost, övervikt och fysisk inaktivitet (ibid.). 
Effekten av den här synen är att aktiviteter som förbättrar kondition, styrka och rörlighet har en 
given plats i undervisningen och därmed får aktiviteter som effektivt tränar dessa egenskaper 
mycket utrymme i undervisningen, exempelvis löpning, intensiva sporter (fotboll, innebandy) mm 
(ibid., s. 45). Betydelsen av detta är dessutom att hälsa blir en individuell fråga där individen bär 
ansvaret för sin egen hälsa och hälsoproblem beskrivs som enbart individuella problem (ibid.). I 
slutändan visar sig den här synen i ämnet genom antagandet att fysisk aktivitet automatiskt leder 
till hälsa och risken finns att en individ för ”skylla sig själv” om denne har ohälsa (ibid.). Att 



10 
 

notera är att bilden av ämnet som Quennerstedt beskriver liknar det som nämndes ovan i 
Skolinspektionens granskning och de engelska studierna av ämnets innehåll, där fysisk aktivitet 
var den dominerande aktiviteten. Det Quennerstedt nämner som alternativ är en salutogen syn på 
hälsa inom ämnet, det vill säga att hälsa inte är något som man antingen har eller inte har utan är 
en process (ibid., s. 47, se även t.ex. Lindström & Eriksson, s. 440). Han menar att utifrån ett 
salutogent synsätt kan hälsa diskuteras i termer av att lära sig hälsa och det ger möjlighet att hälsa 
på olika sätt i ämnet – inte endast som frånvaro av sjukdom utan också som faktorer som främjar 
eller begränsar hälsoutveckling (ibid., s. 47, 51).  
 
Att synen på Idrott och hälsa ser ut som den gör kan kanske förstås utifrån perspektiv utifrån 
lärares ämneskunskaper, därför tittar vi närmare på det som till exempel Larsson (2009) och 
Harris (2014) nämner kring lärarstudenters och lärares ämneskunskaper kring hälsa. För likt det 
Larsson nämner i sin studie tar Harris (2014, s. 469) upp att det finns en antydan till att både 
idrottslärarstudenter och lärare i ämnet (Physical Education) har vissa brister i sina 
ämneskunskaper och att dessa behöver utvecklas. Detta påvisas utifrån att bilden av 
undervisningen i Idrott och hälsa, med mycket fysisk aktivitet, är så pass prevalent som den är i 
England (ibid.). Antagandet är således att hälsa borde få större utrymme om kunskaperna om 
hälsa var bättre. Harris undersökning fokuserar på engelska idrottslärarstudenters kunskaper kring 
hälsa och det konstateras att deras bristfälliga kunskaper kring hälsa är problematiska. Bland 
annat så uppvisar lärarstudenterna liten vetskap om rekommendationer gällande fysisk aktivitet 
och hälsa, trots att de oftast förespråkar rörelse för hälsa, vilket troligtvis beror på att 
prestationsinriktadundervisning i ämnet är så pass prevalent som den är (ibid., s. 476). Harris 
(2014, s. 476) nämner också att det i ett par studier kunde konstateras att även färdiga lärare i 
Idrott och hälsa saknade adekvata kunskaper för att bedriva god undervisning rörande 
hälsorelaterade aktiviteter. Ändå prioriterades inte fortbildning inom hälsorelaterad undervisning 
(ibid.). Tendensen är att lärarna inte ser sina behov av utökade kunskaper i området och anser sig 
själva som tillräckligt kunniga (ibid., s. 470). 

Ser vi till den svenska gymnasieskolan när det gäller ämneskunskaper är det värt att notera att 
antalet lärare i ämnet Idrott och hälsa som är behöriga endast är 55 procent (Skolverket, 2014a). 
Detta innebär att närmare hälften (45 procent) av lärarna som undervisar i ämnet saknar 
behörighet och därmed finns det en anledning att ifrågasätta ämneskunskaperna hos en stor andel 
lärare. Samtidigt säger statistiken enbart hur många som har behörighet, goda ämneskunskaper 
om just hälsa är nödvändigtvis inte begränsat till enbart behörighet. Men om vi vidare beaktar 
Idrott och hälsalärare i grundskolan så ser vi att andelen behöriga lärare är 53,1 procent där 
(Skolverket 2014b). Även om gymnasieskolan har en lite större andel behöriga lärare visar detta 
på ett möjligt problematiskt samband mellan avsaknad av hälsa i undervisningen och ej adekvat 
utbildning för lärartjänsten. Antagandet grundar sig i att Skolinspektionen (2010, 2012) kunde 
konstatera att ämnet brister när det gäller utrymmet för hälsa och livsstil i undervisningen i 
grundskolan och statistiken visar att behörighetssituationen är liknande för grundskolan 
respektive gymnasieskolan. Det finns alltså viss anledning att anta att förhållandena rörande hälsa 
är liknande i båda skolenheter. Utvidgar man denna tankegång till det som har nämnts ovan går 
det att anta att varierande, i vissa fall bristfälliga, ämneskunskaper bland lärare i ämnet kan ligga 
till grund för att hälsa tolkas på väldigt skilda sätt. Om man ser till de olika synsätt som 
uppvisades i studierna av Thedin Jakobsson och Larsson, den dominans av fysisk aktivitet och 
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rörelse i undervisningen som Skolinspektionen såg, situationen gällande ämneskunskaper och 
brister i hälsoundervisningen i engelska skolor samt den bild av hälsa som Quennerstedt tar upp 
det så är det inte omöjligt att anta att lärares ämneskunskaper påverkar deras tolkning av hur hälsa 
ska undervisas. Med tanke på komplexiteten med hälsa så torde bättre kunskaper om hälsa 
innebära mer varierad undervisning om det. Den beskrivna undervisningssituationen liknar mer 
det som Nyberg & Larsson (2014, s. 125) tar upp i sin studie – att det viktiga är att eleverna är på 
plats på lektionen och är fysiskt aktiva. 

Dock bör man också beakta den inverkan som Idrott och hälsaämnets traditioner har på 
undervisningen, vilket påverkar hur undervisningen i just hälsa utformas. Att till exempel fysisk 
förmåga granskas så noggrant i de engelska skolorna förklarar forskarna bland annat med att det 
är en nedärvd tradition att utföra den typen av tester, det vill säga tester för 
kondition/styrka/rörlighet (Cale et al, 2014, s. 384). En irländsk studie bidrar också med en typ 
av traditionsförklaring till undervisningens utformning, då forskarna menar att de mest 
framträdande ideologierna inom ämnet är en sport-ideologi respektive en 
hälsa/rörelse(kondition) ideologi (Coulter & Ní Chróinín, 2011, s. 828). Dessa ideologier 
reproduceras hela tiden i ämnet och den övervägande dominansen av den första medförde att 
sport och lagspel under den andra halvan av 1900-talet blev det som kom att relateras till 
”traditionell” idrottsundervisning (Physical Education) (ibid.). Och trots att ideologin 
hälsa/rörelse(kondition) tagit större plats i ämnet i den irländska skolan så innebär den också 
mestadels fysisk aktivitet, exempelvis så motiveras ämnets betydelse genom fysisk aktivitet för att 
motverka fetma (ibid., s. 828-829). Förklaringen ligger enligt forskarna i att detta speglar det 
omgivande samhällets bild av ämnet och att människors förståelse av Idrott och hälsa (Physical 
Education) är subjektivt utifrån personliga erfarenheter av idrott, fysisk aktivitet och ämnet i sig 
(ibid., s. 827-829). Detta tillåter att de dominanta ideologierna kan fortsätta reproduceras (ibid.). I 
jämförelse liknar denna situation det Skolinspektionen (2010, 2012) rapporterar när det gäller 
utseendet på undervisningen i Idrott och hälsa i Sverige idag. Det går således att göra ett 
antagande att liknande traditioner påverkar ämnet i Sverige. Detta lyfts också fram av bland annat 
Quennerstedt (2006, s, 30-32) då han pekar på att ett antal studier visar att just fysisk aktivitet 
(ofta genom bollspel) är det vanligast förekommande momentet i ämnet Idrott och hälsa. Det 
visar sig också i idrott och hälsalärarnas beskrivning av ämnets viktiga mål, där beskrivningarna 
främst handlar om nyttan av/glädjen av/intresset för fysisk aktivitet i olika former (ibid.).  

3.1.3. Fysisk aktivitet och hälsa 

Som nämndes ovan så verkar det vara relativt vanligt förekommande att rörelse och fysisk 
aktivitet är dominerande inslag i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Därför är det av 
intresse att härnäst se närmre på de samband som finns mellan fysisk aktivitet och hälsa. 

För att se hela bilden av hur fysisk aktivitet påverkar människors hälsa ser vi inledningsvis på de 
risker som finns med den totala motsatsen till fysisk aktivitet, det vill säga fysisk inaktivitet. I till 
exempel en rapport av Statens Folkhälsoinstitut, FHI, beskrivs en relation mellan fysisk 
inaktivitet och en fördubblad risk för dödlighet (av alla orsaker) och även en ökad risk för att råka 
ut för hjärt- och kärlsjukdomar (FHI, 2012, s. 56-57). Liknande samband mellan ökad risk för 
sjukdomar och otillräcklig fysisk aktivitet tas upp i den omfattande rapporten Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS (FHI, 2008). Bland annat nämns fysisk 
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inaktivitet som riskfaktor när det gäller olika former av cancer (ibid., s. 142), diabetes (ibid., s. 
292, 301) och kroniska ryggbesvär (ibid., s. 515). Även den mentala hälsan riskerar att påverkas 
negativt av fysisk inaktivitet, vilket påvisas i en rapport av U. S Department of Health and 
Human Services (1996). I den rapporten går det att se ett samband mellan fysisk inaktivitet och 
utvecklandet av ångest- och depressionssymptom, till exempel så är risken för depression dubbelt 
så stor för en inaktiv person jämfört med en fysiskt aktiv person (ibid., s. 141).  Ser man sedan till 
det globala hälsoläget kopplat till detta så har två forskare genom en studie identifierat fysisk 
inaktivitet som en lika stor eller större orsak till dödlighet än rökning (Wen & Wu, 2012, s. 192). 
De menar att det är av betydelse att poängtera riskerna med fysisk inaktivitet i samma 
utsträckning som de positiva effekterna av aktiviteter blir uppmärksammade, för att göra folk mer 
benägna att aktivera sig (ibid.). För att vidare belysa problem kopplade till fysisk inaktivitet så är 
det viktigt att beakta den mest extrema typen av fysisk inaktivitet, det vill säga helt stillasittande 
aktiviteter. Att ta hänsyn till här är den problematik som kan uppstå i skolan, eftersom långvarigt 
stillasittande förmodligen är vanligt i många skolor. Oberoende av den allmänna graden av fysisk 
aktivitet så är stillasittande i sig en riskfaktor när det gäller ohälsa (Brooke, Petosa, Balk, Eneli, 
Bonny, Hoffman, Devor, 2014, s. 338). Därtill finns det samband mellan stillasittande och 
exempelvis ökad dödlighet, hjärtsjukdomar, vissa typer av cancer och diabetes (FHI, 2012, s. 56, 
Blair, 2009, s. 1).  

På samma sätt som att fysisk inaktivitet och stillasittande beskrivs som en riskfaktor så lyfts fysisk 
aktivitet fram som en positiv faktor för att förbättra hälsan, både när det gäller personer fria från 
sjukdomar och personer med sjukdomarna beskrivna ovan (FHI, 2008). Vi bör dock ta hänsyn 
till att FYSS innehåller den tidigare versionen av rekommendationer gällande fysisk aktivitet. De 
skiljer sig en del från de som är aktuella idag i Sverige, de som antogs 2011 (YFA, 2011), och det 
är intressant att jämföra dessa. Den rekommendation som är aktuell idag nämndes kort tidigare 
och inbegriper 150 minuters fysisk aktivitet utspridd över en vecka för alla personer över 18 år 
(YFA, 2011) eller 60 minuters fysisk aktivitet dagligen för barn (Folkhälsomyndigheten, 2014a). 
Det handlar då om aktivitet av måttlig intensitet och det kan innebära exempelvis rask promenad 
(YFA, 2011). Att notera är att alternativet finns för personer över 18 år att istället genomföra 75 
minuters fysisk aktivitet av intensiv intensitet, exempelvis löpning, och nå samma hälsofrämjande 
effekt (ibid.). Till skillnad från den aktuella rekommendationen för fysisk aktivitet som anger en 
viss tidsmängd över en vecka så säger den äldre versionen att alla individer bör utföra fysisk 
aktivitet minst 30 minuter varje dag, även det av måttlig intensitet (FHI, 2008, s. 39). Den kanske 
mest markanta skillnaden mellan den nya och den gamla rekommendationen, som är intressant ur 
skolans perspektiv, är att risker med stillasittande nämns specifikt i den nya versionen. Iden 
avråds långvarigt stillasittande och personer med till exempel ett stillasittande arbete 
rekommenderas göra regelbundna pauser med muskelaktivitet (YFA, 2011). Detta gäller 
dessutom för alla individer, även för de som når upp till de allmänna rekommendationerna (ibid.). 
De positiva effekter som erhålls av personer som når upp till rekommendationerna är bland 
annat minskad risk för: förtida död, hjärtkärlsjukdom (t.ex. stroke, kärlkramp), diabetes, fetma, 
cancer (t.ex. tjocktarm- och bröstcancer), benbrott och psykisk/mental ohälsa (depression, 
demens) (ibid.). När det gäller den mentala hälsan så uppvisas liknande samband i en Amerikansk 
studie som undersökte kopplingen mellan mental hälsa och fysisk aktivitet (Galper, Trivedi, 
Barlow, Dunn, Kampert, 2006). Forskarna fann i studien starka samband mellan fysisk aktivitet 
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och lindring av depressiva symptom och en förbättring av subjektivt mentalt välmående (ibid., s. 
177).  

Men även om dessa nationella rekommendationer, som det är menat att alla ska följa, finns i 
Sverige och i andra länder så är det inte självklart att alla tar till sig dem. I en studie som tar upp 
det bristande förhållandet mellan aktuell forskning kring fysisk aktivitet och vad som görs för att 
främja människors aktivitetsnivå finner man följande talande citat: 
“What constitutes good policy for physical activity promotion? The mere existence of a national 
physical activity policy or action plan does not secure its functionality or implementation. Plans 
are not implementation, implementation is not strategy, and strategies are not evidence of 
population change (C Kohl 3rd, Craig, Lambert, Inoue, Ramadan Alkandari, Leetongin, 
Kahlmeier, 2012).” 
Utifrån detta kan man ställa sig frågan hur väl rekommendationerna i slutändan 
marknadsförs/uppmärksammas. Bland annat är den minskade tiden för Idrott och hälsa i 
gymnasiet en intressant förändring (se t.ex. Annerstedt, 2008). Och det går att konstatera att det i 
dagsläget fortfarande är ca 10 % av personer mellan 16-29 år som uppger att de har en 
stillasittande fritid – det vill säga mindre två timmar fysisk aktivitet per vecka 
(Folkhälsomyndigheten, 2014b). För lärare i ämnet Idrott och hälsa är möjligheten att påverka 
unga människors aktivitetsnivå således betydelsefull. Som nämndes tidigare så tar Ericsson (2013) 
upp vikten av att Idrott och hälsa förbättras både när det gäller kvantitet och kvalitet, då en 
positiv bild av ämnet ökar chansen för en fortsatt aktiv livsstil. Och även de lärarstudenter som 
deltog i Larssons undersökning uttrycker vikten av att utformningen av undervisningen i ämnet 
möjliggör: ”[…] att ett livslångt intresse för fysisk aktivitet skapas” (2009, s. 267). I 
nästkommande del ser vi därför vidare på hälsa, med fokus på folkhälsa.  

3.1.4. Folkhälsa 

Suzanne Lundvall (2004) skriver i sin artikel om skolämnet idrott och hälsa och ställer det i 
relation till folkhälsan. Huvudsyftet med hennes studie är att i största möjliga mån kartlägga 
villkoren för och omfattningen av barns och ungdomars fysiska aktiviteter. Lundvall tittar i 
studien även på skolämnet idrott och hälsa i termer av fysisk aktivitet, motorisk träning samt 
generellt kunskapsinnehåll i ämnet. Lundvall (2004, s. 3) menar att situationen för Idrott och 
hälsa i skolan påverkas av en rad yttre ramfaktorer som begränsar elevernas möjlighet att få både 
kunskap gällande hälsa samt att få röra på sig på ett vettigt sätt. Detta menar Lundvall är en 
kombination av att just ramfaktorerna talar emot en sådan gynnsam situation och för att lärarna 
inte besitter någon klar bild av hur arbetet med just hälsa ska läggas upp (ibid.). Det senare beror 
bland annat på att lärarna inte definierar begreppet hälsa, vilket i sin tur skapar problem då varken 
elever eller lärare vet om innebörden av att vara hälsosam, eller vad som leder till en bättre hälsa 
(ibid.).  

Skolans ämne Idrott och hälsa blir också viktigt ur ett folkhälsoperspektiv när man tittar på det 
aktivitetsmönster från SIH-studien (Studie om Skola-Idrott-Hälsa) som Lars-Magnus Engström 
(2004) analyserat. Han menar att andelen idrottsligt inaktiva elever har ökat och han menar att 
skolans ämne idrott och hälsa når en majoritet av de undersökta eleverna och att ämnet har en 
betydelse för elevernas totala fysiska aktivitetsgrad då många av dem är fysiskt inaktiva på sin 
fritid. Detta kan jämföras med det Ericsson (2013) nämner om att en positiv bild av ämnet kan 
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leda till en aktiv livsstil även i framtiden. Ett vanligt förekommande problem relaterat till 
aktivitetsvanor bland barn och ungdomar är att redan överviktiga personer är den grupp av 
människor som rör sig minst (Brooke et al, 2014, s. 338). Övervikt är en stark orsak till att 
stillasittande vanor riskeras att bli kvar även i det vuxna livet, vilket påverkar risken för ohälsa 
signifikant (ibid.). Det vi kan se är att det verkar finnas en koppling mellan rörelse, där 
skolidrotten är viktig, och den allmänna folkhälsan.  

3.2. Teoretiska utgångspunkter 

Den här studiens avsikt har varit att undersöka erfarenheter inom undervisning om hälsa hos 
gymnasielärare i ämnet Idrott och hälsa. Det handlar om de utmaningar dessa lärare möter i sin 
undervisning rörande hälsa och i samband med det även deras konkreta arbete med hälsa, samt 
hur de tolkar sitt hälsaarbete och dess betydelse. Relevant för studien blir således att begrunda 
hur erfarenheter uppkommer och hur meningsskapande sker i undervisningen. Detta blir också 
intressant eftersom undervisning är ämnad att utveckla elevernas kunskaper och lärarnas uppgift 
är att möjliggöra det. Med detta som utgångspunkt så redogörs för arbetets teoretiska 
utgångspunkt i den här delen. För föreliggande studie handlar det om ett avstamp i pragmatism 
och de perspektiv på meningsskapande och erfarenhet som associeras med pragmatismen. Detta 
pragmatiska förhållningssätt har vi använt oss utav för att få verktyg att kunna analysera de 
intervjuade lärarnas utsagor med. Inledningsvis ges en enkel beskrivning av pragmatismens 
uppkomst och utseende. 

3.2.1. Pragmatism – en kort överblick 

Pragmatismen är en filosofi som inledningsvis uppstod i slutet av 1800-talet i Amerika och kom 
att bli den mest inflytelserika filosofiska teorin där under 1900-talets första kvartssekel (Thayer, 
1982, s. 11, 21). Pragmatismen förstås kanske bäst som en rörelse inom vetenskaperna snarare än 
en specifik lära (ibid.), bland annat eftersom den tidens framstående pragmatiker inte 
förespråkade en helt identisk teori (Burman, 2007, s. 97). Personer som kan räknas till de mer 
framstående och kända pragmatikerna är bland annat C. S. Peirce, J. Dewey, G. H. Mead, W. 
James och C. I. Lewis (Thayer, 1982, s. 11). Av dessa pragmatiker var det Peirce och James som 
inledningsvis utvecklade den första pragmatismen under sent 1800-tal, vilken kom att utvecklas 
vidare av dels dem själva och sedan av till exempel Dewey, Mead och Lewis (ibid., s. 21). Och 
även om det fanns skillnader dem emellan när det gäller pragmatismens innebörd och utseende så 
är det i grunden samma teori; en pragmatiker kan sägas behandla frågor vars fokus är de praktiska 
följderna av olika handlingar och tankesätt (Dewey, 2004, s. 15). En kärnfull beskrivning som 
förklarar den mer konkreta innebörden av detta ges av Burman (2007, s. 97): ”Pragmatismen är 
en teori om kunskap och mening som har fått sitt namn från det grekiska ordet pragma som 
betyder handling, gärning, verksamhet, och det är just de enskilda individernas handlingar och 
dessa handlingars följder som står i fokus inom pragmatismen”. Viktigt att ta hänsyn till är också 
att pragmatismen ställer sig emot de kunskapsdualistiska antaganden om människan och hennes 
omvärld som är aktuella för empirismen och rationalismen, det vill säga att människan kan 
åtskiljas från omvärlden (se t.ex. Widerström, 2005, s. 44, Quennerstedt, 2006, s. 57). Denna 
dualism kan inte finnas enligt pragmatismen, utan människan kan ej vara åtskild från det som ska 
undersökas – kunskapen finns i människors handlingar och handlingsvanor (ibid.). Kopplat till 
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detta nämner Quennerstedt (2006, s. 56) att en pragmatisk hållning innebär att kunskaper 
värderas utifrån det man vill uppnå, eller ens syfte. Utifrån syftet kan sedan olika teorier eller 
kunskaper anses mer ”sanna” än andra (ibid.). James (2003, s. 13) beskriver dessutom hur 
sanningsbegreppet är kopplat till människors handlingar: “en idé är sann om den hjälper oss att ta 
oss fram i verkligheten på ett tillfredsställande sätt. Sanningar kan inte påträffas. Vi människor 
skapar sanningar i världen”.  

Innan vi går vidare är det av intresse att säga något specifikt om John Dewey. Detta eftersom det 
här arbetet behandlar utbildning och undervisning och Dewey är den av de framstående 
pragmatikerna som riktat mest uppmärksamhet åt frågor inom dessa områden (Quennerstedt, 
2006, s. 56). Burman (2007, s. 97) nämner också att Dewey är den som brukar tas upp som den 
främsta pragmatiska pedagogen. Dewey arbetade på ett par olika universitet i Amerika, och det 
varvid Chicago Universitet han grundade sin laborativa skola som blev berömd och senare skulle 
bli en del av början till rörelsen ”progressiv utbildning” (Thayer, 1982, s. 253). Idén med denna 
skola beskrev Dewey i sin bok The School and Society, som publicerades precis vid sekelskiftet – år 
1900 (ibid.). Under sin livstid producerade Dewey en stor mängd böcker och hans samlade verk 
omfattar totalt 37 volymer, författade över en period av 70 år(se t.ex. Dewey, 1997, s. 13). Under 
sin aktiva karriär fick han ryktbarhet som den filosofiska företrädaren av pragmatism, progressiv 
utbildning och liberala ideal (t.ex. lärares rättigheter) (Thayer, 1982, s. 253). Och vad gäller Dewey 
och pragmatism så såg han och fastställde noggrant, mer än andra pragmatiker, de omfattande 
sociala följderna och moraliska konsekvenserna av pragmatismen (ibid., s. 261). Hans koncept 
rörande demokrati, vilket inte tas upp specifikt i detta arbete men som är intressant med tanke på 
uppgiften att fostra demokratiska medborgare i skolan (GY11, s. 5), är också ett av de främsta 
bidragen till social filosofi i vår tid (ibid.). 

Att notera är att pragmatismen i sin helhet är en teori eller rörelse med många olika aspekter, vi 
behandlar i den här delen av arbetet ett antal som är relevanta för vår studie. Härnäst ser vi därför 
vidare på de mer specifika delar av pragmatismen som utgör arbetets pragmatiska hållning. En 
hållning som är kopplad till Deweys idéer. 

3.2.2. Ett pragmatiskt förhållningssätt 

I den här delen ges en överblick av de aspekter inom pragmatismen som är aktuella för den här 
studiens analys. Först behandlas erfarenhetsbegreppet ur ett pragmatiskt perspektiv, vilket sedan 
kopplas till meningsskapande inom pragmatismen. 

Vad gäller erfarenhet och pragmatism så förhåller vi oss till det Dewey säger om 
erfarenhetsbegreppet. Detta är kopplat till pragmatismens kritiska ställningstagande gentemot den 
kunskapsdualism som finns representerad i andra vetenskapsfilosofier, som just Dewey kritiserar 
för att det sker en åtskillnad mellan människan och den omgivande världen (Quennerstedt, 2006, 
s. 57). Detta benämns ibland som åskådarteorin och innebär att människor får kunskap genom att 
betrakta världen utifrån (ibid.). Rörande erfarenhet betyder denna teori att människan får 
erfarenhet av eller om den omgivande världen, medan Dewey menar att erfarenhet är något i den 
omgivande världen (ibid., s. 58). Burman (2007, s. 99) tar upp detta på liknande vis, då han menar 
att erfarenhet är ett av de mest centrala begreppen för Dewey och att han kopplar det till 
människors levande och lärande, som alltid äger rum i samspel med den omgivande världen. 
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Dewey uttrycker denna interaktion med omvärlden som “The world we experience it is a real 
world” (Dewey, 1929, s. 295). Vilket innebär, för att applicera erfarenhetsbegreppet på något 
aktuellt för föreliggande studie, att om något erfars som utmanande så är det utmanande och 
upplevs det som enkelt så är det enkelt (jfr Quennerstedt, 2006, s. 59). För att tydliggöra så 
handlar erfarenhet om interaktionen eller samspelet mellan en individ och dennes omvärld, 
innefattandes den fysiska, sociala och språkliga omvärlden som individen verkar i (Dewey, 1938, 
s. 17).  
 
Dock bör det beaktas att Dewey med tiden frångick benämningen interaktion i 
erfarenhetsbegreppet, i förmån för begreppet transaktion, på grund av att interaktion mellan 
individ och omgivningen kom att förstås som om det var på förväg definierade och fasta enheter 
som interagerade med varandra (Bentley & Dewey, 1949, s. 133). Med transaktionsbegreppet och 
det transaktionella perspektiv som Dewey utvecklade menas att inte bara individen och 
omvärlden, utan det är hela samspelet mellan en individ och omvärlden, och den förändring och 
utveckling som sker, som är fokus (Quennerstedt, 2006, s. 60). Detta fokus på hela samspelet i 
transaktionsbegreppet uttrycks också som ”organism-in-enivironment-as-a-whole” (Bentley & Dewey, 
1949, s. 133). En slags kvintessens av vad erfarenhet är utifrån detta transaktionsperspektiv 
hämtas från Deweys egna ord, nämligen ”An experience is always what it is because of a 
transaction taking place between an individual and what, at the time, constitutes his 
environment” (Dewey, 1938, s. 17). Transaktion är således handlande i olika situationer en individ 
befinner sig i, vare sig det är läsandes en bok, interagerandes med en vän eller liknande (ibid.). 
Omgivningens olika förutsättningar möjliggör att erfarenheter görs och dessa erfarenheter tas 
med till varje ny situation, där de kan användas för att lösa situationen – en process som pågår 
kontinuerligt genom livet (ibid., s. 17-18). I samband med detta är det värt att beakta det som 
exempelvis Burman (2007, s. 99) tar upp, nämligen att Dewey poängterar att det är i reflektion 
över sina handlingar som betydelsen av en erfarenhet verkligen uppdagas. Att lära sig av sina 
erfarenheter handlar om förmågan att bevara något från sina erfarenheter som är till nytta vid 
hanterandet av svårigheter i en framtida situation (ibid., s. 100). 
 
Utifrån ovanstående är det sedan aktuellt att göra en koppling till den andra aspekten som är 
viktig för föreliggande studie, det som kallas för meningsskapande (processer). Människors 
handlingar är som vi sett ovan en grundläggande del av transaktion och erfarenhetsskapande och 
är därmed också en del av meningsskapande processer (Quennerstedt, 2006, s. 62). Vi utför 
handlingar i vår omvärld och skapar nya erfarenheter som leder till reflektion över exempelvis 
vanor, vilket i sin tur leder till ny innebörd, nya erfarenheter och nya vanor – vilket innebär att ny 
mening skapas (ibid.). Kopplingen till erfarenhet blir således ganska tydlig, då detta bland annat 
liknar det som nämndes ovan rörande Deweys (1938, s. 17-18) beskrivning av att erfarenheter tas 
med från en situation till en annan. Quennerstedt (2006, s. 63) skriver att det är i transaktion vi 
skapar mening och genom kunskap blir den omvärld vi erfar mer meningsfull. Han skriver också 
att det är genom ett aktivt deltagande i transaktioner som vi skapar mening om oss själva, övriga 
människor och omvärlden (ibid.). När det gäller kunskapens roll i meningsskapande så innebär 
detta att kunskap kan ses som förmågan att förstå en viss erfarenhets användbarhet i en viss 
situation (jfr t.ex. Widerström, 2005, s. 45). För att avslutningsvis försöka göra en enkel 
beskrivning av denna aspekt kan meningsskapande kortfattat sägas handla om hur människor 
begripliggör det de möter i en viss situation.  
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter gymnasielärare i Idrott och hälsa har av 
undervisningen i hälsa och vilka utmaningar de ställs inför i sin hälsaundervisning. Dessutom har 
studien för avsikt att undersöka lärarnas värderingar rörande ämnets betydelse. 

4.1. Frågeställningar 

Studien har för avsikt att behandla följande frågeställningar.  
 

• Hur beskriver lärarna möjligheter eller hinder vid utformningen av sin undervisning 
gällande hälsa? 

• Hur tillmötesgår lärarna elevernas tidigare erfarenheter av hälsaundervisning i 
utformningen av sin undervisning? 

• Vad upplever lärarna att den främste förtjänsten med ämnet är och på vilka sätt 
motiveras Idrott och hälsas betydelse? 

5. Metod 
Denna studies datainsamling var en kvalitativ undersökning och det faktiska metodvalet föll på 
att använda intervju som metod. Motivet bakom vårt metodval grundar sig på att intervju är ett 
adekvat sätt att förstå något från den reella vardagsvärlden ur en persons eget perspektiv, det vill 
säga den intervjuades (Brinkmann, Kvale, 2014, s. 41). Detta är således kopplat till studiens syfte, 
eftersom vi vill få möjlighet att på ett ingående sätt ta del av de intervjuade lärarnas erfarenheter 
gällande deras hälsaundervisning. 

5.1. Metod för datainsamling 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka Idrott och hälsalärares erfarenheter och 
upplevelser av arbetet med hälsa. För detta ändamål är en samtalsintervju passande, då en sådan 
ger möjlighet att kartlägga undersökningsdeltagarnas uppfattningar om ett visst område och 
dessutom förstå deras tänkande gällande relativt komplicerade frågor (Esaiasson, Giljam, 
Oscarsson, Wängnerud, 2012, s. 229). Därför valdes samtalsintervju som metod för 
datainsamling, där svaren från respondenterna blev själva studieobjektet och det som senare 
analyserades (Brinkmann, Kvale, 2014, s. 45). Vi använde oss av en halvstrukturerad 
samtalsintervju, även kallad halvstrukturerad livsvärldsintervju (ibid.). Den typen av intervju 
liknar ett vardagssamtal, men utförd som professionell intervju har den även ett syfte och 
innefattar en viss teknik. I praktiken innebär detta att det varken är ett öppet vardagssamtal eller 
ett slutet frågeformulär och utförs med hjälp av en intervjuguide (ibid.). Viktigt att ta hänsyn till 
är intervjuguidens form och innehåll. En god form syftar till att samtalet blir levande och ett 
välutvecklat innehåll bidrar till att samtalet behandlar studiens syfte och frågeställningar 
(Esaiasson et al, 2012, s. 264). Tanken var att de intervjuade ska känna sig motiverade att delge 
sina upplevelser och erfarenheter, eftersom målet med intervjun var att de intervjuade spontant 
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beskriver saker utifrån sin egen verklighet (ibid.). Konkret innebar detta att intervjuguiden 
utformades med ett antal olika typer av intervjufrågor. Inledningsvisskapades ett antal 
uppvärmningsfrågor, med avsikt att upprätta god stämning och skapa kontakt med den 
intervjuade (ibid., 265). Huvudtypen av frågor är de tematiska frågorna. Dessa har avsikten att 
låta den intervjuade så opåverkat som möjligt beskriva de olika fenomen som är centrala för 
undersökningen (ibid.). Viktigt att tänka på vid utformningen av dessa frågor är att de ska vara 
öppet formulerade, till exempel av typen: Kan du beskriva…? Kan du berätta…? (ibid.). Att 
beakta är användandet av ”varför-frågor” då risken är att dessa frågor lätt får intervjun att kännas 
som ett förhör. De kan dock användas vid behov efter sund avvägning (ibid.). Vidare 
konstruerades följdfrågor/ uppföljningsfrågor i intervjuguiden för att vid behov ge den 
intervjuade möjlighet att utveckla sina svar kring de tematiska frågorna. Tanken var att dessa 
frågor kan framkalla mer konkreta och innehållsrika utsagor (ibid.). En användbar egenskap med 
den här typen av intervjuutformning är att det skapas möjlighet att reagera på sinnesstämningar 
och oförutsedda skeenden i interaktionen mellan den intervjuade och intervjuarna (Hassmén & 
Hassmén, 2008, s. 252). 

5.2. Urval 

För den här studien har det skett en typ av subjektivt urval, kallat första-bästaurval eller 
bekvämlighetsurval (Esaiasson et al, 2012, s. 188). Urvalstypen innebär att idel lättillgängliga 
respondenter väljs för studien. Det är en typ av icke-slumpmässigt urval som medför att 
generaliseringsmöjligheterna för en studie blir begränsade, eftersom det går att ifrågasätta hur väl 
urvalsgruppen representerar hela populationen (ibid.). För föreliggande studie medförde det 
därför svårigheter att säga något generellt om Idrott och hälsalärares arbete med hälsa. För att 
möjliggöra generaliseringar utifrån ett visst urval hade någon typ av slumpmässigt urval varit 
nödvändigt. Ett slumpmässigt urval innebär att alla enheter i urvalsgruppen, i det här fallet 
samtliga gymnasielärare i Idrott och hälsa, skulle haft en känd chans att delta i undersökningen 
(ibid., s. 176). Ett bekvämlighetsurval valdes ändå för föreliggande studie, eftersom studiens 
omfattning och tiden vi haft till förfogande begränsade typen av urval. Även om detta inte 
möjliggjorde några generaliseringar utifrån urvalet så fanns möjligheten att genom jämförelse med 
andra studier se vissa generella tendenser. Dessutom gavs en inblick i hur undervisningen rörande 
hälsa tenderar att utformas av ett antal olika lärare, vilket ändå var relevant för studiens syfte. 

Rent konkret innebar urvalsmetoden att alla tillgängliga gymnasielärare i Idrott och hälsa 
kontaktades för deltagande i studien. Det skedde utan att ta hänsyn till hur den slutliga 
fördelningen mellan undersökningsdeltagarna kom att se ut gällande till exempel kön, ålder eller 
typ av skola. Detta bekvämlighetsurval tillämpades tills ett adekvat antal respondenter tackat ja till 
deltagande i undersökningen. Det enda kriteriet som fanns för att en lärare skulle vara aktuell för 
deltagande var att läraren arbetade på en gymnasieskola och undervisade i ämnet Idrott och hälsa.  

5.3. Genomförande 

Datainsamlingen för denna studie skedde som tidigare nämnts genom en intervjuundersökning. 
Men innan den riktiga datainsamlingen genomfördes så gjordes en kort provintervju. Avsikten 
var att ta reda på hur väl intervjuguiden (se bilaga 2) fungerade, det vill säga hur relevanta svaren 
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kunde tänkas bli i den riktiga undersökningen samt att se om det var möjligt att få till ett 
dynamiskt och fungerande samtal (Esaiasson et al, 2012, s. 36, 268). Denna provundersökning 
skedde genom att en intervju genomfördes med en tillgänglig lärare som inte var aktuell för en 
intervju i den efterföljande undersökningen. Tanken var att eventuella brister med intervjuguiden 
kunde justeras utifrån provundersökningens utfall. Intervjuguiden fungerade dock adekvat under 
provundersökningen och endast ett fåtal språkliga justeringar utfördes efter provintervjun.  

Det första steget för den riktiga undersökningen var att kontakta lärare i ämnet Idrott och hälsa 
och delge en förfrågan om deltagande i vår studie. Detta skedde genom ett e-postmeddelande till 
de berörda lärarna (se bilaga 1). I meddelandet förklarades studiens avsikt och kortfattat vilka 
förutsättningar som gällde för eventuellt deltagande, till exempel förväntad tidsåtgång, deltagarnas 
anonymitet och deras rätt att närsomhelst avbryta deltagande. I nästa steg avtalades tider för 
intervju med de lärare som erbjöd sig delta i studien, om inte lärarna redan i sitt första gensvar 
meddelade tid och plats för intervjun. Vi gjorde valet att deltagarna själva fick välja tid och plats, 
för att intervjun skulle ske i en miljö där de känner sig bekväma och trygga (Esaiasson, 2012, s. 
268). När det gällde de lärare som inte svarade på meddelandet så skickades en påminnelse ut en 
vecka efter det första utskicket, vilket kan anses vara en acceptabel tid (Esaiasson et al, 2012, s. 
239), därefter gavs ingen ytterligare påminnelse.  

Sedan genomfördes intervjuerna på de avtalade tiderna/platserna och i samband med 
intervjuerna så var vi noga med att poängtera deltagarens anonymitet, frivilliga deltagande samt 
hur materialet från intervjun skulle behandlas efteråt. Då vi valde att spela in intervjuerna för 
senare analys så var vi också noga med att fråga om tillstånd att spela in intervjun och göra det 
tydligt när inspelningen skedde (diktafon också synligt framlagd på bord eller liknande). I den här 
undersökningen var det ingen deltagare som nekade oss inspelning. Intervjuerna skedde 
gemensamt med båda på plats i de flesta fall, detta för att förhoppningsvis öka möjligheten att 
uppmärksamma viktiga utsagor under intervjuerna och att relevanta följdfrågor ställdes för att 
vidga respondentens resonemang. Under intervjuerna följdes intervjuguiden till största del, men 
samtidigt riktades inte all uppmärksamhet mot den. Detta för att vara engagerad i 
intervjusituationen och kunna agera på intressanta utsagor (Brinkman & Kvale, 2014, s. 180). Ett 
par intervjuer skedde dock enskilt, vilket berodde på att båda inte var tillgängliga för alla 
intervjuer. Totalt sett så genomfördes fem intervjuer gemensamt och tre enskilt, vilket skedde vid 
enskilda tillfällen över en tvåveckorsperiod. I delen metodreflektion reflekterar vi kring implikationer 
med denna uppdelning.  

Den slutliga delen av undersökningens praktiska genomförande var transkribering av intervjuerna 
och därmed en sammanställning av all erhållen data från intervjuerna för vidare analys. I 
transkriberingen gick vi igenom alla intervjuer och skrev sedan ned relevanta citat och utsagor, en 
fullständig transkribering av alla intervjuer skedde således inte.  

5.4. Material 

Det insamlande materialet utgörs av åtta stycken intervjuer. Respondenterna i denna studie 
undervisar i Idrott och hälsa på kommunala gymnasieskolor i en mellanstor stad i mellersta 
Sverige. Nedan följer en kortare presentation av de olika respondenterna: 
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Lärare 1: Läraren har studerat Idrott och hälsa, Historia och Tyska. Idag undervisar läraren i 
Idrott och hälsa, Historia samt ledarskapskurser. 
 
Lärare 2: Läraren saknar idrottslärarutbildning från högskola eller universitet, men har arbetat 
som lärare i Idrott och hälsa på olika skolor under en längre tid. 
 
Lärare 3: Läraren är utbildad lärare i Idrott och hälsa samt Biologi för högstadiet och gymnasiet. 
Idag undervisar läraren endast Idrott och hälsa. 
 
Lärare 4: Läraren utbildade sig på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm och undervisar 
idag i Idrott och hälsa. 
 
Lärare 5: Läraren är utbildad Idrott och hälsalärare på Gymnastik och idrottshögskolan i 
Stockholm och undervisar i Idrott och hälsa idag.  
 
Lärare 6: Läraren är utbildad till gymnasielärare inom Idrott och hälsa samt Historia. Idag har 
läraren en anställning som lärare i Idrott och hälsa. 
 
Lärare 7: Läraren är utbildad gymnasielärare i Idrott och hälsa samt Engelska. Idag undervisar 
läraren i både Idrott och hälsa samt i Engelska.  
 
Lärare 8: Lärare är utbildad i Idrott och hälsa samt Svenska för högstadiet och gymnasiet. Idag 
undervisar läraren enbart i Idrott och hälsa. 

5.5. Databearbetning och analysmetod 

Som nämndes ovan i delen Metod för datainsamling var det svaren från respondenterna som 
utgjorde studieobjektet i den föreliggande undersökningen, det vill säga att deras svar utgjorde 
empirin. Bearbetningen av empirin skedde genom den transkriberingsmetod som nämndes ovan. 
Detta innebar konkret att ljudinspelningarna från intervjuerna lyssnades igenom, och användbara 
citat/utsagor transkriberades. Under bearbetningen utgick vi ifrån studiens frågeställningar vid 
sammanfattning av de olika citaten och utsagorna, ett par teman kopplades till varje 
frågeställning. På samma sätt kommer resultatdelen att utformas när det gäller presentation av 
empirin. När det gäller analysen har den utförts utifrån samma upplägg. Citat och utsagor 
kopplades till de olika teman relaterade till frågeställningarna och sedan utgick vi ifrån studiens 
teoretiska utgångspunkt för analys av denna empiri. Empirin analyserades tills vi ansåg att 
teoretisk mättnad uppnåtts, med andra ord när vi mjölkat ut så mycket information som möjligt i 
förhållande till det som vi avsåg undersöka genom de aktuella frågeställningarna (se t.ex. 
Esaiasson, 2012, s. 275). När det gäller analys av empiri utifrån kvalitativa undersökningar är det 
dessutom relevant att ta hänsyn till det Esaiasson (2012, s. 269) nämner om att inte räkna. Det vill 
säga att undvika en kvantifierande analys av empiri från en kvalitativ undersökning. Därför var vi 
noggranna med att ta hänsyn till betydelsen av att analysera empirin i termer så som 
många/några/flera av lärarna (ibid.) 
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5.6. Forskningsetiska överväganden 

I den här studien har en intervjuundersökning genomförts och likt all forskning så är det av 
största vikt att studien innefattar relevanta forskningsetiska överväganden. När det gäller 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning så finns det fyra principer eller krav som 
Vetenskapsrådet för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning anser ska vara involverade 
(Vetenskapsrådet, 2012). Dessa fyra är samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 
konfidentialitetskravet (ibid., s. 6). Samtyckeskravet innebär att det ska framgå att deltagande i 
studien är helt frivilligt och att en deltagare kan välja att när som helst avbryta sitt deltagande utan 
repressalier (ibid., s. 10). Nyttjandekravet medför att deltagare i studien ska försäkras om att all 
information som erhålls genom undersökningen endast får användas till den aktuella studien 
(ibid., s. 14). Informationskravet innebär i sin tur att de som deltar i undersökningen ska få 
vetskap om studiens syfte, en förklaring till deltagarurvalet, vilka som är ansvariga för studien och 
vad resultaten från undersökningen kommer att användas till (ibid., s. 7). Slutligen så innebär 
konfidentialitetskravet att det ska klargöras för undersökningsdeltagarna att ingen 
utomstående/obehörig ska kunna ta reda på deras identiteter (ibid., s. 12).  

I föreliggande studie har de här kraven genomgående tagits hänsyn till i alla delar av arbetet. Rent 
konkret har kraven uppnåtts genom att ge tydliginformation om att dessa krav kommer att följas 
till alla som kontaktats i samband med intervjuundersökningen. Detta skedde dels genom det 
meddelande som skickades ut till alla som blev inbjudna att delta (se bilaga 1) och dels i samband 
med varje enskilt intervjutillfälle. När det gäller konfidentialitetskravet och nyttjandekravet finns 
det också en praktisk aspekt kopplad till hanteringen av allt insamlat material. Vi har i arbetet 
med studien varit konsekventa med att hålla materialet tillgängligt enbart för oss som genomför 
studien. Detta uppnåddes genom att allt material sparades på en privat dator och inte lagrades på 
platser som kan innebära risk för spridning. Konfidentialitetskravet har även tagits hänsyn till i 
beskrivningen av undersökningens upptagningsområde, det vill säga inga specifika skolor, 
områden eller liknande som kan möjliggöra identifiering av undersökningsdeltagarna har nämnts i 
uppsatstexten. 

5.7. Metodreflektion  

Den intervjuundersökning som genomfördes i föreliggande studie fungerande enligt ovanstående 
beskrivningar, men i denna del reflekterar vi över ett antal olika aspekter av undersökningen som 
är värda att nämnas. 

Inledningsvis säger vi något om själva valet av metod för studiens undersökning. Valet av en 
kvalitativ undersökning i form av en halvstrukturerad samtalsintervju möjliggjorde att relevant 
empiri erhölls från undersökningen. Det vi tog hänsyn till vid metodvalet var att lärarna skulle 
kunna svara mer djupgående och berätta nyanserat om det studien ämnade undersöka. Andra 
alternativa metoder för datainsamling hade också varit möjliga, till exempel en enkätundersökning 
eller en observationsstudie. Men då studiens syfte var att undersöka vilka erfarenheter 
gymnasielärare i Idrott och hälsa har av undervisningen i hälsa och vilka utmaningar de ställs 
inför i sin hälsaundervisning samt lärarnas värderingar rörande ämnets betydelse så var 
samtalsintervju ett lämpligt metodval. Detta kan relateras till det Brinkmann & Kvale menar är 
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forskningsintervjuns kännetecken; ”[…] förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 
utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 
vetenskapliga förklaringarna” (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 17). 

Vidare reflekterar vi över studiens urvalsmetod. Då vi använde oss av ett bekvämlighetsurval 
innebar detta en svaghet gällande våra möjligheter att generalisera det resultat som erhölls efter 
analys. Som Esaiasson skriver så innebär den här typen av urval att ”man använder sig av de 
analysenheter som är enklast att få tag i utan att ens bekymra sig över en tänkbar urvalsram” 
(Esaiasson, 2012, s. 188). Bekvämlighetsurvalet innebar därmed sämsta tänkbara urval ur 
generaliseringssynpunkt (ibid.). Att fundera kring är också hur väl respondenterna i 
undersökningen faktiskt motsvarade utseendet på den grupp människor studien ämnade 
undersöka (gymnasielärare i Idrott och hälsa). Ett exempel på denna problematik i föreliggande 
undersökning var att åtta lärare intervjuades varav endast en var kvinna, frågan är hur denna 
könsfördelning motsvarar verkligheten. Dock var detta av mindre betydelse då det var de olika 
erfarenheterna och arbetssätten med mera i sig som var mest intressant för vår studie. Således 
aspirerade inte studien att göra en generalisering gällande lärare i Idrott och hälsa. När det gäller 
den konkreta kontakten med respondenterna innebar bekvämlighetsurvalet även en viss risk i 
samband med intervjusituationen, då intervjuer med bekanta riskerar att inte bli lika väldetaljerade 
och djupgående (ibid., s. 259). Överlag har dock respondenterna valts med det råd av McCracken 
som nämns av Esaiasson (ibid.) i åtanke; att i så stor utsträckning som möjligt välja främlingar. 
Detta för att upprätthålla den vetenskapliga distansen mellan intervjuare och respondent (ibid.). 

I samband med att vi tar upp respondentkontakten är det också värt att nämna det bortfall som 
skedde i mailkontakten i form utav uteblivna svar från ett stort antal tillfrågade lärare. Utifrån de 
negativa svar vi erhöll efter mailkontakten och den erfarenhet vi fick av lärarnas benägenhet att 
ställa upp, verkar det vara svårt att få till ett adekvat antal intervjuer. Utifrån den här 
förutsättningen blev bekvämlighetsurvalet ändå positivt, eftersom det möjliggjorde att ett fullt 
acceptabelt antal intervjuer kunde genomföras.  

Det är också av intresse att göra en reflektion angående den aktuella intervjusituationen som 
uppstod under de olika intervjutillfällena. Bland annat är det värt att fundera kring 
intervjuareffekter och om dessa har påverkat de svar som erhölls från undersökningen. Med 
intervjuareffekter menas ”att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer frågorna” (ibid., s. 
267). Att tänka sig är att risken för sådan påverkan var möjlig, på grund av det 
bekvämlighetsurval som var aktuellt för studien. Detta med anledning av samma risk som 
nämndes ovan gällande sämre intervjuer med bekanta, vilket för vår del kunde inneburit att vi 
påverkade respondenten, och således svaren, genom vår bekantskap. I föreliggande studie har det 
dock troligtvis inte skett påverkan genom intervjuareffekter, då intervjuerna genomfördes för att i 
största möjliga mån bibehålla den vetenskapliga distansen även i de fall då respondenten på något 
sätt var bekant. 

Dessutom är det också värt att beakta hur enskild respektive gemensam intervju kan ha påverkat 
undersökningen, med tanke på ovan nämnda intervjuareffekter (olika svar för olika personer). 
För de intervjuer som genomfördes, fem gemensamt och tre enskilt, så hjälpte intervjuguiden 
förmodligen till att skapa likvärdiga intervjusituationer vid varje intervju. Detta trots att vissa 
intervjuer genomfördes av oss båda, medan vissa genomfördes utav en av oss. Utan en 
välstrukturerad intervjuguide hade det troligtvis varit svårare att få till likvärdiga 
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intervjusituationer. Intervjuguiden var även av betydelse för intervjusituationen eftersom den 
strukturerades för att möjliggöra att samtalet blev levande (ibid., s. 264). Därmed var 
intervjuguiden ett viktigt verktyg till att intervjuerna skulle fungera. 

Avslutningsvis reflekterar vi även över databearbetning och analys av vårt material. Det gäller 
transkriberingen av det inspelade materialet, där vi valt att inte göra en fullständig transkribering. 
Detta val gjordes då transkribering är tidskrävande och vi ville dessutom möjliggöra ett fortsatt 
effektivt arbete med analys och presentation av empirin. Att jämföra med det Brinkmann & 
Kvale (2014, s. 221) nämner kring transkribering, då det enligt dem inte finns så många 
standardregler utan det handlar om att göra ett val. Det viktigaste är att det gjorda valet finns 
beskrivet (ibid.). En fördel med att ha gjort en fullständig transkribering skulle dock kunna ha 
varit att det gör det lättare att vid behov gå tillbaka och studera empirin. 

6. Resultat och analys 
I den här delen presenteras studiens resultat och analys. Det kommer ske genom uppdelning i ett 
antal olika teman, relevanta för undersökningens utfall och studiens frågeställningar. Varje del 
kommer att behandla empiri kopplat till det specifika temat, med ett efterföljande analysavsnitt. I 
empiripresentationen framförs både ordagranna citat och sammanställningar av utsagor från 
intervjuerna. Dessutom avslutas varje resultatpresentation av en kort sammanfattning av de 
viktigaste punkterna. För analysen utgår vi ifrån det tidigare nämnda pragmatiska 
förhållningssättet i vår ansats att förstå de intervjuade lärarnas handlingar och erfarenheter 
rörande hälsa 

Inledningsvis behandlas temat Undervisningsförutsättningar, därefter följer Arbetet med hälsa, 
Elevsituation, Tolkning av hälsa och avslutningsvis Ämnets betydelse. 

6.1. Undervisningsförutsättningar 

I undersökningen beskrev de intervjuade lärarna ett antal aspekter kopplade till undervisningens 
förutsättningar. En av dessa var tidsaspekten och den togs upp bland annat i samband med att 
lärarna beskrev den tid som de hade till förfogande för undervisning i ämnet. Vi mötte negativa 
beskrivningar, där tidsbrist togs upp som en stor utmaning och därmed något som påverkade 
undervisningen relativt mycket. För få lektioner, för korta lektioner, för liten kurs (under endast 
ett år) samt omfattande kursplansinnehåll i förhållande till tid är exempel som lärarna beskrev.  

”Vi försöker bocka av det man ska göra. Sen är det väl lite så här eleverna har väldigt lite 
Idrott och hälsa i gymnasiet egentligen. Den här kursen på 100 poäng ska avverkas på 
knappa 100 timmar så att säga. Och det är lätt att den kan bli lite sönderteoretiserad, jag 
menar, eleverna ser det ur ett perspektiv där de vill komma och röra på sig och det blir 
en avvägning med att inte böka in för mycket teori i lektioner utan det gäller att smyga 
in det lite i olika sammanhang.” (Lärare 2). 

Ämnets generella tidsbrist upplevdes alltså som problematisk i förhållande till ett innehåll som 
har både praktiska och teoretiska inslag. När det gäller just delen med hälsa i undervisningen 
förekom det även där utmaningar kopplat till tid. Erfarenheter vi mötte handlade om svårigheter 
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att få med hälsadelen på ett bra sätt. Lärarna pratade exempelvis om utmaningen att hinna med 
alla delar som berör hälsa på ett sätt som engagerade eleverna.  

”Det gäller att optimera tiden man har till sitt förfogande och försöka under den tiden 
att få eleverna engagerade och intresserade av de bitar som faktiskt handlar om hälsa. 
Det handlar om att få eleverna att förstå att det inte bara är: ja, nu kör vi och svettas. 
Utan på något sätt handlar det om att få de medvetna om att hälsa är viktigt och sen att 
baka in det i alltihopa. Man behöver bra med tid för att få det att gå igenom.” (Lärare 8). 

Arbetet med hälsa verkar således vara tidskrävande. Även stora elevgrupper beskrevs som en 
utmaning av de intervjuade lärarna. Dessa stora elevgrupper innebar svårigheter att möta varje 
elev vid lektionstillfällena.  

”Säg att man har 34 stycken i varje klass, då är man uppe i 170 stycken, och så har man 
dem en gång i veckan. Sen går någon dag bort på grund av studiedagar eller liknande, 
eller att någon är sjuk. Man träffar dem väldigt sällan […]” (Lärare 4). 

Vidare så påvisades skilda förutsättningar vad gäller tillgång till faciliteter. Det framkom under 
intervjuerna att tillgång till teorisal för arbete med hälsa innebar en utmaning. Teorisal i 
anslutning till idrottssal upplevdes som en positiv faktor för att knyta samman teoretiskt och 
praktiskt arbete kring hälsa. Motsatt framstod det som ett problem att ha en teorisal som ej var 
anknuten till idrottssalen.  

”Det är kanske inte optimalt på något sätt för det gnys en del bland eleverna när det är 
dags att sätta sig i teorisal istället för att byta om.” (Lärare 7). 

Även den ekonomiska aspekten togs upp, där begränsade resurser framfördes som en tydlig 
utmaning. Under intervjuerna togs det upp att utökade resurser kunde skapa bättre 
förutsättningar för ämnet och specifikt hälsaarbetet.  

”Man skulle vilja kunna erbjuda andra alternativ än vanlig skolidrott som är gratis i den 
egna hallen. Att få möjlighet att öppna nya dörrar för elever, även om sånt kostar. Hela 
2000-talet har ju utvecklats mot nya träningsformer som kostar och det är där eleverna 
förmodligen hamnar i framtiden. Att man har subventionerat och visat upp alternativ 
som de annars kanske aldrig kommer i kontakt med i framtiden.” (Lärare 4). 

En annan förutsättning som lärarna beskrev handlade om elevernas förväntningar på ämnet. 
Lärarna menade på att eleverna bär med sig förutfattade meningar om vad ämnet ska innehålla 
vilket upplevdes som en stor utmaning för lärarna vid arbetet med hälsa.  

”En ganska stor utmaning tror jag är någon sorts tradition som elever också har med sig. 
På Idrott och hälsa ska man komma hit och göra något i hallen. Att motivera de här 
andra mer teoretiska hälsobitarna, det kan vara lite tufft. Det är inte lika naturligt för 
eleverna så man jobbar lite i motvind där.” (Lärare 3). 

Det framstår alltså att lärarna möter utmaningar och förutsättningar för arbetet med hälsa 
kopplade till tid. Detta gäller tid i form av kursernas längd och disposition där lärarna tycker att 
det är för lite med idrott en gång i veckan. Det gäller även tid i form av hur mycket tid lärarna 
känner att de kan lägga på just undervisningen gällande hälsa, beroende på att hälsa tar stor plats i 
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kursplanen för Idrott och hälsa i förhållande till den tillgängliga tiden. Elevgruppens storlek är 
också en faktor som tas upp av lärarna där stora elevgrupper ses som en utmaning. Lärarna 
uttrycker även blandade åsikter kring faciliteternas betydelse för deras möjligheter att bedriva god 
undervisning i hälsa. En annan tanke som lyfts fram är de ekonomiska resurserna och dess 
betydelse för ämnets möjligheter. Slutligen menar lärarna att elevers förväntningar på ämnet som 
ett aktivt sådant är av betydelse, då det kan försvåra det teoretiska arbetet med hälsa.  

Analys 

Gällande undervisningsförutsättningar har vi i den här undersökningen sett ett flertal intressanta 
exempel på situationer kopplat till hälsaundervisningen, dessa kan vi genom att utnyttja ett 
pragmatiskt perspektiv tolka utifrån studiens syfte. Inledningsvis är det värt att beakta det lärarna 
lyfter fram angående sina erfarenheter om undervisningsförutsättningarnas inverkan utifrån 
pragmatismens kritiska hållning till kunskapsdualism (det vill säga människan åtskild från 
omvärlden). När lärarna beskriver hur de utformar sin undervisning går det att se antydan till 
vissa likheter med det pragmatiska synsättet, det vill säga att man får erfarenheter i den 
omgivande världen (Quennerstedt, 2006, s. 58). Till exempel kan man tolka det lärarna säger om 
att de teoretiska delarna av undervisningen ska vara direkt kopplade till de praktiska momenten, 
för att jobba med en slags helhet. I denna helhet är det inte bara information om hälsa, utan 
lärarna vill att eleverna med hjälp av att erfara de teoretiska kunskaperna i ett praktiskt 
sammanhang ska skapa bättre förutsättningar för att förstå hälsamomentet. På samma sätt ser 
man att det inte räcker med att jobba med de praktiska momenten, utan de teoretiska momenten 
behövs för att möjliggöra elevernas lärande. Detta trots att de teoretiska momenten kan innebära 
att jobba i motvind likt det Lärare 3 säger.  

I samband med arbetet med både praktiska och teoretiska moment är det också väldigt intressant 
att utifrån det transaktionella perspektivet (ibid., s. 60) analysera det lärarna säger om 
undervisningens förutsättningar. Utifrån de förutsättningar som de olika 
undervisningssituationerna uppvisar går det att se hur lärarna tar med sig sina tidigare 
erfarenheter för att på ett bättre sätt lösa situationen. Detta ser man exempelvis i det Lärare 1 
nämner angående risker med att ha för mycket teori och att det handlar om att göra en avvägning 
för att få fram de bästa möjligheterna för lärande. Här ser vi också hur det Burman (2007, s. 97) 
sa gällande reflektion över sina erfarenheter spelar en viktig roll i lärararbetet, då det krävs 
reflektion för att komma fram till olika sätt att hantera de förutsättningar man ställs inför som 
lärare. Lärare 8 talade exempelvis om tidsoptimering för att möjliggöra adekvat undervisning, 
vilket skulle kunna innebära att reflektion över tidigare erfarenheter har ägt rum för att nå fram 
till den åsikten. I så fall påverkar detta det meningsskapande som sker i undervisningen. Lärarna 
vill begripliggöra hälsaarbetet för eleverna och de olika förutsättningarna såsom brist på tid, för 
stora elevgrupper eller bristande ekonomiska resurser begränsar hur väl hälsa tas upp i 
undervisningen. Om det kanske inte finns tillräckligt med tid så är det heller inte möjligt behandla 
ett visst innehåll på det sätt som är nödvändigt för att det ska bli begripligt. Gör man en direkt 
jämförelse till de ovan nämnda meningsskapande processer såsom de beskrivs enligt 
pragmatismen (Quennerstedt, 2006, s. 62) när det gäller elevernas meningsskapande, så ser vi att 
alla beskrivna (problematiska) undervisningsförutsättningar är hämmande för dessa processer. Att 
tiden inte finns till eller att lektioner går bort på grund av schemabrytning etcetera innebär att 
handlingar, på lektionstid kopplade till ett visst innehåll, inte kan utföras och därmed omöjliggörs 
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skapandet av nya erfarenheter. För stora elevgrupper innebär mindre uppmärksamhet för varje 
enskild elev och såldes sämre möjlighet för meningsskapande interaktion med läraren. Brister i 
faciliteterna medför en situation där innehållet kanske inte kan behandlas på ett adekvat sätt; 
tillgång till en teorisal för vissa moment kan medföra en gynnsam omgivning. De ekonomiska 
resurserna får betydelse för möjligheterna att ta fram ett bra material som eleverna kan interagera 
med, eller möjligheten att behandla hälsa i en gynnsam omgivning genom till exempel 
studiebesök. Elevernas egna motsättningar får likt tidsaspekten en betydelse för att handlingar alls 
sker, då dessa motsättningar kan innebära minskat eller inget deltagande i undervisningen om 
hälsa. Den brist på resurser som lärarna upplever samstämmer dåligt med den betydelse ämnet 
har enligt lärarna. Ämnets betydelse analyseras vidare i en senare del (6.5.). 

För lärarna är det alltså av vikt att ta till vara på sina erfarenheter gällande hanteringen av olika 
undervisningsförutsättningarrörande hälsa och att kunna utnyttja dessa i sitt framtida hälsaarbete. 
Detta är särskilt viktigt då det får betydelse för hur väl eleverna kommer att begripa det innehåll 
som undervisningen behandlar. Och detta är i slutändan den uppgift en lärare har, att möjliggöra 
lärande. 

6.2. Arbetet med hälsa 

Gällande det konkreta arbetet med hälsa framkom det skilda varianter på hur lärarna behandlade 
den delen i undervisningen. Ett framträdande sätt att arbete med hälsa är genom olika typer av 
skriftliga/teoretiska uppgifter. Det handlar bland annat om olika typer av dagboksuppgifter, det 
rör sig om matloggar, träningsdagböcker, hälsoböcker samt vaneförändringsloggar. I dessa 
uppgifter skriver och reflekterar eleverna över hur de arbetar med sin personliga hälsa utifrån 
träning, sömn, kost, stresshantering, skärmtid. Den inställning vi mötte under intervjuerna var att 
skriftliga uppgifter är till hjälp vid bland annat betygsättning. 

”Genom att använda mig av en teoretisk uppgift så blir det lättare för mig att urskilja de 
olika betygskraven.” (Lärare 6). 

Det var också tydligt bland lärarna att de teoretiska och praktiska delarna gällande hälsa försöktes 
sammanfogas. Detta var tydligt kopplat till det ovanstående angående faciliteter i form av teorisal 
i nära anslutning till idrottssal. En variant vi mötte var att dela upp lektionen med en kort, 
inledande teoretisk genomgång som sedan applicerades i ett praktiskt sammanhang. Den här 
uppdelningen uttrycktes på olika vis där teori och praktik fick olika betydelse.  

”Alla vi tre som jobbar ihop, vi skulle känna oss nakna om vi bara körde att pass med 
idrott och inte koppla det till någonting teoretiskt.” (Lärare 1). 

”Bästa är att jobba praktiskt med saker och ting, det är så mycket viktigare. Det spelar 
ingen roll vad man har för teoretisk kunskap om man inte kan utföra den praktiskt. Så är 
min filosofi lite.” (Lärare 5). 

”Modellen fungerar bra, med lite teori innan för att sedan fortsätta med praktisk idrott.” 
(Lärare 8). 
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Ytterligare en vinkel på uppdelningen mellan teori och praktik var att ämnet istället helt delas upp 
i två kurser, en teoretisk och en praktisk. Tanken bakom detta är att möta elevernas olika 
inställningar till ämnet.  

”Jag tycker egentligen att man ska göra som ämnet heter, att man skulle dela upp det i 
två olika kurser, en teoretisk kurs och en praktisk kurs. Nu är vi på en yrkesskola där alla 
inte älskar teori, utan man vill göra aktiva saker. Och det syns på idrotten också, vi har 
väldigt många duktiga idrottare men det fallerar lite sen när man kommer till den 
teoretiska delen då de har svårt att uttrycka sig och göra reflekterande delar både om sig 
själva och om andra saker. Och då blir det lite surt eftersom det påverkar deras betyg i 
nästa ände när de inte presterar i de här grejerna.”(Lärare 2). 

En tydlig del i det konkreta arbetet med hälsa som togs upp är arbetet kring ergonomi. Lärarna 
uttryckte ett förhållningssätt till ergonomi som innehöll både praktiska och teoretiska moment, 
som sedermera ska bedömas tillsammans. Uppfattningen verkar dock vara att det är ett dilemma 
att sammanföra både teoretiska och praktiska moment i den här delen av undervisningen. 

”Svårt med ergonomi, när och hur ska jag mäta med säkerhet och med viss säkerhet. 
Den hänger ihop i en mening men det är ändå en teoretisk del och en praktisk del och 
det tycker jag är ganska rörigt. Det blir svårt att förklara för elever att du uppnått 
kunskapskravet för betyget A i en del av meningen kring ergonomi, men inte den andra 
delen.” (Lärare 1). 

En variant på hur ergonomidelen hanterades var att göra den strikt teoretisk och helt avskilja den 
från övriga praktiska moment. I detta avseende skedde ergonomidelen i teorisal, samtidigt som 
ergonomin inte togs upp under de praktiska lektionerna i idrottssal.   

Här framkom det bland lärarna att de ofta använder sig av teoretiska uppgifter i arbetet med 
hälsa. Dessa uppgifter visade sig handla om skriftliga uppgifter där bland annat dagboksskrivande 
och loggboksskrivande var exempel på använda metoder. Uppgifterna ansågs av lärarna vara till 
god hjälp vid betygsättning av vissa delar av kursen. Uppdelningen mellan teoretiskt och praktiskt 
arbete var något som lärarna belyste. Lärarna uttryckte att möjligheten att sammanfoga teoretiska 
genomgångar med praktisk aktivitet var ett vanligt inslag i undervisningen. Ytterligare en aspekt 
av teoretiskt kontra praktiskt arbete togs upp där det önskades en uppdelning av ämnet i två olika 
kurser, en praktisk idrottskurs och en teoretisk kurs i hälsa. Detta skulle, enligt lärarna, kunna 
bidra till att fler elever kunde lyckas nå högre betyg i de olika ämnena. Slutligen framgick lärarnas 
tankar om svårigheterna kring arbetet med ergonomi, där kursplanens formulering innebar ett 
dilemma för lärarna gällande betygssättning. 

Analys 

Utifrån avsnittet ovan som behandlar lärarnas konkreta arbete med hälsa så tydliggörs det som 
nämndes i analysen i det tidigare analysavsnittet rörande undervisningens förutsättningar, det vill 
säga att lärarna ofta talade om en relation mellan de teoretiska och de praktiska momenten kring 
hälsa. Dock uppvisades ett ganska tydligt undantag, då Lärare 2 istället förespråkade att ämnet 
delas upp i en strikt teoretisk kurs och en kurs inriktad på aktivitet och rörelse. Väljer man att 
tolka valet att ha teoretiska moment direkt i anslutning till de praktiska utifrån ett pragmatiskt 
perspektiv så går det att se att detta är i linje med Deweys transaktionella perspektiv och den syn 
på meningsskapande processer som togs upp ovan. Då det är människors handlingar i en specifik 
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situation som skapar erfarenheter (Dewey, 1938, s. 17), omgivningen är således av betydelse för 
det meningsskapande som sker. Detta blir ju intressant ur ett pragmatiskt perspektiv eftersom det 
handlar om de konsekvenser lärarnas handlingar (val av undervisningsform) får. I det här fallet 
bir det en tydlig skillnad i elevernas möte med hälsaundervisningen på de olika skolorna, 
beroende på hur den enskilda läraren väljer att utforma undervisningen kring hälsa. Det går att se 
en koppling mellan lärarnas erfarenheter av undervisningen i hälsa och hur det väljer att lösa 
arbetet med hälsa. Något som visar sig väldigt tydligt i det Lärare 2 sa rörande en uppdelning av 
ämnet. Här handlar det tydligt om ett förhållningssätt till arbetet med hälsa som bygger på 
tidigare erfarenheter, elevernas reaktioner verkar framförallt vara en orsak till att läraren tar upp 
denna uppdelning. Att läraren också väljer att nämna elevernas reflektion över de teoretiska 
delarna är intressant i jämförelse med det Burman (2007, s. 99) nämner angående Deweys tanke 
att det är vid reflektion över handlingar som betydelsen av erfarenheter uppdagas. Om då hälsa 
finns representerat i de teoretiska delarna så minskas dessa elevers möjlighet att reflektera över 
sina erfarenheter rörande hälsa vid den typ av undervisning som Lärare 2 lyfter fram. Det går att 
tolka som att den här läraren ser en fördel med att låta eleverna fokusera på en typ av 
undervisningsform åt gången. Och att uppdelningen i en teoretisk kurs och en praktisk skulle 
innebära att eleverna möter hälsaundervisningen i en omgivning som är mer passande för den 
typen av kunskaper. Risken är dock att en sådan uppdelning av ämnet kan minska möjligheten att 
relatera teoretisk kunskap till praktiskt utförande.  

Även de lärare som försöker sammanfoga de teoretiska momenten med de praktiska gör denna 
uppdelning på ett eller annat vis, med teoretiska moment innan eller vid sidan av de praktiska 
momenten. Detta blir särskilt tydligt bland annat i och med det Lärare 6 säger om att en teoretisk 
uppgift används för att kunna urskilja betygskraven och även då Lärare 8 säger att teoretiska 
momentgenomförs innan den praktiska idrotten. En distinkt skillnad jämfört med övriga lärares 
kan ses i det Lärare 5 sa om att teoretisk kunskap inte är värt något om den inte kan användas 
praktiskt. I den synen på hur kunskap och mening skapas går det att se en viss liknelse till det 
fokus på hela samspelet mellan människa och sin omgivning som är en tongivande del av det 
transaktionella perspektivet (se t.ex. Bentley & Dewey, 1949, s. 133). Kopplat till teoretiska 
kunskaper och hälsa kan man se det som att det inte går att enbart lära sig om hälsa, det gäller att 
inse att människan i sig är en del av det som utgör hälsa. I detta avseende är det värt att ta upp 
det lärarna sa gällande delen ergonomi kopplat till hälsa, då de stötte på ett dilemma med detta 
moment just på grund av det upplevdes som ett moment av både teoretisk och praktisk natur. 
Fortsätter man tankegången om att det inte endast går att lära sig om hälsa så är just ergonomi ett 
tydligt exempel på hur detta visar sig i praktiken. Lärarnas erfarenheter av ergonomi är att det är 
ett moment som kräver vissa teoretiska kunskaper, men samtidigt kräver det också ett praktiskt 
genomförande för att fullständigt greppa betydelsen av det. Detta skapar en åtskillnad mellan 
ergonomins teoretiska och praktiska perspektiv som egentligen inte behöver göras. Att som 
Dewey nämner, reflektera över sina erfarenheter för att se betydelsen av dem, är applicerbart på 
ergonomi. Ergonomi handlar om människan i relation till sin omgivning och hur den påverkar 
kroppen, således kan man fundera över nyttan av den uppdelning kring teori/praktik som lärarna 
gör. 

Likt analysen temat gällande undervisningsförutsättningar har analysen av detta tema framförallt 
behandlat hur lärarna genom reflektion över sina erfarenheter gör olika konkreta val som 
påverkar undervisningens utformning. Lärarnas fokus låg på att försöka skapa mening kring de 
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teoretiska respektive praktiska momentens plats i undervisningen. En process som vi kunde se 
förde med sig ett antal olika synsätt (exempelvis strikt uppdelning eller sammanfogning) och 
erfarenheter av arbetet med hälsaundervisningen. Det konkreta arbetet med hälsa som lärarna 
beskriver är väldigt intressant ur ett pragmatiskt förhållningssätt då följderna av individers 
handlingar är i fokus (Burman, 2007, s. 97). Följderna av lärarnas handlingar blir att 
undervisningen om hälsa utformas på olika sätt, vilket i slutändan gynnar eller missgynnar 
elevernas möjligheter till lärande.  

6.3. Elevsituation 

Något som framgår av intervjuerna är att den inställning till ämnet som eleverna bär med sig är 
en viktig del i hur undervisningen kan genomföras. Lärarna uttrycker det som att eleverna har 
förutfattade meningar om vad ämnet ska innehålla, och det handlar då om att Idrott och hälsa ses 
som (ska vara) ett aktivt ämne – oftast med mycket bollsport. Där just bollsportens dominans är 
en faktor som delar elevers åsikter och bidrar starkt till en positiv respektive erfarenhet av ämnet. 

”För det första så upplever jag att det är många som kommer från skräckexempel 
angående idrotten på högstadiet. Väldigt många, supermånga som har dålig erfarenhet. 
Väldigt många som inte var med över huvud taget. Och väldigt många som tänker sig att 
det bara handlar om fotboll och innebandy, och så lite annat. Väldigt ensidigt, väldigt 
mycket fokus på idrotten.” (Lärare 1). 

Denna inställning till ämnet för med sig en förväntan på att ämnet är väldigt aktivt. Lärarna 
uttrycker en motsättning gällande exempelvis teoretiska moment hos eleverna och de oroar sig 
för att inte alla elever vill delta om förväntningarna inte möts. 

”Det finns förutfattade meningar om ämnet. I Matematik sitter man och räknar och i 
Idrott och hälsa så är man aktiv på golvet. Vi har kanske max 3 teoretiska lektioner per 
termin, vilket eleverna tycker är för mycket medan vi lärare tycker att det är för lite med 
tanke på vilket uppdrag vi har.”(Lärare 4). 

Trots deras inställning verkar eleverna vara införstådda i att teoretiska moment är en del av ämnet 
även om lärarna säger att eleverna inte fullständigt accepterar de momenten. Lärarna beskriver 
också att betygsmedvetenhet påverkar elevernas inställning till de mer teoretiskt utformade 
momenten rörande hälsa.  

”Eleverna ser teoretiska momenten som nödvändigt ont, skulle man kanske kunna kalla 
det. De är ändå mer fokuserade på den här biten kring rörelse och det är det de tycker är 
ämnets så att säga fokuspunkt.” (Lärare 8). 

I slutändan framgår det att ämnet fortfarande ses som ett praktiskt/aktivt ämne där fokus ligger 
på idrottande av olika slag samt vikten av att det ska vara roligt. Kring detta är lärarnas 
uppfattning att eleverna ändå har insikt i arbetet med hälsa men inte finner det lika viktigt som att 
vara aktiv under lektionerna i Idrott och hälsa.  

”Måste vi prata om det här igen? De förstår inte riktigt att det är lika viktigt som allt 
annat. Allt ingår, men för eleverna blir det en liten bisats, även fast de har koll på det 
och det kan kännas lite onödigt tycker jag eftersom de vet vad de ska göra.” (Lärare 7). 
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Trots elevernas inställning till arbetet med hälsa så uppvisades inte möjligheten att låta eleverna få 
delaktighet i utformningen av arbetet med hälsaundervisningen. Hälsaarbetet var snarare en väl 
framarbetad och oföränderlig del av undervisningen lärarna sa sig känna sig bekväma med. 
Elevernas inflytande var således begränsat.  

”Jag lyssnar nog mer på elevernas önskemål när det gäller fysiska aktiviteter snarare än 
när det gäller hälsobiten, då är vi nog ganska bestämda med vad vi gör.” (Lärare 3). 

Angående elevinflytande så framkom det att eleverna gavs möjlighet att påverka undervisningen 
vid ett fåtal tillfällen. Dessa tillfällen var vakanta lektioner i den övergripande årsplaneringen där 
eleverna fick bestämma innehåll. Lärarna noterade dock att dessa lektioners innehåll 
representerades oavkortat av fysisk aktivitet av olika former.  

När det gäller elevsituationen uttrycker lärarna att elevernas inställning till ämnet, som baseras på 
tidigare erfarenheter, påverkar genomförandet av undervisningen. Lärarna lyfter att elevernas 
förutfattade meningar om ämnet gör att det finns förväntningar på vad ämnet ska innehålla. 
Dessa förväntningar handlar, enligt lärarna, ofta om att ämnet ska vara aktivt med stort fokus på 
bollsport, vilket samtidigt kan medföra en motsättning gällande de teoretiska moment som tas 
upp. Det framgår också att lärarna uppfattar det som att eleverna har insikt i arbetet med hälsa 
men inte finner det lika viktigt eller roligt som den fysiskt aktiva delen av Idrott och 
hälsaundervisningen. Trots att lärarna tar upp faktumet att eleverna inte intresserar sig i arbetet 
med hälsa i särskilt stor utsträckning så påvisar lärarna ändå ytterst få möjligheter för 
elevinflytande gällande utformandet av arbetet med hälsa.  

Analys 

Analys av detta tema är till viss del annorlunda än analysen för övriga teman, detta eftersom det 
till stor del handlar om vad lärare har för erfarenheter av andra människors erfarenheter – det vill 
säga elevernas. Det som blir intressant är hur de intervjuade lärarna har tolkat elevernas 
erfarenheter och tagit hänsyn till dem i utformningen av undervisningen rörande hälsa. Utifrån ett 
pragmatiskt perspektiv handlar det om att eleverna för med sig erfarenheter av ämnet till en ny 
situation och omgivning (ämnet på gymnasiet) som inte stämmer överens med den situation de är 
vana vid. Som nämndes ovan så inbegriper de meningsskapande processerna att kunna se 
betydelsen av en tidigare erfarenhet i hanterandet av en ny situation (Quennerstedt, 2006, s. 62). 
Genom detta kan människor begripliggöra det de möter i nya situationer. Att lärarna då menar att 
eleverna kommer med negativa erfarenheter av undervisningen i hälsa kan tolkas som att de ser 
brister i den meningsskapande process som borde ha skett även i tidigare skolår när det gäller 
delen hälsa. En ny meningsskapande process måste således arbetas fram i den hälsaundervisning 
som de intervjuade lärarna utformar. Det vill säga skapa förutsättningar för eleverna att få nya 
erfarenheter av hälsaundervisningen såsom just dessa lärare ser på hälsa. En syn som beror på 
deras egna erfarenheter av undervisning i hälsa och vad hälsa har för betydelse. Problemet som 
annars uppstår, vilket också lärarna nämner, är att de stora skillnaderna i elevernas erfarenheter av 
hälsaundervisning gentemot lärarnas egna kommer i kollisionskurs. Att detta är ett problem som 
uppstår märker man bland annat i det Lärare 4 säger rörande antalet undervisningstillfällen som 
är teoretiska. Då eleverna och Idrott och hälsa lärarna har olika uppfattningar om vad som är 
brukligt. Ser man också på det både Lärare 7 och 8 säger om att eleverna ser hälsa som mindre 
värt än övriga moment så kan vi utifrån det pragmatiska synsättet se att eleverna i lärarnas ögon i 
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sådant fall kan tänkas sakna relevanta erfarenheter för att förstå betydelsen av det som de lärarna 
tar upp i sin hälsaundervisning. Det blir också synligt att elevernas erfarenheter av arbetet med 
hälsa inte värderas så högt av lärarna när det gäller hur mycket eleverna påverkar innehållet i 
undervisningen. Lärare 3 nämner ju till exempel att just hälsabiten är strikt utformad. Ur ett 
pragmatiskt perspektiv handlar det då om en klar modell för hur undervisningen bör utformas för 
att elevernas meningsskapande kring hälsa ska gynnas. Denna undervisningsutformning kan antas 
vara av den typ som nämndes i de ovanstående analysdelarna, det vill säga att en syn på arbetet 
med hälsa som både har en teoretisk och en praktisk sida som kan åtskiljas i varierad grad.  

I den här delen om elevsituationen kopplat till hälsaarbetet återkommer vi också till Burmans 
beskrivning av pragmatismens intresseområde, det vill säga följderna av enskilda individers 
handlingar (2007, s. 97). De intervjuade lärarna uppfattar elevernas erfarenheter av 
hälsaundervisningen som negativa och att de istället mest har erfarenheter av Idrott och hälsa 
som ett fysisk aktivt ämne. Då det i alla ämnet, Idrott och hälsa inkluderat, finns kursplaner med 
ett specifikt innehåll, så finns det vissa saker som man kan förvänta sig att undervisningen i 
ämnet behandlar. För Idrott och hälsa är det tydligt beskrivet att det handlar om ett arbete med 
hälsa i olika former. Om de intervjuade lärarnas uppfattning av elevernas erfarenheter stämmer 
överens med den faktiska situationen, innebär det således att den lärare/de lärare som utformade 
hälsaundervisningen i de skolor eleverna gick på innan gymnasiet har gjort en handling (val 
kopplade till hälsaundervisningen) som möjliggjort dessa negativa erfarenheter. Följden av detta 
är då att de intervjuade lärarna möter de ovan nämnda motsättningarna och oförståelsen för 
arbetet med hälsa.  

Försöker man överblicka hela den här situationen med en pragmatisk syn på meningsskapande i 
åtanke (se t.ex. Dewey, 1938, s. 17) går det att se att elevernas handlande, i den omgivning som 
utgjordes av lektionerna i Idrott och hälsa innan gymnasiet, innebar erfarenheter som inte kunde 
användas för att begripliggöra hälsaundervisningen i den nya omgivningen på gymnasiet. Men 
eftersom de meningsskapande processerna pågår kontinuerligt och det är genom aktivt 
deltagande som mening skapas (Quennerstedt, 2006, s. 63), så kan man säga att 
undersökningsdeltagarnas val av hälsaarbetets utformning får lika stor betydelse för elevernas 
meningsskapande som den undervisning de har mött tidigare. 

6.4. Tolkning av hälsa 

Rörande lärarnas tolkning av hälsa framkom ett antal distinkta faktorer för att skapa och bibehålla 
en god hälsa. Lärarna uttryckte faktorer som uteslutande handlade om fysisk aktivitet, kost, sömn, 
stress. Dock var den inbördes ordningen faktorerna emellan inte helt identisk. Det poängterades 
att en idrottslig bakgrund kunde vara till gagn för medvetenhet om de olika faktorernas betydelse 
för god hälsa. Följande är två exempel på lärarnas synpunkter: 

”Fysisk aktivitet går inte att ta bort för att bibehålla en hälsosam livsstil.” (Lärare 3). 

”Jag tror kosten är ett större problem. Klarar sig bättre på att äta rätt och träna lite än att 
äta fel och träna mkt. Jag har inget belägg för det men jag tror att låter rimligt. Men det 
är absolut viktigt att röra på sig.” (Lärare 5).  
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Lärarna påpekar också att stillasittandet har blivit ett modernt problem, på samma gång har 
spontanidrottandet minskat. Detta upplever lärarna som problematiskt och att det ställer högre 
krav på Idrott och hälsasundervisningen att koppla fysisk aktivitet och rörelse till hälsa.  

Här framkom ett antal faktorer som alla på sitt sätt bidrar till en hälsosam livsstil. Lärarna var 
relativt samstämmiga och pratade om kost, sömn, fysisk aktivitet och stress som hälsopåverkande 
faktorer. Dock framgick det att lärarna ansåg olika angående faktorernas betydelse när det 
pratades om vad som var viktigast. Viktigt att notera var att stillasittandet belystes som ett 
modernt problem, samt att spontanidrottandet hade minskat och hur allt detta ställer högre krav 
på Idrott och hälsaundervisningen. Som enligt lärarna kan vara vissa elevers enda kontakt med 
fysisk aktivitet under gymnasieåren. 

Analys 

Den här delen av undersökningen producerade inte lika många och omfattande utsagor som 
övriga delar. Under intervjuerna visade det sig att lärarna hade en klar bild av vad hälsa var för 
dem och det innebar att inte lika mycket sades om just deras tolkning av hälsa. Det intressanta är 
de likheter, trots viss variation, som uppvisades och att det nämndes att en idrottslig bakgrund 
kunde vara en fördel. Sätter man dessa två aspekter i relation till varandra samtidigt som det kan 
konstateras att lärarna uppvisar ganska liten variation vad gäller idrottslig bakgrund (se Material, 
5.4.) så går det att se vikten av tidigare erfarenheters inverkan på lärarnas tolkningar. Det 
pragmatiska perspektivet kan hjälpa oss få förståelse för sambandet mellan de idrottsliga 
erfarenheterna och tolkningen av hälsa. Det handlar om individer som har befunnit sig i en viss 
omgivning, kopplad till olika idrotter och sportaktiviteter, och i denna omgivning skapas 
erfarenheter genom samspelet mellan individ och omgivningen. Eller som Bentley & Dewey 
säger så tydligt, att det handlar om ”organism-in-enivironment-as-a-whole” (1949, s. 133). 
Erfarenheterna som dessa lärare gör i de olika omgivningar som präglas av olika idrotter tas 
sedan med till nya situationer i en ny omgivning, i detta fall i den omgivning som innefattas av 
lärarrollen. Denna erfarenhetsinverkan visades således under intervjuerna i form av att lärarna 
talade om de ovan nämnda faktorerna som viktiga för hälsan. Det handlar till stor del om 
faktorer som kan anses vara viktiga för en individ som är idrottsligt aktiv. Det är exempelvis stort 
fokus på rörelse och även en kritisk syn på ökat stillasittande som uppvisas. Även Lärare 5 som 
inledningsvis pratar om kost som en viktigare faktor för hälsa, lyfter fram rörelse som ”absolut 
viktigt”. Variationen som ändå uppstår gällande de olika faktorernas betydelse får antas bero på 
andra skillnader i de enskilda lärarnas erfarenheter rörande hälsa. Det vi kan säga något om är det 
som faktiskt framkom under intervjuerna. Det går ju dock att anta att det har skett en viss 
reflektion över tidigare erfarenheter kopplade till hälsa, till exempel i samband med utbildning. 
Burman (2007, s. 99) nämner ju att det är genom reflektion som erfarenheters betydelse verkligen 
framträder. Ett tänkbart exempel är att någon av de intervjuade lärare fokuserade på att sova 
ordentligt under tiden som aktiv idrottare, men först vid senare reflektion uppenbarades den 
faktiska betydelsen.  

Idrottsliga erfarenheter, erfarenheter från Idrottslärarutbildning och övriga personliga 
erfarenheter etcetera får alla en roll i den enskilde individens tolkning av hälsa. I de intervjuade 
lärarnas fall innebär detta även att deras elever får möta en viss typ av hälsaundervisning, då deras 
egen tolkning av hälsa säger vad som är betydelsefullt. Ser vi på detta utifrån det pragmatiska 
perspektivet så kan vi jämföra detta med det Dewey (1938, s. 17) säger. Det är omgivningens 
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olika förutsättningar som möjliggör att erfarenheter görs, och den omgivning eleverna handlar i 
under lektionerna i Idrott och hälsa får förutsättningar utifrån den utformning lärarna väljer för 
hälsaundervisningen. För elevernas meningsskapande är detta därmed av stor betydelse, då det är 
som Quennerstedt (2006, s. 63) säger; att i transaktion vi skapar mening och genom kunskap blir 
den omvärld vi erfar mer meningsfull. Under intervjuerna nämndes det just att den situation som 
finns i dagens läge ställer större krav på Idrott och hälsa och således på vilket sätt hälsa ska 
behandlas i undervisningen.  

Hälsa får dessutom en stor roll i analysen i nästkommande del, då ämnets betydelse kopplas till 
hälsa i stor utsträckning. 

6.5. Ämnets betydelse 

I undersökningen utryckte lärarna starka åsikter kring vikten av ämnet Idrott och hälsa samt 
ämnets status och plats på skolan. Lärarna motiverade ämnet genom att lyfta fram ett antal olika 
betydelsefulla aspekter. De tar upp ämnets vikt som ett hälsofrämjande inslag i dagens samhälle, 
där rehabilitering utav åkommor som kan förebyggas av det hälsoarbete som sker i ämnet blir allt 
vanligare. De menar att hälsomedvetenhet är något som ämnet starkt bidrar till och därmed 
berättigar ämnets varande.  

”Vi kan ju börja i toppen då, ur ett samhällsperspektiv så är det ju otroligt viktigt. Idag 
läggs det ju massor med pengar på att rehabilitera folk och få folk att orka göra sitt 
arbete, fungera mentalt och fysiskt ute i samhället. Man håller på med sjukvård istället 
för friskvård. Idrottsämnet i skolan är ju friskvård, där man ska bana in goda vanor.” 
(Lärare 2). 

Från intervjuerna framkom även en typ utav framtidsperspektiv där lärarna menade att ämnet har 
stor betydelse för att ge stora möjligheter till eleverna att skapa sig ett intresse för diverse 
aktiviteter, tränings- och motionsformer. För att även i framtiden, efter gymnasiet, ha goda vanor 
kring dessa hälsofrämjande aktiviteter. Lärarna pekar därmed på vikten av att presentera en bredd 
av aktiviteter i ämnet. Bredden möjliggör förhoppningsvis att varje enskild elev finner någon 
aktivitet som är intressant. Detta menar lärarna är positivt för utvecklandet av ett livslångt 
intresse för fysisk aktivitet i hälsosynpunkt.  

”Att få eleverna att långsiktigt börja fundera på hälsofrämjande åtgärder för sig själva, 
alltså vägval, skapa goda vanor, hitta sin egen väg mot en god hälsa. Hitta sin egen 
fysiska aktivitet om det så är stavgång, spinning eller spela fotboll, vad nu än är. 
Samtidigt som de funderar kring hur jag vill vara som medmänniska, som social hälsa, 
vill jag vara en sådan som hjälper till?” (Lärare 1). 

”Skapa människor som mår fysiskt och psykiskt bra, Idrott och hälsa ska vara ett ’må-
bra-ämne’, och det är inte en kurs som avslutas utan det arbetet fortsätter hela livet. Att 
eleverna får en bred bas att stå på så de själva kan köra vidare efter gymnasiet på vilket 
sätt som nu passar de bäst.” (Lärare 2). 

Lärarna trycker på ämnets betydelse ur ett folkhälso- och samhällsperspektiv där de menar att 
spontanidrotten samt föreningsidrotten minskar. Här får ämnet en viktig uppgift som för vissa 
elever kanske är enda kontakten med fysisk aktivitet och rörelse. Lärarna för i samband med detta 
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fram vikten av att man tar hänsyn till varje enskild elevs förutsättningar och inställning vid 
undervisningens utformning. Under intervjuerna kom lärarna fram till en konsekvens av detta, 
nämligen att Idrott och hälsa inte enbart kan vara ett ämne där bollsport tar all plats om man 
ämnar möta varje elevs behov. 

”Skapa förutsättningar för att eleverna kan finna sin egen väg till ett hälsosamt 
levnadssätt. I form av, dels att vi får in olika delar som kost, träningsformer, hur 
kroppen påverkas av olika saker, men att vi hittar nycklar till att varje elev får någon 
slags aha-upplevelse. Att anpassa undervisningen så att varje elev kan vara aktiv och 
kanske då också hitta någon aktivitetsform som de tar med sig även efter gymnasiet.” 
(Lärare 6). 

Följande säger Lärare 4 om hur viktigt ämnet Idrott och hälsa är för en hälsosam livsstil: 

”Jag tror man kan få det svaret från de elever som inte idrottar så mycket. Betydelsen för 
dem tror jag är att bara finna glädje, man rör på sig, man svettas, man känner att hjärtat 
slår lite snabbare och känslan blir att man förknippar välmående med Idrott och hälsa.” 
(Lärare 4). 

Den betydelse som lärarna säger att ämnet har verkar inte alltid återspeglas i den status som 
ämnet har på skolan. Åsikter vi fick höra tenderade att beskriva en bild av ämnet som att det hade 
lägre status än vissa andra ämnen. Lärarna vi intervjuade menade att ämnet borde ha hög status 
med tanke på hur viktigt hälsa faktiskt är och att det bland kollegor, inte Idrott och hälsalärare, 
saknas förståelse för ämnets betydelse.  

”Kan de inte få gå tidigare från lektionen så att de hinner duscha? Om man då vänder på 
det skulle de lärarna vilja ta lektionstid från sina lektioner för att de behöver hinna byta 
om hos mig? Nej, där är det intressant för där går det ändå att se att Idrott och 
hälsaämnet är för dem ett rekreationsämne. De ser att det är ett ämne på skolan och 
eleverna tycker om ämnet, men de ser det fortfarande som att eleverna får röra lite på 
sig där nere på idrotten. Det har inte lika hög status som andra ämnen.” (Lärare 8). 

Det framgår att lärare i andra ämnen fortfarande ser på Idrott och hälsa som ett rekreationsämne 
där eleverna bör röra på sig. Det uttrycks genom andra ämneslärares syn på att Idrott och 
hälsalektionerna får anpassas så att just deras lektioner inte drabbas av minskad tid. En bild 
verkar dock vara att eleverna håller ämnet ganska högt till skillnad från de övriga lärarkollegorna. 
Det framgick även att ämnets status bland eleverna verkade vara ganska skiftande på de olika 
skolorna.   

”Det är lite prestige att ha A i Idrott och hälsa. Det är ju ändå en helhet, det är inte att 
jag är bra i hockey eller basket utan det är att jag är en bred idrottare som klarar av allt 
från orientering till simning eller skridskoåkning eller bollspel eller musik och rörelse 
eller vad det kan vara. Det tror jag är lite statusaktigt.” (Lärare 4). 

”Jag skulle önska att det fick högre status genom att eleverna tycker att det är viktigare 
och det är vår uppgift, att få eleverna att tycka det är mer intressant och mer 
engagerande.” (Lärare 7). 

När lärarna pratade om kärnan i ämnet Idrott och hälsa och vad ämnets viktigaste uppgift faktiskt 
är framkom det en rad olika åsikter och tankar kring detta. En funktionell tolkning av ämnets 
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viktigaste uppgift lyftes fram genom att poängtera betydelsen av att få med hela kursplanens 
innehåll i undervisningen. 

”Det viktigaste är att jag faktiskt förmedlar det som jag ska förmedla enligt 
ämnesplanen. Det är ändå min viktigaste uppgift att på något vis få med alla delar och 
försöka få till helheten, att Idrott och hälsa är ett ämne på något vis. Och det här är 
svårt, men att få ihop det på något vis är guld värt, för hela ämnets skull både för det vi 
gör dagligen och för ämnets status och så vidare.” (Lärare 3). 

En syn på ämnet som mer hälsorelaterat och viktigt för den framtida hälsan framträdde också i 
undersökningen, som dessutom avfärdade kursplanens innehåll till viss del.  

”Jag tycker att den viktigaste uppgiften vi har med ämnet är att skapa förståelse för vad 
en god hälsa kan vara och någonstans kanske till och med skapa ett intresse för att skapa 
och bibehålla en god hälsa. Det är viktigare att skapa de förutsättningarna för en längre 
tid framöver än att få med varenda punkt i kursplanen till exempel, eller hjula med rätt 
teknik ungefär.” (Lärare 7). 

Ämnet som ett verktyg för välmående i nuet beskrevs också med liten koppling till ämnets 
faktiska innehåll och ett större fokus på fördelarna med rörelse i ämnet.  

”Kärnan för mig är att ha en glädje till ämnet, att må bra. Man ska förknippa 
rörelseaktiviteter med ett välmående. Det ska inte vara ångest kring prestation.” (Lärare 
4). 

Ett sista synsätt handlade om fokus på en viss typ av rörelse, träning, kopplat till hälsa. Och att få 
eleverna positivt inställda till att träna och vara hälsomedvetna. Ämnesinnehållet får ingen direkt 
betydelse i detta synsätt.  

”Att eleverna ska förstå att det är viktigt att vara bra tränad. Att de vet om fördelarna 
med att ha en god hälsa, att de ska förstå det. Fördelarna med en bra kondition, veta vad 
de ska äta och så vidare för att orka med allt och må bra. Det är också viktigt att få 
eleverna att känna positivt inför det. Att få eleverna positiva till rörelse och träning.” 
(Lärare 5). 

När det gäller ämnet Idrott och hälsas betydelse så pratade de intervjuade lärarna om vikten av 
ämnet ur olika aspekter. Ämnet motiverades bland annat genom dess hälsofrämjande verkan. Här 
uttryckte lärarna ämnets vikt som ett inslag i samhället där rehabilitering av åkommor möjliga att 
förekomma av hälsoarbetet som sker i skolan blir allt vanligare. Detta framtidsperspektiv lyftes 
även upp där ämnet motiverades genom att ge eleverna möjligheter att skapa sig ett intresse för 
olika motionsformer som förhoppningsvis håller livet ut. Här framkom vikten av att förse 
eleverna med en bredd utav aktiviteter som ger dem större möjligheter att fastna för någon 
hälsofrämjande aktivitet som passar just dem. Trots ämnets vikt så menar lärarna att ämnets 
status inte speglar de många förtjänsterna med ämnet, där kollegors uppfattningar om ämnet 
påvisades i form av Idrott och hälsa som ett rekreationsämne där eleverna ska få röra på sig. 
Ämnets status bland eleverna framgick skiftande mellan de olika skolorna.  
 
Lärarna belyste även ämnets viktigaste uppgift, vilket det rådde delade meningar om. Här 
pratades det om vikten av att förmedla innehållet från kursplanen, vikten av att skapa framtida 
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förutsättningar för hälsofrämjande aktiviteter, vikten av att få eleverna att förknippa Idrott och 
hälsa och rörelseaktiviteter med välmående samt en syn på vikten av att delge en positiv syn på 
träning.  
 
Analys 
 
Här handlar det om vad som utmärkte sig som kärnpunkten i undersökningen, nämligen vad de 
intervjuade lärarna hade för synpunkter kring betydelsen av ämnet Idrott och hälsa och vad de sa 
om ämnets status. I detta tema sammanfattas de fyra tidigare temana på sätt och vis, genom att 
lärarna motiverar ämnet utifrån vad de själva anser är viktigt med det som tas upp i 
undervisningen; såsom hälsaundervisning, rörelse, friluftsliv etcetera. Om man ser på det lärarna 
sa om detta ur ett pragmatiskt perspektiv inser man också att det blir en upprepning av det som 
har sagts i analysen av de tidigare temana till stor del. Det handlar om de intervjuade lärarnas 
erfarenheter av undervisning i Idrott och hälsa, både i stort och begränsat till området rörande 
hälsa. Lärarnas uppfattning av elevernas kunskaper och erfarenheter av olika moment blir en 
stark påverkande faktor vad de anser är viktigt att ämnet behandlar, vilket kan ses tydligt i de 
ovanstående citaten. Bland annat genom att de intervjuade lärarna talar mycket om elevernas 
erfarenheter och vad de kan ha nytta av i framtiden från undervisningen i Idrott och hälsa. I detta 
kan man se något av ett pragmatiskt tänkande hos lärarna, där de begrundar vilka erfarenheter 
eleverna gör och sedan kan användas för att lösa en situation i framtiden (jfr Dewey, 1938, s. 17-
18, Burman, 2007, s. 100). Till exempel hur man bibehåller god hälsa även efter att eleverna har 
slutat gymnasiet i det här fallet.  

Vi ser också ett par intressanta saker gällande lärarnas uppfattning av ämnets status på skolan och 
vad de säger om ämnets viktigaste uppgift. Även dessa aspekter är beroende av den enskilde 
lärarens erfarenheter av undervisning i ämnet och även tidigare kontakt med idrott. Det tas upp 
att ämnet fortfarande ses till viss del som ett rekreationsämne av andra lärare, men samtidigt tas 
det upp att välmående genom rörelse är en motivering till ämnets existens. Även hur lärarna 
uppfattade ämnets status i elevernas ögon handlade mest om rörelse på något sätt, trots att 
undersökningen också påvisade att det fanns kritik mot elevernas erfarenheter av en alltför 
rörelsefokuserad undervisning i ämnet innan gymnasiet. Det är alltså ändå de intervjuade lärarnas 
egna erfarenheter som ses som mest ”sanna” av dem själva, oavsett om dessa liknar 
uppfattningarna hos personer de anser har en felaktig eller nedsättande bild av ämnet. Detta kan 
jämföras med det Quennerstedt (2006, s 56) säger om att en pragmatisk hållning innebär att 
kunskaper värderas utifrån ens syfte. Vilket kan kopplas till syftet med undervisningen och de 
intervjuade lärarnas syn på ämnets viktigaste uppgift. Utifrån detta syfte kan sedan vissa 
kunskaper anses mer ”sanna” än andra. Är det som exempelvis Lärare 4 säger att det handlar om 
att man ska känna en koppling mellan rörelseaktiviteter och välmående, då blir olika typer av 
rörelseaktiviteter det viktigaste inslaget i undervisningen. 

Likt det som nämndes i analysen för det föregående temat rörande tolkning av hälsa så blir det i 
slutändan viktigt för elevernas meningsskapande hur den enskilde läraren väljer att utforma sin 
undervisning. Det gäller inte bara för området hälsa utan också för undervisningen i helhet. I det 
här temat går det att se skillnader i lärarnas uppfattning av ämnets uppgift, vilket kommer 
påverka förutsättningarna i elevernas omgivning (undervisningen i ämnet på en viss plats) och 
därmed vilka erfarenheter de tar med sig från ämnet. Vi ser här att följderna av lärarnas 
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handlingar (hur de utformar undervisningen) troligtvis blir att elever på olika skolor möter vissa 
olikheter i undervisningen i ämnet (att jämföra med det Burman 2007, s. 97 säger om 
pragmatismens fokus).  

7. Diskussion 
I det här avsnittet kommer studiens resultat och analys att diskuteras i ljuset av studiens 
forskningsöversikt. Detta för att koppla studiens utfall till redan publicerad och relevant 
forskning. Diskussionsavsnittet inleds med en summering av de viktigaste punkterna i resultat- 
och analysdelen, följt av en kortare överblick av studiens tillförlitlighet, där studiens reliabilitet 
och validitet diskuteras. Sedan följer en resultatdiskussion, i vilken studiens frågeställningar 
behandlas i tre separata avsnitt.  

7.1. Summering av resultat och analys 

För att ge en kortfattad summering av studiens utfall utifrån ovanstående resultat- och analysdel 
så ställs här studiens syfte och forskningsfrågor mot det som den denna del mynnade ut i.  

I resultat- och analysdelen framkom det ett antal viktiga punkter, varav vissa var mer relevanta än 
andra för det studien ämnade undersöka. Noterbart är att lärarna målade upp en bild av Idrott 
och hälsa som ett ämne med stort fokus på fysisk aktivitet i olika former, men även ett ämne där 
hälsaundervisningen ansågs viktig bland de intervjuade lärarna. Bland annat eftersom elevernas 
tidigare erfarenheter av hälsaundervisningen uppfattades som dålig utifrån lärarnas egna 
erfarenheter av vad hälsa innebär. Svårigheter med undervisningen tillskrevs vissa ramfaktorer, 
såsom tid, klasstorlek, lokaler etcetera, och dessutom tog lärarna upp elevernas förutfattade 
meningar om Idrott och hälsa som en problematisk förutsättning. Det framgick att lärarna 
försökte lösa detta på olika sätt, exempelvis när det gällde de teoretiska inslagen i undervisningen 
om hälsa. Ämnets status bland elever och på skolan i allmänhet kunde också vara en svårighet, 
men också något positivt i form av att eleverna uppskattar ämnet. Att beakta är dock att lärarna 
poängterade att eleverna uppskattar ämnet mest som ett rörelseämne och lärarna upplevde 
motsättningar för teoretiska moment. I slutändan visade det sig att eleverna inte hade något stort 
inflytande på undervisningen trots motsättningarna, lärarna hade en tydlig bild av vad hälsa var 
och hur det skulle tas upp i undervisningen. Det framgick också att den enskilde lärarens egna 
erfarenheter av till exempel undervisning i hälsa och av att vara idrottsligt aktiv hade en inverkan 
på hur hälsa tolkades och hur undervisningen utformades. Något som också speglades i vad 
lärarna ansåg var de största förtjänsterna med ämnet, vilket handlade till stor del om välmående 
genom rörelse och att påverka elevernas hälsa även efter skolan. På så vis motiverades också 
ämnets varande av de intervjuade lärarna; genom ett framtidsperspektiv, där elevernas positiva 
erfarenheter av rörelse i undervisningen i Idrott och hälsa ger möjlighet till goda hälsofrämjande 
vanor hela livet. Lärarna handskades med denna uppgift på olika vis och det med olika hänsyn till 
ämnets kursplan. De berörda eleverna mötte således inte en identisk undervisning i ämnet Idrott 
och hälsa, inte minst när det gäller just hälsaundervisningen, utan den enskilde lärarens handlingar 
och val uppvisar tydliga konsekvenser för elevernas väg mot att tillskansa sig användbara 
erfarenheter och kunskaper.  
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7.2. Studiens tillförlitlighet 

Likt det som nämndes i ovanstående metodavsnitt fanns det vissa svårigheter med 
undersökningens generaliserbarhet. Då vi använde oss av ett så kallat första-bästaurval eller 
bekvämlighetsurval som inte är slumpmässigt. Detta innebar att urvalsgruppens representativitet 
inte var tillförlitlig (Esaiasson et al, 2012, s. 188), det vill säga att gruppen inte var representativ 
för alla gymnasielärare i Idrott och hälsa. Den generalisering som kan ske är istället kopplad till en 
jämförelse med tidigare forskning inom samma område.  

Det vi inte har diskuterat i den tidigare metoddelen är studiens validitet och reliabilitet. Reliabilitet 
kan kortfattat beskrivas som möjligheten att resultaten av en studie kan reproduceras upprepade 
gånger vid andra tidpunkter och av andra forskare (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 295). Då den 
här undersökningen genomfördes genom halvstrukturerad samtalsintervju med hjälp av en 
intervjuguide borde möjligheterna finnas att reproducera undersökningen och därmed de resultat 
som erhölls. Utifrån den provundersökning samt de åtta intervjuer som genomfördes kunde vi se 
att intervjuguiden fungerade bra när det gäller att skapa likvärdiga intervjusituationer. Gällande 
reliabiliteten kan man tänka sig att detta är en positiv faktor då det handlar om att 
intervjupersonerna inte ändrar sina svar om samma intervju skulle återupprepas (ibid.). Vi 
reflekterade även om intervjuareffekter i ovanstående metodreflektion och nämner där att vi i 
största mån försökt hålla den vetenskapliga distansen vid intervjuerna. Detta innebär också att vi 
som forskare har försökt använda den valda kvalitativa samtalsintervjun som en objektiv 
undersökningsform. Vilket inte är en oproblematisk beskrivning av kvalitativa metoder, men 
Brinkmann & Kvale (2014, s.291-294) tar upp att objektivitet är möjligt även vid kvalitativa 
studier. Då vi strävat efter denna typ av objektivitet är förhoppningen att studiens reliabilitet 
påverkas positivt, eftersom det är mer troligt att samma resultat erhålls oberoende av intervjuare 
(ibid., s. 295).  

Med validitet menas kortfattat giltigheten och styrkan i ett yttrande (ibid., s. 296). Inom 
samhällsvetenskapen handlar validiteten om huruvida en metod undersöker vad den ämnar 
undersöka (ibid.). Eftersom vi inte genomfört någon uttalad valideringskontroll kan vi endast 
uttala oss om validiteten utifrån det just vår studie ämnade undersöka och det resultat som 
erhölls. Och utifrån detta kunde vi se att undersökningens resultat till stor del återspeglade 
studiens syfte och frågeställningar. Men likt det Brinkmann & Kvale (2014, s. 298-299) nämner så 
har vi under hela arbetet med den här studien ändå granskat trovärdigheten, rimligheten och 
tillförlitligheten av intervjupersonernas framställningar.  

Avslutningsvis kan man fundera kring hela studiens tillförlitlighet och hur vårt val av metod och 
studiens genomförande har påverkat utfallet. Det vi kan anta är att intervjuguiden ändå har 
uppfyllt sin funktion och att intervjuerna genomförts på ett sådant sätt att vi finner tilltro till 
resultatet i förhållande till studiens syfte.  

7.3. Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen behandlar studiens frågeställningar. Detta sker i de tre delarna Utmaningar 
med hälsaarbetet, Elevernas inställning till hälsaarbetet samt Förtjänster med Idrott och hälsa.  
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7.3.1 Utmaningar med hälsaarbetet 

Här utgår vi från studiens första frågeställning gällande hur lärarna beskriver möjligheter 
och/eller hinder vid utformningen av sin undervisning gällande hälsa. Undersökningens resultat 
visade på ett flertal utmaningar för lärarna när det gäller arbetet med hälsa i Idrott och 
hälsaämnet. Det tydligaste resultatet handlade om tid, eller snarare avsaknaden av tid, där lärarna 
menade att de skulle behöva fler lektionstimmar för att utföra ett bättre arbete. Annerstedt (2008) 
diskuterar ämnets tidsallokering i den svenska skolan och nämner att den tilldelning av timmar 
som skedde i grundskolan 2001, efter förminskningen i och med införandet av Lpo94/Lpf94, 
inte skedde i samma utsträckning på gymnasieskolan som i grundskolan (ibid.) Detta problem 
med för lite tid för ämnet menar lärarna i vår studie kan gå ut över arbetet med hälsa då tiden för 
Idrott och hälsa istället fokuserar på de fysiskt krävande rörelseaktiviteter som präglat ämnet i 
många år (Quennerstedt, 2006, s. 30-32). Kombinationen av för litet antal lektionstimmar sett till 
innehåll tillsammans med ämnets tradition och elevernas förväntningar på ämnet som ett aktivt 
sådant gör att lärarna upplever vissa svårigheter att undervisa i hälsa inom Idrott och hälsa. 
Ämnets tradition har även diskuterats i andra länder där Harris (2014) i England genomförde en 
studie vars resultat pekade på en förskjutning mellan lärarnas syn på hälsa och vad som faktiskt 
tas upp i undervisningen. De engelska lärarna i Harris studie pratar om en syn på hälsa som 
rörelse/aktivitet för hälsa, men som i praktiken ofta genomförs som rörelse/aktivitet för 
prestation, genom tester och träning (ibid., s. 469). Dessa tester mätte oftast den fysiska förmågan 
och även när testerna förklarades som hälsorelaterade så handlade det om olika typer av 
konditionstester och styrketester (ibid.). Dessa traditioner av Idrott och hälsa som ett praktiskt 
ämne som mestadels kretsat kring bollspel, sport och lagspel (se t.ex. Cale et al, 2014, s.384; 
Quennerstedt 2006, s. 30-32) medför en förväntan på ämnet som lärarna idag får brottas med. 
Eleverna förväntar sig praktiska, aktiva lektioner och således inte teoretiska lektioner kring hälsa. 
Detta resultat visade sig tydligt i vår studie där lärarna inte bara får arbeta med undervisningen 
utan även med elevernas motivation till de mer teoretiska delarna i undervisningen.  
 
En annan utmaning som framkom i vår resultatanalys är förhållandet mellan teoretiskt och 
praktiskt arbete med begreppet hälsa. Resultatet visar på olika arbetssätt med hälsa, både 
teoretiska och praktiska. Något som är tydligt är dock användandet av teoretiska uppgifter för att 
undervisa i hälsa. Thedin Jakobsson (2004) och Larsson (2009) beskriver lärares osäkerhet 
angående hälsa och dess plats i undervisningen, där tolkningarna som gjordes bland annat var att 
hälsa är något teoretiskt som förknippas med traditionell klassrumsundervisning men också att 
hälsa kan vara de vanliga aktiviteter man genomför i Idrott och hälsa. I vår resultatanalys ser man 
att lärarna försökte integrera det teoretiska med det praktiska samtidigt som de teoretiska 
uppgifterna kunde förenkla arbetet med betygssättning för vissa moment kring hälsa (Lärare 6). 
Att resultatet visar på olika sätt att angripa arbetet med hälsa ur ett teoretiskt och praktiskt 
perspektiv stämmer överens med det Thedin Jakobsson (2004) skriver om hälsa som något 
problematiskt att definiera (ibid., s. 1). Detta lämnade utrymme för varje lärare att själv tolka 
begreppet hälsa för att sedan undervisa i ämnet, vilket skapade osäkerhet i lärarnas 
förhållningssätt till hälsa (ibid., s. 3). Just denna osäkerhet kring begreppet hälsa kan innebära 
olika tillvägagångssätt i arbetet med hälsa, trots att kursplanen och ämnets centrala innehåll är 
detsamma på samtliga gymnasieskolor och något för samtliga lärare i Idrott och hälsa att förhålla 
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sin undervisning till. Här visar resultatet på en utmaning där lärarna ibland tycker att arbetet med 
hälsa lämnas för stor tolkningsmöjlighet.   
 
Vidare visar resultatanalysen olika utmaningar kring de faciliteter lärarna har till användning. Här 
beskrevs användandet av en teorisal i anslutning till idrottssalen som ett positivt inslag i 
undervisningen kring hälsa. Samtidigt visade resultatet att saknaden av en sådan salsmöjlighet 
gjorde att undervisningen kring hälsa fick läggas upp på ett annat sätt för att motivera eleverna, 
samtidigt som adekvat undervisning skulle ske. Resultatet pekade också på elevgruppernas storlek 
som en utmaning då stora klasser presenterades som en annan utmaning. Även en ekonomisk 
aspekt påverkade undervisningen då Lärare 4 nämnde hur större resurser till ämnet skulle öppna 
fler möjligheter att presentera ytterligare tränings- och motionsaktiviteter för eleverna. Större 
resurser till ämnet skulle även stämma bättre överens med ämnets betydelse, beskrivet av lärarna i 
vår studie. Just detta beskriver lärare i en studie av Lundvall (2004) där yttre ramfaktorer 
begränsar målsättningen med ämnet. Dessa ramfaktorer är bland annat brist på tid, stora 
elevgrupper, dåliga lokaler samt många arbetsuppgifter (ibid., s. 3). 

7.3.2 Elevernas inställning till hälsaarbetet 

Här utgår vi från studiens andra frågeställning gällande hur lärarna tillmötesgår elevernas 
inställning till hälsa i utformningen av undervisningen. Det som visade sig tydligt i 
resultatanalysen var att lärarna uppfattade elevernas tidigare erfarenheter och förväntningar på 
ämnets innehåll kunde innebära svårigheter i arbetet med hälsa. Lärarna beskrev många liknande 
situationer där eleverna kommer till gymnasiet med erfarenheter av en Idrott och 
hälsaundervisning som präglats av fysisk aktivitet, ofta dominerad av olika former av bollspel. 
Quennerstedt (2006, s. 30-32) pratar om just detta där ett antal studier pekar på hur fysisk 
aktivitet är det vanligast förekommande momentet i ämnet. Elevernas förväntningar på ämnets 
innehåll kopplas således till deras tidigare erfarenheter av ämnet, erfarenheter som alltså rymmer 
mycket fysisk aktivitet och lite, teoretiskt, arbete med hälsa. Det som lärarna erfar om elevernas 
inställning till ämnet går att koppla till det Skolinspektionen (2010, 2012) rapporterar om 
grundskolan där en undersökning visade att begreppet hälsa inte ens förekom bland elevers svar 
på vad de lär sig i ämnet. Istället för hälsa pratar eleverna om samarbete, kunskap om olika 
idrotter samt styrke- och konditionsträning som givande inslag i Idrott och hälsaundervisningen. 
Denna uppfattning stärks även av studien Lundvall, Meckbach och Thedin Jakobsson (2002) 
genomförde de utöver lärares syn på ämnet Idrott och hälsa och dess utformning, även tittade på 
elevers uppfattningar av ämnet. Resultaten där visade att eleverna mestadels möter bollspel och 
bollekar i undervisningen (ibid., s. 19) Dessa erfarenheter av ämnet bär sedan eleverna med sig 
när de börjar på gymnasiet vilket, enligt lärarna i vår studie, kan medföra motsättningar gällande 
de teoretiska momenten som lärarna försöker behandla begreppet hälsa genom.  

En annan aspekt gällande eleverna och deras inställning till hälsaarbetet har att göra med deras 
kunnande jämfört med deras intresse för hälsaundervisning. Resultanalysen visade att lärarna 
pratade om hur de uppfattade att eleverna var relativt insiktsfulla när det gällde hälsa och ofta 
förstod innebörden av en god hälsa samt varför arbetet med hälsa bedrivs i undervisningen av 
ämnet Idrott och hälsa. Däremot var det tydligt att insikten inte alls betydde att arbetet med hälsa 
var lika intressant som de fysiska aktiviteterna under lektionstid. Utgår man då ifrån det som den 



41 
 

irländska studien (Coulter & Ní Chróinín, 2011) lyfte fram gällande traditioner inom Idrott och 
hälsa så kan man tänka sig att den typen av traditioner även har en roll när det gäller intresset för 
hälsaundervisningen. Även om eleverna är relativt kunniga enligt lärarna så har de möjligtvis en 
bild av ämnet som är grundad i traditionell undervisning i ämnet, med mycket fokus på fysisk 
aktivitet. Detta nämner också Quennerstedt (2006) bland annat och vi kan anta att eleverna på de 
intervjuade lärarnas skolor har ungefär samma erfarenheter av undervisningen. 

7.3.3 Förtjänster med Idrott och hälsa 

Här utgår vi från studiens tredje frågeställning gällande vad lärarna upplever att de främsta 
förtjänsterna med ämnet är och på vilka sätt ämnets betydelse motiveras. 
Det som framkom tydligt i resultatanalysen var att lärarna fokuserade tämligen mycket på att 
eleverna på något sätt skulle få förståelse för hur man kan påverka sin egen hälsa och att just 
ämnet Idrott och hälsa är viktigt för att skapa goda hälsovanor. I förhållande till detta kan 
Europaparlamentets uppmaning om ett ökat antal lektioner ses i ett nytt ljus (se Ericsson, 2013), 
till exempel om man tar hänsyn till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag 
när det gäller barn. Eftersom det konstateras att fysisk aktivitet är en starkt bidragande faktor för 
bibehållande av god hälsa (YFA, 2011, FHI, 2008). Att begrunda är dock huruvida skolan har 
möjlighet, och ansvar, att erbjuda denna mängd fysisk aktivitet och hur det skulle påverka 
undervisningen i ämnet. De intervjuade lärarna tar ju bland annat upp att tiden som ämnet har till 
förfogande inte är tillräcklig för att fullgod undervisning rörande hälsa ska kunna genomföras. 
Dock är det inte oproblematiskt att enbart tänka att en utökning av tiden för ämnet skapar 
förutsättningar för bra hälsaundervisning. Det blir ganska tydligt om man utgår ifrån de rådande 
styrdokumentens utseende och det som ämnet väntas behandla. Som nämndes ovan så riktar 
skolinspektionen en del kritik mot innehållet i Idrott och hälsa-undervisningen, till exempel sägs 
följande om undervisningen i ämnet på grundskolan ”Det är mycket tveksamt om eleverna får 
möjlighet att uppnå alla kunskapskrav i kursplanen. Undervisningen har en kraftig slagsida mot 
kunskapsområdet rörelse.” (Skolinspektionen, 2014). Även om detta är information som finns för 
situationen i grundskolan så är det möjligt att samma situation är närvarande i gymnasiet. 
Slutsatsen man kan dra ur det är hur som helst att för stort fokus på fysisk aktivitet, trots att den 
är hälsofrämjande, riskerar att få negativa konsekvenser för elevernas totala kunskapsutveckling. 
Den engelska studie av Cale et al (2014) som nämndes tidigare undersökte hur hälsa uttryckte sig 
i undervisningen och den uppvisade en liknande slutsats som Skolinspektionen drar. I den 
studien har skolorna i de flesta fall varit starkt inriktade på fysisk aktivitet och kondition, även fast 
de nationella engelska läroplanerna innehåller tydliga riktlinjer som säger att hälsa i sig är ett 
viktigt område inom Idrott och hälsa (eng. physical education) (Cale et al, 2014). Forskarna kunde 
konstatera att skolorna ofta aktivt och noggrant granskar elevernas fysiska nivå och hälsotillstånd 
på olika sätt, framförallt genom konditionstestning (ibid., s. 384). Ser man till de intervjuade 
lärarnas syn på arbetet med hälsa så fanns det vissa liknande arbetssätt i deras undervisning, där 
fysisk aktivitet i olika former var direkt kopplat till hälsa. Cale et al menar är att detta inte behöver 
vara ett problem i sig, men de säger samtidigt att tiden som spenderas på dessa moment kanske 
kunde använts till mer användbara aktiviteter – som exempelvis skulle göra eleverna mer positivt 
inställda till fysisk aktivitet i allmänhet (ibid.).  Av detta att döma kan det alltså vara problematiskt 
att fokusera för mycket på rörelsedelen, då det innebär en risk att viktiga aspekter av ämnet får 
för lite uppmärksamhet. 
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I slutändan beskriver lärarna en ganska liktydig bild av vad ämnet Idrott och hälsa ska 
åstadkomma när det gäller just hälsa. Det handlar om att möjliggöra ett fortsatt framtida intresse 
för hälsofrämjande aktiviteter, vilket de säger att ämnet har stor möjlighet att lyckas med om 
elever och skolan i allmänhet inser ämnets betydelse. Detta blir särskilt intressant även ur ett 
folkhälsoperspektiv, då ämnet enligt Lundvall är av betydelse för elevers totala aktivitetsgrad. 
Hon nämner ju också att det är ett flertal ramfaktorer som begränsar möjligheterna för god 
undervisning, vilket är en beskrivning som även tas upp av de lärare som deltog i studiens 
undersökning. Som nämndes tidigare så handlar det till stor del om tidsaspektens inverkan på 
ämnets möjligheter. 

8. Konklusion 

Syftet med vår studie var att undersöka gymnasielärares i ämnet Idrott och hälsa, erfarenheter av 
undervisningen i hälsa, vilka utmaningar de ställs inför i sin hälsaundervisning samt deras 
värderingar kring ämnets betydelse. Efter genomförd studie behandlades ovan nämnda syfte och 
dess frågeställningar på ett passande sätt genom analys och diskussion av studiens resultat. 
Empirin visar att lärarna I vår studie star inför många olika utmaningar gällande arbetet med hälsa 
inom ämnet Idrott och hälsa. Lärarna nämner tidsbrist för ämnets innehåll, resurser samt 
elevernas inställning till undervisning av hälsa som tydliga utmaningar. Just den sistnämnda får 
lärarna på gymnasiet brottas med då de upplever att Idrott och hälsaämnets tradition medför 
förväntningar på ämnet som ett praktiskt ämne fyllt av fysiska aktiviteter, allra helst i form av 
bollspel av olika slag. Undersökningen har även visat hur lärare idag använder sig av både 
teoretiska och praktiska inslag i arbetet med hälsa, för att i största möjliga mån få med allt 
innehåll från kursplanen. Något som tydligt framgick i resultatet var lärarnas tankar om ämnets 
betydelse, där olika förtjänster med ämnet presenterades, men det mest slående var lärarnas 
förhoppningar om att hälsaundervisningen i skolan kunde bidra till ett livslångt intresse för 
fysiska aktiviteter samt att skapa intresse för tränings- och motionsaktiviteter även efter 
gymnasietiden. I samband med denna studie har det också blivit ännu tydligare att Idrott och 
hälsa är ett ämne som är nödvändigt att satsa på, framförallt är det i dagens läge problematiskt att 
ämnet har så få timmar. Gymnasiet är särskilt utsatt, eftersom Idrott och hälsa inte är ett 
obligatoriskt ämne annat än ett av tre år. Framtida forskning inom detta område, undervisning 
rörande hälsa och livsstil, kan med fördel vidare undersöka eventuella skillnader mellan behöriga 
och icke behöriga lärare. Detta bör ske både för Idrott och hälsalärare i grundskolan respektive 
gymnasieskolan, eftersom vi i denna studie kunde se att elevers tidigare erfarenheter av ämnet 
hade betydelse för vad hälsa i undervisningen innebar för dem. Ett internationellt perspektiv på 
framtida forskning är också att rekommendera. Det kan vara intressant att undersöka hur hälsa 
representeras i andra länders styrdokument för ämnen motsvarande Idrott och hälsa, samt hur 
lärare i dessa länder hanterar hälsaundervisningen. 

Överlag känns denna studie användbar med tanke på att vi snart ska ut på arbetsmarknaden och 
hantera liknande scenarion i vår egen profession som lärare i Idrott och hälsa. Vi tycker att vi har 
fått en klar, om än spridd, bild av hur det ser ut i lärarnas vardag gällande arbetet med hälsa vilket 
vi inom en snar framtid kommer att själva få erfara. Här är vi överens om att samtalsintervjuerna 
varit väldigt givande då vi erhållit både målande svar samt exempel på tydliga utmaningar 
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angående, det ibland komplexa, förhållandet mellan teoretiska och praktiska aktiviteter inom 
Idrott och hälsa.  
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Bilaga 1 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser till lärare i Idrott och Hälsa på Uppsala Universitet och som just nu 
skriver vårt examensarbete. Vi kommer att utföra en studie som är tänkt att undersöka 
gymnasielärare i Idrott och hälsas erfarenheter av, inställning till och förklaringar för hur de 
utformar undervisningen i ämnet Idrott och hälsa när det gäller delen hälsa och livsstil. Vi skulle 
vara väldigt tacksamma om du som lärare hade tid över till att delta i en intervju, för att således 
hjälpa oss med vår undersökning. 

 

Som deltagare i undersökningen har du all rätt att närsomhelst avbryta intervjun. Resultaten av 
alla intervjuer kommer att presenteras anonymt och alla resultat, svar och citat med mera 
kommer endast att användas i forskningssyfte. Inga obehöriga kommer ha tillgång till 
intervjumaterialet. Intervjumaterialet från undersökningen kommer givetvis endast att användas 
till just denna studie.  

 

Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och du väljer förstås själv var och när vi ska ses. 

Tack på förhand för din medverkan!  

 

Mathias Erkkilä 

Epost: mathias.erkkila.6515@student.uu.se  

 

Oscar Zettergren  

Epost: oscar.zettergren.6001@student.uu.se  

 

Handledare: Joacim Andersson 

Epost: joacim.andersson@edu.uu.se  

 



49 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Uppvärmnings frågor och bakgrund 

Var har du utbildat dig? 

När utbildade du dig? 

Vad är du utbildad till? 

• Vilka ämnen är du behörig i? 
 

Vad har du för anställning idag? 

 

Tema1: Idrot t s l i ga er farenheter  

Kan du berätta om dina egna erfarenheter inom idrott eller motionsaktiviteter?    

• Hur ser den situationen ut idag?  

Kan du beskriva på vilka sätt dina erfarenheter uttrycker sig i ditt arbete som lärare idag? 

 

Tema 2: Hälsa 

Undertema 1: Erfarenheter av hälsa 
Skulle du säga att du har en hälsosam livsstil? 

Vilka faktorer tycker du är viktiga för en hälsosam livsstil? 

Är fysisk aktivitet nödvändigt för en hälsosam livsstil? 

Vilka inställningar möter du hos kollegor gällande en hälsosam livsstil? 

 
Undertema 2: Läroplan och kursplan 
Hur tolkar du arbetet med hälsa i kursplanen för Idrott och hälsa? 

Vilka utmaningar finns det för att kunna bedriva en fullgod undervisning om hälsa? 

• Hur upplever du möjligheterna att få med allt innehåll från kursplanen kopplat till hälsa i 
din undervisning?  

• Finns det delar av kursplanen som är svårare än övriga att ta upp i undervisningen? 
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Undertema 3: Arbete med hälsa 
Kan du beskriva konkret hur du arbetar med hälsa? 

• Använder du dig av olika metoder för olika delar? 
• Kan du tänka dig olika fördelar och nackdelar med att använda sig av olika 

tillvägagångssätt? 
 

Har du upplevt problem med undervisningen om hälsa? 

• Kan du beskriva något exempel? 
 

Tema 3:  Elever  

Hur upplever du elevernas inställning till arbetet med hälsa? 

• Finns det moment i undervisningen kring hälsa som eleverna tycker är positiva? 
• Finns det moment i undervisningen kring hälsa som eleverna tycker är negativa? 

Hur delaktiga är eleverna i undervisningens utformning? 

Kan du använda samma metoder i alla dina klasser? 

• Kan du beskriva något exempel? 
 

Tema 4:  Idrot t  och hälsa som ämne  

Undertema 1: Ämnets plats på skolan 
Kan du beskriva hur du upplever ämnets status på skolan? 

• Finns det något som du skulle vilja ändra? 
Kan du säga något om dina kollegors inställning till ämnet? 
 

Undertema 2: Betydelsen av idrott och hälsa 
Hur viktigt är ämnet Idrott och hälsa? 

• Upplever du att folk i allmänhet är måna om sin hälsa? 
Vad är det viktigt att ämnet behandlar? 

Vad tycker du är Idrott och hälsoämnets viktigaste uppgift? 

 

Är det något du själv har tänkt på och vill tillägga?  


