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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och synliggöra det hälsoarbete som verksamma 

idrottslärare på högstadienivå faktiskt utför i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Tidigare 

forskning visar att lärare saknar kompetens och erfarenheter för att bedriva en 

hälsoundervisning som är baserad på hälsobegreppets alla dimensioner. Annan forskning har 

även lyft kritik mot ämnets legitimitet eftersom samhället, liksom forskare och media har 

uppmärksammat en enkelinriktad hälsoundervisning som fokuserar enbart på fysisk aktivitet, 

vilket har bidragit till att ämnet uppfattas som roligt men inte nödvändigt. Studien har 

genomförts genom sex kvalitativa intervjuer för att sedan studera deras utsagor på djupet och 

ta reda på hur hälsobegreppets olika dimensioner uttrycks och behandlas i undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa. Genom att analysera materialet med hjälp av tre praktiker inom 

ramverket för CPD framkom två dominerande huvudteman kring hälsoarbetet: hälsa i 

praktiken och Hälsa i Klassrummet. I respektive huvudteman bearbetades det även fram 

underkategorier. ”Hälsa genom fysisk aktivitet”,” hälsa genom reflektion och återkoppling” 

samt ”hälsa genom sociala interaktioner” är underkategorier som kännetecknar huvudtemat 

”Hälsa i praktiken”. ”Hälsa i Klassrummet” karaktäriserades av underkategorin ”Hälsa genom 

teori”. Undersökningen påvisar att olika hälsodimensioner kommer till uttryck både när 

undervisningen sker i idrottssalen och när den sker i klassrummet. Även fast lärarens 

hälsoarbete verkar vara enkelriktad, kan man se spår av ett holistiskt förhållningssätt kring 

hälsoarbetet i delar av undervisningen som inte uppmärksammas. Lärarna använder till 

exempel fysiska aktiviteter som utgångspunkt för att behandla sociala interaktioner, 

reflektioner och individuella samtal mellan lärare och elever med ett hälsoinriktat syfte. 

 

Nyckelord: Aktivitetsdiskursen, hälsodimensioner, CPD, hälsoarbete, högstadiet, 

samarbete, reflektion, återkoppling, evidensbaserat arbete, fysisk aktivitet, teori. 

 

Abstract 

The purpose of this essay is to investigate and expose the health education of PE teachers in 

upper secondary school. Previous research shows that teachers have a lack of competence and 

experience to provide an optimal health education based on all aspects and dimensions of the 

health concept. Other research indicates that the health education is limited to just physical 

activity, which makes the society think that the PE subject is funny but not necessary.  

The study has been conducted through six qualitative interviews with PE teachers. In order to 

find out how the different dimensions of the concept of health are expressed and treated in the 



 

subject, the teachers’ answers were carefully analysed and put in relation to three practices in 

the framework of CPD. It emerged two main categories with subcategories in the processing 

of the material. The main categories that illustrate the health education that actually existed 

were “health in practice” and “health in classroom”. The subcategories for “health in practice” 

were: “health through physical activity”, “health through reflection and feedback” and” health 

through social interactions”. The subcategories for the second main theme were: “health 

through theory”. The study shows that different health dimensions are expressed both when 

teaching takes place in the gym and when it is in the classroom. Although the teacher’s health 

work seems to be one dimensional, one could see traces of a holistic approach in parts of the 

teaching that are not noticed. Teachers, for example, use physical activities as a starting point 

to promote social interactions, reflections and individual conversations between teachers and 

students.  

 

Keywords: Activity discourse, health dimensions, CPD, health education, upper 

secondary school, cooperation, reflection, feedback, evidenced-based work, physical 

activity, theory. 
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1. Inledning 
Fokuseringen på hälsa och livsstilsfrågor har under de senaste årtiondena ökat i skolämnet 

idrott och hälsa och så även i samhället (Evans & Davies, 2017). Utifrån 

Folkhälsomyndighetens (2016) årliga rapport kan man konstatera att folkhälsan i Sverige har 

utvecklats överlag i en positiv riktning i förhållande till de tidigare rapporterna. Dock är de 

främsta bidragande faktorerna till ohälsa fortfarande en stillasittande livsstil och dåliga 

kostvanor.  

 

Utifrån ett utbildningsperspektiv inbegriper hälsa dock mer än att vara fysiskt aktiv minst två 

timmar i veckan eller att äta sunt, utan det inkluderar allt från att individens mest essentiella 

funktioner fungerar, till att individen känner meningsfullhet i olika sociala sammanhang 

(Quennerstedt, 2007). Skolinspektionen slår fast att undervisningen i ämnet idrott och hälsa 

har dominerats av ”mycket idrott men bara lite hälsa” (Skolinspektionen, 2010, s.4) och 

internationell forskning visar på att det finns en förväntan på att ämnet ska arbeta aktivt med 

att förebygga övervikt i samhället (Evans & Davies, 2017; Alfrey och Brown, 2013; Tinning, 

2013; Sallis & McKenzie, 2013). Dessa forskare har i detta sammanhang visat att bildningen 

och viktig ämneskunskap så som förståelse för hur en varierad och balanserad kost kan 

påverka hälsan, förmågan att analysera elevernas egen livsstil och förståelse för hur fysisk 

aktivitet är kopplat till hälsan har fått träda i bakgrunden. Mot denna bakgrund finns det en 

utpräglad akademisk debatt om olika perspektiv på hälsa. De vanliga förekommande 

hälsoperspektiven som diskuteras när det handlar om hälsoarbeten är det patogena och 

salutogena perspektivet på hälsa. Det patogena synsättet härstammar från den biomedicinska 

idétraditionen som förespråkar att hälsa är frånvaro av sjukdom (Quennerstedt, 2007). 

Quennerstedt poängterar även att hälsa är inom det patogena perspektivet det som samhället 

anser är normalt, det vill säga ett korrekt moraliskt beteende, normal kroppsvikt och 

kroppsform, heterosexualitet etc. Vidare nämner Quennerstedt det salutogena perspektivet 

som har vuxit fram från det humanistiska synsättet som präglas av en holistisk ideologi som 

betonar och framhäver samspelet mellan hälsans olika beståndsdelar, det vill säga de fysiska, 

psykiska och sociala dimensionerna. 

 

Mot bakgrund av den akademiska debatten om olika hälsoperspektiv kommer denna studie att 

analysera olika pedagogiska förhållningssätt, utifrån brittiska rådets ramverk för CPD 
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(Continuing professional development), kring hur man som lärare i årskurs 7-9 inom ämnet 

idrott och hälsa kan praktiskt arbeta med hälsobegreppet för att tillgodose hälsans olika 

dimensioner i undervisningen. Detta ramverk, med ingående praktiker och logiker kring 

lärarnas arbete, utgör ett analysverktyg för denna undersökning. Ramverket syftar till att 

förbättra den verksamma lärarens, oberoende av undervisningsämne, förståelse för hur han 

eller hon kan arbeta för att optimera elevernas lärande (Brittish council, 2015). Denna 

undersökning använder ramverket som en teoretisk utgångspunkt för att titta på idrottslärarnas 

hälsoarbete i undervisningen. 

 

Hälsoarbetet i undervisningen blir intressant att undersöka eftersom grundskolans kursplan för 

elever som studerar i årskurs 7-9 har en stark betoning på begreppet hälsa. Ämnet idrott och 

hälsa för årskurs 7-9 skall behandla ”[o]lika definitioner av begreppet hälsa, samband mellan 

rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa” 

(Skolverket, 2011, s.50). Det övergripande syftet strävar mot att utveckla elevernas kunskaper 

om ”. . . hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet” samt ”. . . hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Skolverket, 2011, s.48). Även om 

läroplanen förespråkar tydliga hälsomål som ämnet idrott och hälsa ska tillgodose, tyder den 

tidigare forskningen på att hälsobegreppets olika dimensioner inte alltid kommer till uttryck i 

undervisningen. Däremot hävdar Quennerstedt (2006) i sin avhandling att undervisningen i 

idrott och hälsa inkluderar oftast mer hälsa än vad lärarna betonar i profileringen av ämnet. 

Författaren menar att ambitionen av ett holistiskt förhållningssätt, där elevens psykiska, 

fysiska och sociala välbefinnande lyfts fram, genomsyras i undervisningen även om ordet 

hälsa inte nämns.  

 

Även om lärarens hälsoarbete inte verbaliseras i undervisningen kan man se spår av det 

arbetet i delar av undervisningen som inte uppmärksammas, som till exempel genom 

individuella samtal mellan lärare och elever eller interaktionen mellan eleverna.  

Denna undersökning syftar till att synliggöra och begripliggöra lärarnas arbete kring den 

fysiska, psykiska och sociala hälsan. För att möjliggöra detta kommer tre praktiknivåer som 

används inom CPD att vara i analytiskt fokus för att lyfta fram det hälsoarbete som kanske 

inte alltid uppmärksammas. Dessa praktiker är tagna från det Brittiska rådet (2015) och 

inbegriper ”undervisningspraktiken”, ”reflektion och återkopplingspraktiken” och ” 

ämnesdidaktiska praktiken” (min översättning).  
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2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt kommer att redogöra olika centrala begrepp som är relevanta för studien och 

som är vanligt förekommande vid studier kring hälsa. Ett holistiskt hälsoperspektiv inbegriper 

både fysisk, psykisk och social hälsa, vilket är tre viktiga hälsodimensioner som utgör hela 

hälsobegreppet (Rydqvist & Winroth, 2004). Vidare kommer tidigare forskning om 

hälsoperspektivet i undervisningen, hälsodebattens inflytande i ämnet idrott och hälsa, och 

elevers syn på hälsa att redogöras i syfte att skapa en vidgad bild av forskningen som har 

gjorts inom detta område samt hur min studie kan bidra till detta fält. Nedanstående 

definitioner av hälsobegreppets olika dimensioner kommer att ställas i relation till empirin för 

att synliggöra och begripliggöra lärarnas arbete kring den fysiska, psykiska och sociala 

hälsan. 

2.1 Olika hälsodimensioner 

WHO (World Health Organization) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp” 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, s.13).  WHO’s syn på hälsa används ambitiöst i många olika 

hälsofrämjande arbeten som behandlar barn och ungas hälsovanor (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Denna definition av hälsa är central i arbeten om skolbarns hälsovanor eftersom den 

inte bara lyfter de fysiska aspekterna av hälsa, utan även hälsans sociala och psykologiska 

dimensioner. 

2.1.1 Fysisk hälsa 

Många av livsstilsfaktorerna är relaterade till individens fysiska hälsa. Folkhälsoinstitutet 

(2011) påvisar att individens fysiska hälsa är kraftigt beroende av personens fysiska kapacitet. 

Detta innebär att den fysiska hälsan berör vår kropp och hur den mår samt fungerar. Rörlighet, 

styrka, kondition, balans och koordination är enligt Folkhälsoinstitutet olika fysiska faktorer 

som kan påverka den fysiska hälsan. Folkhälsomyndigheten (2016) påpekar att begreppet 

fysisk hälsa involverar ”hälsorelaterad livskvalitet där upplevt välbefinnande, symptom och 

funktion i dagliga aktiviteter ingår” (s1). Detta betyder att de olika rörelseorganens funktioner 

är avgörande för hur individen upplever den fysiska hälsan samt att fysisk hälsa är förknippat 

med en välfungerande kropp som individen själv kan skapa genom att vara fysisk aktiv 

genom olika motionsformer. 
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2.1.2 Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är en av flera dimensioner inom hälsobegreppet som kan påverka individens 

välbefinnande. Keyes (2005) definierar psykisk hälsa som förekomsten av mentalt 

välbefinnande. Författaren utvecklar sitt påstående genom att hävda att denna dimension av 

hälsa är ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan arbeta produktivt, bidra 

till det samhälle personen lever i, klara av vanliga påfrestningar och förverkliga de egna 

möjligheterna. Keyes nämner olika symtom som kan karaktärisera psykisk hälsa. Författaren 

nämner bland annat självacceptans och upplevd lycka och tillfredställelse som två 

kännetecken för psykisk hälsa. Dessa två kännetecken inbegriper att individen känner sig 

tillfredsställd med livet och har en positiv inställning till sitt förflutna och sig själv. Vidare 

nämner Keyes att social acceptans som innefattar att ”[i]ndividen har en positiv inställning av 

andra samtidigt som individen accepterar människors komplexitet och olikheter” (Keyes, 

2005, s.541). Utifrån de ovanstående punkterna kan man konstatera att denna dimension av 

hälsa kan kopplas till både individens upplevelser och relationen mellan individen och det 

sociala sammanhang han eller hon lever i. 

 

2.1.3 Social hälsa 

En annan viktig del för att individen ska må bra är fungerande relationer till människor i 

omgivningen. Rydqvist och Winroth (2004) hävdar att en omgivning som kan ge oss socialt 

stöd kan främja den sociala dimensionen av hälsa. Författarna hävdar att den sociala hälsan 

påverkas av individens relation till omvärlden. Detta innefattar även individens relationer till 

vänner, familj och andra människor i omgivningen. Författarna menar att den sociala 

dimensionen av hälsan innefattar en upplevelse av delaktighet, gemenskap och bekräftelse i 

en grupp som individen deltar i. Rydqvist och Winroth nämner även att trygghet och trivsel är 

två sociala faktorer som kan påverka vår hälsa. De menar att interaktionen med andra 

individer, problemlösning, samspelet i grupper och konflikter är några avgörande faktorer för 

hur människan upplever sin relation med omgivningen. Detta betyder att en välfungerande 

relation mellan individen och han eller hennes omgivning, skapar goda förutsättningar för att 

främja en god social hälsa. 

 

2.2 Hälsoperspektiv i undervisningen 

Även om frågor om hälsa har fått ett större utrymme i styrdokumenten och i ämnet idrott och 

hälsa, behandlas hälsobegreppet inte alltid som ett vidgat begrepp. Skolinspektionen (2010) 
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genomförde en flygande tillsyn med syfte att kritiskt granska, synliggöra samt ifrågasätta 

praxisen i förhållande till kursplanen inom idrott och hälsa. Skolinspektionen besökte oanmält 

300 idrottslektioner i årkurs 7-9 i ämnet idrott och hälsa för att utföra undersökningen och det 

visade sig i deras resultat att undervisningen dominerades av ”mycket idrott men bara lite 

hälsa” (s.4). Samma rapport påpekar att bollspel var den dominerande aktiviteten inom ämnet, 

vilket kan, enligt Skolinspektionen, medföra en risk för en betygsättning som inte utgår från 

betygskriterierna om inte hela kursplanen speglas i undervisningen. Att ämnet präglats av mer 

idrott än hälsa har uppmärksammats av forskare innan skolinspektionen gjorde sin tillsyn 

(Jakobsson, 2005 & Quennerstedt, 2007). Jakobssons (2005) studie om hur lärare uttalar sig 

om ämnet idrott och hälsa och då i synnerhet om hälsobegreppet resulterade i redogörelser av 

ett ämnesinnehåll som bestod mestadels av fysisk träning. 

 

2.2.1 Aktivitetsdiskursen 

I linje med Jakobssons (2005) resultat identifierar Quennerstedt (2006) aktivitetsdiskursen 

som den mest dominerande i idrott och hälsa och att den i sin tur präglas av en fysiologisk 

diskurs som inbegriper ett biomedicinskt synsätt på hälsa. Quennerstedt (2007) nämner att ett 

patogent perspektiv på hälsa tas för givet i debatten och i de lokala kursplanerna om ett 

minskat eller utökat åtagande gentemot de övergripande hälsomålen i ämnet idrott och hälsa. 

Kritikerna i denna debatt uppmärksammar att det kan bli problematiskt om idrott och hälsa 

undervisningen okritiskt domineras av ett patogent perspektiv på hälsa där folkhälsovinster 

enbart handlar om att reducera inaktivitet (Quennerstedt, 2007). Detta kan begränsa de 

möjliga sätten att tala om hälsa som ett vidgat begrepp. Lynch och Soukup (2016) visar 

genom nio intervjuer med idrottslärare i USA, att lärare uttrycker en viss osäkerhet kring nya 

koncept som växt fram om hälsoundervisningen och identifierar det som förklaringen på 

varför hälsoundervisningen är fokuserad på fysisk aktivitet och att kroppen oftast 

objektifieras. 

 

Aktivitetsdiskursen som har fokus på de fysiologiska aspekterna av individen präglar även 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa i andra europeiska länder. Harris och Lagett (2013) 

nämner till exempel att hälsa är ett begrepp som många lärare associerar med fysisk aktivitet 

och prestation. Mot bakgrund av en diskursanalys kunde författarna konstatera att lärarnas 

uppfattningar om begreppet hälsa speglade deras undervisning. Harris och Lagett identifierade 

en diskurs som bygger på fysisk aktivitet och prestation. Detta främjades genom tester och 
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kroppsövningar. De konstaterade också att lärarnas syn på hälsa i kursplanen speglade 

nästintill enbart olika idrotters ideologier, vilket innebär att eleverna ska bemästra olika 

förmågor som sporten kräver och uppleva glädje av att röra på sig. Detta stämmer överens 

med Ward och Quennerstedts (2015) studie om rörelsekulturen i ämnet i idrott och hälsa i 

England. Utifrån videoinspelningar av olika idrottslektioner konstaterade författarna att 

rörelsekulturen inom undervisningen var nästan identisk med hur olika idrotter utövas i 

föreningar. Problematiken med en sådan undervisning är att det kan vara svårt att inkludera 

och belysa andra hälsovinster än de fysiologiska. Cardinal (2016) hävdar att många 

idrottslärare legitimerar deras undervisning med att eleverna ska uppleva glädje av att röra på 

sig. Även om det är viktigt att uppleva glädje av fysisk aktivitet menar författaren att ämnet 

idrott och hälsa framstår som ”bra, men inte nödvändigt” (Min översättning) i förhållande till 

andra ämnen i läroplanen (Cardinal, 2016, s.3).  

 

2.2.2. Genusperspektiv 

Det enkelriktade fokus på aktivitet och rörelser som präglat ämnet har inte bara undersökts i 

relation till lärares uppfattningar och ämnets reproducerande kultur, utan ämnet har även 

uppmärksammats i relation till genus. Gibbons och Humbert (2008) genomförde kvalitativa 

intervjuer med tjejer mellan årskurs 6 och 8 angående deras uppfattningar kring ämnet idrott 

och hälsa. Resultatet påvisade att intervjupersonerna uppfattade att undervisningen var starkt 

influerad av vad pojkarna ville göra, vilket oftast innefattade fotboll och andra bollspel. 

Utifrån undersökningen kan man konstatera att majoriteten av eleverna nämnde att bollspel 

var den dominerande aktiviteten inom ämnet samt att många nämnde sitt misstycke för dessa 

aktiviteter eftersom de aldrig fick lära sig hur aktiviteterna gick till, utan lärarna fokuserade 

mest på killarna och helhetsspelet. Detta kan förmedla en skev hälsosyn som kursplanen inte 

står bakom. Det vill säga, att hälsa är när man utövar olika bollsporter med eller utan 

förståelse för meningsfullheten aktiviteten kan medföra. Ferkel, Judge, Stodden & Griffin 

(2014) problematiserar elevers bristande kunskaper om hur olika fysiska aktiviteter är 

hälsorelaterade. Författarna hävdar att lärare inom ämnet idrott och hälsa behöver centrera 

hälsorelaterade kunskaper i relation till fysisk aktivitet i sin undervisning för att skapa en 

undervisningsmiljö där elever upplever meningsfullhet av olika fysiska aktiviteter och kan ta 

del av den breda kunskapsbanken som ämnet idrott och hälsa kan förmedla. 
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2.3  En dualistisk syn på hälsoundervisningen 

Ämnet idrott och hälsa kan enligt många ses som två separata ämnen som ska behandlas 

avskilt från varandra. Det framkommer i Jakobssons (2005) studie att begreppet hälsa inom 

ämnet idrott och hälsa tolkas som teoretisk kunskap till skillnad från idrott som betecknas som 

praktiskt kunskap. Denna dualistiska syn på ämnet idrott och hälsa påvisades även i den 

”Nationella utvärderingen av grundskolan 2003” av Skolverket (Eriksson m fl, 2005). Detta 

innebär att många lärare ser hälsa som ett teoretiskt och separat moment i ämnets 

undervisning. Utifrån Skolverkets analys av läromedlen i ämnet idrott och hälsa kunde det 

ovanstående påståendet bekräftas då det framkom att idrotten kategoriserades som praktisk 

kunskap och hälsa som teoretisk kunskap. Jakobsson (2005) nämner i sin studie att lärarna 

relaterar praktisk kunskap inom ämnet idrott och hälsa till något man utför med kroppen, det 

vill säga olika motoriska grundformer och så vidare. Teoretisk kunskap tar sin plats, enligt 

Jakobsson, i traditionella undervisningssalar där eleverna förväntas göra muntliga och 

skriftliga framställningar utifrån pedagogens genomgångar.  

 

2.3.1 Monistisk syn på idrott och hälsa 

En monistisk syn på ämnet idrott och hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv kan vara ett 

alternativ för att sammankoppla teorin med praktiken och skapa förutsättningar för ett 

livslångtlärande. Alfrey och Brown (2013) argumenterar för ämnet idrott och hälsa som ett 

kunskapsämne som ska utöver fysisk aktivitet även syfta till att öka elevernas förståelse för 

begreppet hälsa. Författarna menar att en ökad förståelse för innebörden av hälsa kan påverka 

elevernas hälsorelaterade beslut i framtiden. Vidare nämner Ormshaw, Kokko, Villberg & 

Kannas (2016) att idrott och hälsa ska ses som ett bildningsämne som skall behandla både 

praktiska och teoretiska kunskaper inom samma kontext för att ge eleverna förutsättningar att 

lättare hitta samband mellan teori och praktik. Mot bakgrund av kvalitativa enkäter, som 

genomfördes av en grupp idrottslärare, påvisar författarna att de tre viktigaste kunskaper som 

ämnet idrott och hälsa ska utveckla bland eleverna är en förståelse för hur en varierad och 

balanserad kost kan påverka hälsan, förmågan att analysera deras egen livsstil, och förståelse 

för hur fysisk aktivitet är kopplat till hälsan.  

 

2.4 Samhällets påverkan på ämnet idrott och hälsa 

Det har debatterats mycket gällande vilken hälsoriktning ämnet idrott och hälsa ska ta. 

Anledningen till att ämnet idrott och hälsa kraftigt domineras av träning och rörelser kan bero 
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på den politiska debatten angående vilken hälsoriktning ämnet ska belysa. Tinning (2013) 

hävdar att fetmadiskursen som har växt fram och som nu präglar samhällen runt om i världen 

ställer ämnet idrott och hälsa mot nya utmaningar, vilket inbegriper att ämnet ska 

huvudsakligen syfta till att motverka denna samhällsproblematik. Herskind och Rønholt 

(2007) problematiserar den politiska filosofin som förespråkar idrott och rörelse i skolan som 

en lösning på problematiken med barn och ungdomar som riskerar att bli överviktiga och 

utveckla olika sjukdomar på grund av fysisk inaktivitet. Qunnerstedt (2006) problematiserar 

samma tema i sin avhandling. Quennerstedt menar att ämnet idrott och hälsa har stått inför 

påtryckningar; antingen skall ämnet syfta till att försöka förebygga övervikt i samhället och 

låta bildningen komma i andra hand, eller tvärtom. Att hälsoinriktningen ska medföra 

kunskaper och lärande, medan fysisk träning och förebyggande av övervikt kommer i andra 

hand.  

 

Den aktivitetsdiskurs som identifierats inom ämnet har också tydliga kopplingar till idéer och 

förhållningssätt som avspeglas i samhället i övrigt. Detta visar till exempel Armour och Harris 

(2013) genom att förklara att en enkelriktad hälsoundervisning kan reducera möjligheterna för 

ett livslångt lärande samt ett fysisk aktivt liv utanför skolverksamheten. Detta betyder att en 

undervisning som endast präglas av den fysiologiska diskursen kan begränsa elevernas 

möjligheter att utveckla kunskaper inom ämnet som kan påverka elevernas hälsorelaterade 

beslut i framtiden. Vlieghe (2013) nämner att ämnet idrott och hälsa kämpar mot många 

fördomar som menar på att ämnet endast syftar till att låta eleverna röra på sig och träna 

kroppen och att det ska därför inte ses som ett ämne som ska prioriteras. Sallis och McKenzie 

(2013) menar på att undervisningen i ämnet idrott och hälsa behöver genomgå vissa 

förändringar om ämnet ska uppmuntra eleverna till en livslång lust att vara fysisk aktiv. 

Författarna menar att samhället behöver enas om ett arbetssätt som gör det möjligt att koppla 

samman det praktiska genomförandet med olika värden som fysisk aktivitet kan medföra. 

Detta innebär att det är viktigt att gå vidare från den enkelriktade hälsoundervisningen och 

anamma nya koncept som inbegriper en undervisningsfilosofi som behandlar mer än bara den 

fysiska hälsan för att ge eleverna kunskaper om vad hälsa kan vara och hur man kan påverka 

den på olika sätt. 
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2.5 Elevers syn på hälsa 

Ämnet verkar präglas av en reproducerande kultur som prioriterar den aktiva och sportiga 

människan, medan forskningen har försökt att vidga våra perspektiv på hälsa och förklara 

undervisningskonsekvenser av lärares olika uppfattningar och vanor samt vilken betydelse det 

omgivande samhället har på undervisningen, har det även genomförts forskning som 

uppmärksammar elevernas syn på hälsa. 

 

Rivard och Deslandes (2014) har intervjuat en grupp elever samt lärare i grundskolan 

angående deras uppfattning av begreppet hälsa. Resultatet samlades in genom 19 intervjuer. 

Eleverna och lärarna förknippade hälsa med livsstil, fysisk aktivitet och nutrition. En annan 

författare som diskuterar elevers uppfattningar och syn på hälsa är Ahlberg (2015). Utifrån 

elevintervjuer kunde Ahlberg konstatera att eleverna hade en god förståelse gällande 

begreppet hälsa. Författaren menar att eleverna uppfattade begreppet hälsa som ett komplext 

koncept i fysiska, sociala och psykologiska termer. Elevernas tankar och reflektioner kring 

begreppet hälsa som ett komplext koncept är vad kursplanerna inom ämnet idrott och hälsa 

syftar till att förmedla.  

 

Elevernas attityd gentemot ämnet idrott och hälsa kan påverkas av lärarnas sätt undervisa. 

Bozoglu & Gökturk (2016) utförde semi-strukturerade elevintervjuer bland elever på 

högstadiet i Turkiet angående deras upplevelser och erfarenheter av ämnet idrott och hälsa. 

Författarna hävdar att majoriteten av deltagarna i studien påpekade att de har haft negativa 

upplevelser av undervisningen. Resultatet pekar på en undervisning som präglas av den 

fysiologiska diskursen som fokuserar på prestation och tävling. Eleverna nämner i 

undersökningen att alla hälsodimensioner hamnar i skymundan förutom den fysiska hälsan 

som framhävs vid till exempel utförandet av en ”layup” eller att man klarar av att springa en 

viss slinga under en viss tid. Utifrån undersökningen kan man konstatera att elevernas 

erfarenheter och upplevelser av ämnet idrott och hälsa är väldigt simpel. Elevernas berättelser 

vittnar alltså även de om hur de aktiva och sportiga eleverna prioriteras, det vill säga, klarar 

man utföra ett komplex rörelsemönster är man duktig och hälsosam. Detta kan medföra en 

enkelriktad syn på vad hälsobegreppet innefattar.  Larsson & Karlefors (2015) påpekar utifrån 

30 idrott och hälsa lektioner att undervisningen oftast speglade träningssessioner som bedrivs 

inom föreningsidrotten och att syftet med aktiviteterna betonades sällan. Att inte belysa syftet 

med aktiviteterna som bedrivs i undervisningen kan enligt författaren begränsa elevernas 
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kunskaper om hur den fysiologiska diskursen kan relateras till andra hälsodimensioner samt 

vara hälsofrämjande. 

 

Elevers uppfattningar kring hälsobegreppet kan påverka eleverna på olika sätt. Ahlberg 

(2015) hävdar att de spontana och välgrundade eleverna upplevde en tillfredställelse av de 

olika definitionerna av hälsa, medan de elever som upplevde stress och press i deras dagliga 

liv uttryckte känslor av högre förväntningar gällande deras egna hälsopraktiker. Detta innebär 

att lärarna inom idrott och hälsa inte bara behöver inneha goda ämneskunskaper, men även ha 

förmågan att vara flexibel i undervisningen med hänsyn till de olika självbilderna som 

eleverna har. Vidare nämner Harris och Lagett (2013) att en ökad förståelse för hur det 

vidgade begreppet hälsa uttrycks i ämnet idrott och hälsas kursplaner kan förmodligen hjälpa 

lärarna att hitta ett bra förhållningssätt som kan möta den komplexa spänningen mellan den 

hälsorelaterade policy och praktiker i skolan.  

 

2.6 Sammanfattning  

Även om de olika hälsodimensionerna är tydligt beskrivna i ämnet idrott och hälsas kursplan 

(Skolverket 2011) påvisar den tidigare forskningen att vissa hälsoaspekter hamnar i 

skymundan i undervisningen eller omdefinieras till att enbart handla om fysisk aktivitet. Detta 

blir problematiskt eftersom ämnet idrott och hälsa skall syfta till att ge eleverna 

förutsättningarna att utveckla kunskaper om ”. . . hur man kan påverka sin hälsa genom hela 

livet” samt ”. . . hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” 

(Skolverket 2011, s.48). Utifrån den tidigare forskningen som har presenterats kan man 

konstatera att hälsoundervisningen domineras av ett biomedicinskt perspektiv i form av 

träning och andra rörelseaktiviteter som syftar till att främja den fysiologiska hälsan. En 

anledning till att andra hälsodimensioner som till exempel den sociala och psykiska 

dimensionen hamnar i skymundan kan vara på grund av pedagogens egna uppfattningar kring 

begreppet hälsa, genus och samhällets påverkan på undervisningen samt svårigheten med att 

förstå nya koncept och ändra sin undervisning. Detta förhållningssätt till undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa kan bli problematiskt eftersom ämnesinnehållet förespråkar hälsa som 

ett begrepp som innefattar mer än fysisk aktivitet och prestation. 

 

 Utifrån den tidigare forskningen beskriver eleverna hälsa som ett komplext koncept i fysiska, 

psykiska och sociala termer. Dock, uppmärksammar eleverna en enkelriktad 
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hälsoundervisning som enbart präglas av fysisk aktivitet. Många lärare har även en dualistisk 

syn på ämnet idrott och hälsa, vilket inbegriper att hälsa behandlas teoretiskt i traditionella 

undervisningssalar medan idrott behandlas praktiskt. Mycket forskning har redan gjorts kring 

hälsoarbetet i skolan, dock kan man konstatera utifrån tidigare forskning att pedagogiska 

förhållningssätt och strategier gällande hur man kan arbeta med olika dimensioner av hälsa 

behöver studeras mer. Eftersom min uppsats syftar till att synliggöra och begripliggöra 

lärarnas arbete kring den fysiska, psykiska och sociala hälsan, utgör forskningsläget en viktig 

del i undersökningen. Nationell liksom internationell forskning påvisar att undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa präglas enbart av fysiska aktiviteter med fokus på den fysiska hälsan. 

Mot bakgrund av detta kan denna undersökning utgöra en viktig del i forskningsfältet 

eftersom denna studie ämnar att synliggöra och begripliggöra idrottslärarnas arbete kring både 

den fysiska, psykiska och sociala hälsan. 
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3 Syfte och frågeställning 
Mot bakgrund av den debatt kring vilken hälsoinriktning ämnet idrott och hälsa ska fokusera 

på samt den tidigare forskningen som påvisar att ämnet idrott och hälsa enbart präglas av 

aktivitetsdiskursen, finner jag det ytterst viktigt för mitt framtida yrke att utveckla kunskaper 

om hur man kan praktiskt arbeta med den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Det står klart 

och tydligt i det centrala innehållet för årskurs 7-9 i ämnet idrott och hälsa att undervisningen 

ska behandla ”[o]lika definitioner av begreppet hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa 

och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa” (Skolverket 2011, s.50). 

Eftersom Quennerstedt (2006) poängterar att undervisningen i idrott och hälsa inkluderar 

oftast mer hälsa än vad lärarna betonar i profileringen av ämnet, syftar denna undersökning 

till att synliggöra och begripliggöra det hälsoarbete som lärare i årskurs 7-9 i ämnet idrott och 

hälsa faktiskt utför och det som lätt hamnar i skymundan och som kanske är svårt att 

formulera när man får direkta frågor om hälsoperspektiv. För att möjliggöra detta kommer 

undersökningen att försöka besvara nedanstående frågeställningar om hälsoarbetet i ämnet 

idrott och hälsa. 

 

3.1 Frågeställningar 

• Hur kommer den fysiska, psykiska och sociala hälsan till uttryck i undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa bland årskurs 7-9? 

• Hur kan man som idrottslärare arbeta med den fysiska, psykiska och sociala hälsan i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa bland årskurs 7-9? 
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4 Teoretiska perspektiv  
Som ett resultat på det enkelriktade hälsoarbete som länge präglat ämnet idrott och hälsa, 

försöker många förstå lärares yrkesutveckling, vilket medför uppmärksamhet kring lärarnas 

professionella utveckling om hälsoarbetet i praxis. Quennerstedt (2006) påpekar att 

ambitionen av ett holistiskt förhållningssätt, där elevens psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnande tillgodoses, genomsyras i undervisningen även om ordet hälsa inte nämns. Den 

här undersökningen lyfter fram lärarnas praktiska arbete kring hälsodimensionerna och på 

vilka sätt lärarna faktiskt arbetar med hälsa som ett flerdimensionellt begrepp. 

Continuing professional development (CPD) är det teoretiska perspektivet som jag använder i 

denna undersökning för att synliggöra och begripliggöra lärarnas arbete kring den fysiska, 

psykiska och sociala hälsan. CPD är ett fält av forskning som är viktigt för att utveckla och 

förstå lärarens professionella yrkesroll. Om CPD ska utgöra ett effektivt verktyg även för 

lärarens hälsoarbete bör vi förstå och uppmärksamma det hälsoarbete som lärarna redan är 

engagerade i och som existerar i deras undervisning. Hälsoarbetet som faktiskt utförs och 

genomsyrar undervisningen har en tendens att inte synas eller explicitgöras, vilket kan 

resultera i uppfattningar om att ämnet idrott och hälsa endast behandlar den fysiska hälsan 

(Qunnerstedt 2006). Armour m.fl. (2015) poängterar vikten av att förankra undervisningen i 

idrott och hälsa i tydliga lärandeteorier. Lärandeteorier är av stor vikt, inte bara för att förstå 

elevers lärande, utan även för att förstå utvecklingen av lärarens professionella yrkesroll 

(Armour m.fl, 2015 & Armour & Harris, 2013). CPD är ett ramverk som syftar till att bland 

annat utveckla lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper genom att erbjuda olika strategier för en 

god undervisning som behandlar hälsans alla dimensioner och teorier för lärande (Armour & 

Harris, 2013). Detta avsnitt kommer bland annat att redogöra för CPD’s grundläggande 

antagande om hur lärarnas arbete kan leda till ett lärande och olika praktiker med ingående 

centrala begrepp som ska användas för analys och tolkning av den insamlade empirin.  

4.1 CPD’s inverkan på eleverna 

Att lärarna kontinuerligt ingår i olika program som syftar till att förbättra lärarens 

professionella kunskapsutveckling kan gynna elevernas lärande på olika sätt (Robinson & 

Sebba, 2004). Elever har rapporterat att deras lärare har, efter att läraren har ingått i ett CPD 

program, utvecklat sitt professionella förhållningssätt som pedagog, vilken i sin tur hade goda 

effekter på elevernas entusiasm, motivation, attityd, självförtroende, intresse och deltagande i 

undervisningen samt prestationer och relation med läraren (Rose & Reynolds, 2006). Vidare 
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nämner Armour m.fl. (2015) att idrottslärare i högstadiet att effektiv CPD kan ge läraren 

kunskaper och förmågan att utmana de existerande enkelriktade metoderna gällande arbetet 

kring hälsa. Författarna menar att det är viktigt att idrottsläraren har förmågan och kunskaper 

att bemöta elevernas behov och förmedla kunskaper om att hälsa inbegriper mer än vad 

samhället/media väljer att framhäva.  

 

4.2 Ett pedagogiskt ramverk för CPD  

Brittiska rådet (2015) presenterar ett allmänt pedagogiskt ramverk för CPD. Dessa allmänna 

riktlinjer om hur läraren kan utveckla sin professionella yrkesroll för att kvalitetssäkra 

elevernas lärande, kommer i min undersökning bearbetas för att begripliggöra hälsoarbetet 

inom ämnet idrott och hälsa. Brittiska rådets pedagogiska ramverk för CPD inbegriper 12 

professionella praktiker som en lärare bör förhålla sig till. Detta arbete kommer inte att 

behandla alla 12 praktiker, utan endast undervisningspraktiken, bedömning och 

återkopplingspraktiken och ämnesdidaktiska praktiken.  

 

4.2.1 Undervisningspraktiken 

Brittiska rådet (2015) understryker relationen mellan en god lärandemiljö och 

undervisningsplanering som skapar utrymme för bedömning, konstruktiv återkoppling, 

återkoppling till vad som har gjorts och varför samt elevernas tankar och åsikter om 

lektionsinnehållet. Enligt Armour m.fl. (2015) kan CPD förstås som en praktik som har 

potential att engagera lärarna till ett mer evidensbaserat arbete. Utifrån detta perspektiv förstås 

lärande som en dynamisk och kontinuerlig aktivitet, som sker i specifika sammanhang och 

genom reflekterande processer. Man är alltså alltid i lärande. Ett flertal forskare hävdar att 

många idrottslärare saknar kompetens och innehar väldigt lite CPD, vilket leder till att de inte 

kan skapa en lärandemiljö där hälsoarbetet sker optimalt (Armour & Harris, 2013; Castelli & 

Williams, 2007). McKenzie och Lounsbery (2009) hävdar att ett av nyckelkoncepten med 

CDP är att främja elevernas lärande genom att arbeta evidensbaserat med både det praktiska 

och det teoretiska som undervisningen i idrott och hälsa förespråkar. En annan central del som 

CDP fokuserar på när det gäller undervisningspraktiken är att utveckla lärarnas kunskaper att 

planera en undervisning utifrån elevernas behov, reflektera över mål och syften med 

aktiviteter och relatera detta till elevernas tidigare erfarenheter och till styrdokumenten 

(Brittiska rådet 2015). Läraren bör även fundera över vilka didaktiska dilemman som kan 

förekomma i undervisningen och hur han eller hon kan arbeta med progressioner inom olika 



15  

aktiviteter för att ge eleverna förutsättningar att nå mål och syften samt reflektera över 

individens egna utvecklingsmöjligheter tillsammans med läraren (Brittiska rådet, 2015). Med 

detta sagt kan man konstatera att undervisningspraktiken inom ramverket för CPD förespråkar 

en evidensbaserad undervisning som tillgodoser elevernas behov samt skapar utrymme för 

progressioner och reflektioner över mål och syften med olika aktiviteter.  

 

4.2.2 Reflektion och återkopplingspraktiken 

För att optimera hälsoarbetet i ämnet idrott och hälsa bör läraren utveckla förmågan att 

använda olika strategier för att på bästa sätt bedöma elevernas progression. Läraren ska, 

utifrån ramverket för CPD, ge konstruktiv återkoppling i olika sammanhang under elevernas 

lärandeprocess för att observera elevernas förståelse och för att bättre anpassa undervisningen 

utifrån elevernas behov (Brittiska rådet, 2015). Joyce och Showers (1980) redogör för 

effekterna av CPD och hävdar att fördelarna bland annat är den ökade förståelsen för 

individens lärandeprocess samt hur och vilka strategier man kan använda för att främja 

processen. Quennerstedt och Maivorsdotter (2016) diskuterar lärande genom processer, som 

under lång tid varit den mest framträdande perspektivet i forskningen om lärande. Att lärande 

sker i en process där individen rekonstruerar yttre kunskap (ny kunskap) i relation till tidigare 

erfarenheter genom reflektioner har sitt ursprung bland de kognitiva teorierna om lärande 

(Lundgren, m.fl, 2012). För att främja ovanstående process hävdar författarna att lärarnas 

undervisning ska skapa en miljö där kunskap förmedlas, reflektion och återkoppling 

uppmuntras och kunskapsutvecklingen står i centrum. Ovanstående process är viktigt att 

betona i denna undersökning eftersom hälsoarbetet har visat sig genomsyras i just reflektioner 

och återkoppling i ämnet idrott och hälsa. Med andra ord fokuserar reflektion och 

återkopplingspraktiken på att främja lärandeprocesser bland eleverna genom att aktivt arbeta 

med återkoppling och reflektioner i undervisningen. 

 

4.2.3 Ämnesdidaktiska praktiken 

För att möjliggöra en god undervisningsmiljö som främjar elevernas kunskaper om de olika 

hälsodimensionerna är det viktigt att lärarna inom idrott och hälsa innehar goda 

ämneskunskaper och kan använda olika strategier, metoder och relevant material i sitt lärande 

(Brittiska rådet 2015). CPD syftar även till att ge lärarna en ökad förståelse för olika lärande 

teorier och hur man kan applicera dessa i en lärande kontext. Utöver lärande som processer 

som tidigare har nämnts, redogör Quennerstedt och Maivorsdotter (2016) även lärande genom 
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deltagande som har sitt ursprung från det sociokulturella perspektivet på lärande. Här är 

lärande situerat, vilket enligt Lundgren m.fl. (2012) är en teori om att lärandet sker genom ett 

samspel mellan individer och genom praktiskt deltagande i verksamheten. Quennerstedt och 

Maivorsdotter (2016) hävdar att kunskap är en aspekt av praktik och aktivitet, vilket innebär 

att aktiviteten, interaktionen mellan eleverna och delaktigheten i olika sociala kontexter är det 

centrala för lärande. För att främja ett lärande inom denna teori behöver läraren goda 

ämneskunskaper för att skapa en undervisning som ger eleverna förutsättningar att samarbeta, 

kommunicera, ifrågasätta och hjälpa varandra vidare i kunskapsutvecklingen. Vidare nämner 

Cochran-Smith och Lytle (1999) tre logiker som kan relateras till lärarens ämnesdidaktiska 

kunskaper. Författarna nämner ”knowledge for practice” (användandet av teorier i praktiken), 

”knowledge in practice” (användandet av interaktion och kommunikation i undervisningen) 

och ”knowledge of practice” (kunskaper om hur kunskap kan genereras och förmedlas). Dessa 

logiker är några centrala komponenter i CPD som fokuserar på att utveckla lärarens 

ämnesdidaktiska kunskaper med syfte att främja elevernas lärande. 

 

4.2.4 Kunskaper för, i och genom undervisning 

Sammantaget understryker de tre praktikerna som genomgåtts ovan, kunskaper både för, i och 

genom undervisning på olika sätt. Det första steget för att skapa en evidensbaserad 

undervisning baserad på erfarenheter och forskning behöver läraren ta del av den kunskap 

som forskningen producerar samt använda dessa för att konstruera, planera, genomföra och 

utvärdera sin undervisning med syfte att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande 

(Bertram & Christiansen 2012). Vidare nämner Tamir (1988) att läraren behöver inneha 

kunskaper om hur man kan använda praktiska kunskaper man har lärt sig från sina egna och 

andra lärares erfarenheter för att på ett pedagogiskt sätt tillgodose kursplanens mål och syften 

utifrån elevernas förutsättningar. Cochran-Smith och Lytle (1999) redogör för den sista 

komponenten i lärarens ämnesdidaktiska kunskapsutveckling och hävdar att kunskaper om 

hur kunskap kan genereras och förmedlas kan öka lärarens medvetenhet kring vilken 

pedagogik som bör tillämpas för att tillgodose ämnesinnehållet. Mot bakgrund av de 

ämnesdidaktiska kunskaperna, hävdar Bertram och Christiansen (2012) att lärandet är en 

professionell praktik som präglas av alla kunskapspraktiker. Det är genom en välplanerad 

evidensbaserad undervisning som ger utrymme för reflektion och återkoppling, 

kommunikation och interaktion som hälsobegreppets olika dimensioner framhävs.  
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4.3 Sammanfattning av ramverket för CPD 

Genom att försöka lokalisera och beskriva lärarnas hälsoarbete utifrån dessa olika praktiker så 

är min ambition att kunna synliggöra det hälsoarbete som idrottslärarna faktiskt utför i 

praktiken i termer av reflektion och återkoppling, interaktion och evidensbaserad 

undervisning. Dessa tre praktiker kan, enligt Armour m.fl. (2015), utveckla lärarens 

professionella yrkesroll, vilket i sin tur har positiva effekter på lärarens didaktiska val 

gällande att behandla de olika hälsodimensionerna i undervisningen. De presenterade 

praktikerna ovan kommer att funktionera som analytiska verktyg, vilket underlättar 

synliggörandet av lärarnas hälsoarbete i undervisningen. 
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5. Metodologi 
Detta avsnitt kommer att redogöra hur en fallstudie som forskningsdesign är relevant i relation 

till undersökningens syfte. Även semi-strukturerade intervjuer kommer att redogöras som 

arbetets datainsamlingsmetod. Denna del av uppsatsen kommer förutom det ovanstående, 

även behandla den valda metodens kvalité genom att diskutera arbetets validitet och 

reliabilitet. Avsnittet sammanfattas med en beskrivning av de olika etiska övervägandena som 

har gjorts vid genomförandet av undersökningen samt urval- och analysprocessen. 

 

5.1 Design  

Undersökningen har som grund alltså på ett kvalitativt angreppssätt där djupgående 

information och lärarnas personliga erfarenheter, tankar och uppfattningar vad gäller arbetet 

med olika hälsoperspektiv är det som eftersträvas. Forskningsdesignen som används i detta 

arbete är en fallstudie där jag genom ingående studium av ett enda fall syftar till att på djupet 

undersöka hur idrottslärare praktiskt arbetar med olika hälsoperspektiv och dimensioner av 

begreppet hälsa. Eftersom uppsatsen fokuserar på individers olika erfarenheter, uppfattningar 

och tankar kring ett fenomen kan den sägas ha en fenomenografisk karaktär (Bryman 2008). 

Inom den fenomenografiska ansatsen används begreppet förståelseinriktning som innebär att 

forskaren, med hjälp av kontextuella tolkningar, utforskar meningsinnehållet i mänskliga 

upplevelser, uppfattningar och erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015). Fejes och Thornberg 

beskriver en uppfattning som ett sätt att förstå något utifrån erfarenheter. Denna ansats är 

således av betydelse för min undersökning eftersom min studie intresserar sig för att skapa en 

förståelse av lärares uppfattningar, erfarenheter och upplevelser för att sedan kunna dra 

slutsatser om hälsoarbetet i praktiken.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden för min undersökning är semi-strukturerade intervjuer eftersom min 

frågeställning kräver utrymme för till exempel beskrivningar, reflektioner och resonemang. 

De kvalitativa semi-strukturerade intervjuerna kommer att konstrueras med syfte att få 

deltagarna att utveckla sina tankar angående olika definitioner av hälsa och hur man kan 

arbeta med detta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Frågorna formulerades mer öppna 

eftersom intresset är riktat mot respondenternas ståndpunkter. Öppna frågor är, enligt Bryman 

(2008), önskvärt eftersom intervjun kan röra sig i olika riktningar, vilket kan ge kunskap om 

vad intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt. För att samla empiri som är 
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relevant till min undersökning har öppna frågor ställts som till exempel ” hur arbetar du med 

lagindelning?” och ”hur motiverar du passiva elever”?, på vilka sätt arbetar du med 

prestationer och färdigheter?” (se intervjuguiden under rubriken ”bilagor”). Genom denna 

datainsamlingsmetod kan svar på det som efterfrågas återfinnas i större utsträckning, 

samtidigt som intervjupersonen får möjlighet till egna invändningar, åsikter och ytterligare 

reflektioner, vilket är nödvändig information för att dra slutsatser om hur lärarna arbetar med 

olika hälsoperspektiv (Bryman 2008). 

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Mot bakgrund av den kvalitativa forskningsmetoden som präglar min undersökning behöver 

vissa faktorer som kan ha påverkat resultatets trovärdighet att klargöras och diskuteras. Som 

författare för detta arbete har jag åsikter och personliga erfarenheter och en viss förförståelse 

inom området jag avser att undersöka. Under samtalen med samtliga respondenter har jag 

försökt att inte påverka deras svar i någon speciell riktning genom att inte uttala mig om vad 

jag själv anser är en rätt strategi för att tillgodose hälsobegreppets olika dimensioner. En 

annan aspekt som Hastie och Hay (2012) anser är viktig att diskutera är hur min roll som 

författare kan påverka undersökningens resultat. Mina tolkningar av empirin är baserad på hur 

jag uppfattar det som har sagts i relation till det teoretiska ramverket, vilket innebär att 

resultatet kan variera beroende på vem det är som tolkar empirin. 

 

Reliabilitet avser i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. Det är enligt Bryman 

(2008) inom kvalitativ forskning svårt att uppfylla detta kriterium eftersom det är omöjligt att 

”frysa” en social miljö för att göra den replikerbar. När man talar om reliabilitet inom 

kvalitativ forskning nämns oftast extern reliabilitet som innefattar enligt Bryman att man som 

forskare kan gå in i en liknande roll som den andra forskaren hade och använda samma 

metoder och frågor i sin datainsamling. För att stärka reliabiliteten i denna undersökning kan 

samma frågor ställas till samma respondenter inom en kortare tidsintervall för att observera 

om svaren är densamma. Studiens pålitlighet stärks genom att jag noggrant beskriver mitt 

tillvägagångssätt för datainsamlingen samt analysprocessen (Bryman 2008). Detta kan 

resultera i att läsarna lättare kan förstå vad som har gjorts och hur empirin har analyserats, 

vilket i sin tur leda till att man lättare kan legitimera vilken utsträckning den insamlade 

empirin kan tillgodose forskningsfrågan. Min mobiltelefon användes under intervjuerna som 

en ljudinspelningsapparat. Bryman (2008) hävdar att kvalitén kan säkerställas genom att man 
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som undersökare använder pålitliga instrument vid genomförandet av datainsamlingen. 

Ljudinspelningen medförde inte bara en grund för transkriberingen och analysprocessen, utan 

det säkerställer även undersökningens pålitlighet.  

 

5.4 Etiska överväganden 

Innan påbörjade intervjuer gav deltagarna sitt medgivande gällande att delta i studien genom 

att skriva på en medgivande blankett som innefattar information om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-kravet, vilket är fyra viktiga etiska 

riktlinjer att ta hänsyn till vid denna form av studie (Bryman 2008) (se bilaga 2). Detta 

innebär att deltagarna blev informerade om undersökningens syfte och att deras deltagande är 

frivilligt samt att de har rätt att avstå om de så önskar. Deltagarna blev även informerade om 

att alla uppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt 

informationen samt att det endast kommer att användas för forskningsändamål. En annan 

viktig etisk övervägande som jag tog hänsyn till vid utförandet av intervjuerna var att inte få 

respondenterna att uppleva någon form av otrygghet. Jag försökte att skapa en miljö där 

konversationen mellan mig och respondenten upplevs som genuin och trygg genom att 

tydliggöra att min undersökning syftar inte till att hitta fel i lärarnas hälsoarbeten, utan för att 

synliggöra det hälsoarbete som de faktiskt gör. 

 

5.5 Urval 

Eftersom undersökningens syfte är att, på djupet, undersöka hur lärare arbetar med olika 

hälsodimensioner och perspektiv på hälsa, kan man konstatera att undersökningen fokuserar 

på att skapa en djupare förståelse för ett fenomen snarare än en bredd, som en kvantitativ 

studie skulle kunna möjliggöra. Med den begränsade tiden för utförandet av undersökningen 

har ett bekvämlighetsurval tillämpats som mitt tillvägagångssätt för att lokalisera passande 

deltagare för min studie. Bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2008) att man väljer 

individer som ska ingå i undersökningen som råkar finnas till hands. Eftersom jag är bekant 

med flertalet idrottslärare som är verksamma i olika skolor runtom i Örebro, Mariestad och 

Västerås finner jag det ytterst lämpligt och minst tidskrävande samt kostnadseffektivt att 

tillfråga dessa gällande att medverka i min undersökning. De sex legitimerade idrottslärarna 

som deltog i undersökning arbetade inte på samma skola eftersom deras svar inte skulle avse 

samma elever och undervisning. Samtliga lärare är legitimerade ämneslärare inom ämnet 

idrott och hälsa. Lärarna som har ingått i min undersökning har varit verksamma idrottslärare 



21  

mellan 2-5 år i högstadiet. Diskussioner om hur urvalet kan påverkat resultatet återfinns i 

avsnittet ”metoddiskussion”. 

 

5.6 Analysmetod 

För att analysera det insamlade materialet har jag använt mig av en fenomenografisk 

analysmodell som innefattar sju steg (Fejes & Thornberg 2015). Steg 1 handlar om att bekanta 

sig med det transkriberade materialet genom att sätta sig in och läsa intervjuerna. 

Anteckningar fördes i samband med inläsningen. Steg 2 benämner författarna för 

kondensation. Här särskilde jag de mest signifikanta betydelsefulla uttalandena genom att 

klippa ut passager eller stycken i intervjuerna. I nästa steg försökte jag hitta likheter och 

skillnader inom materialet för att sedan i steg 4 arbeta med grupperingar. Detta innebär att jag 

samlade de passager eller stycken som jag funnit i olika grupper (teman) och relaterade dem 

till varandra. Därefter artikulerades de olika temana, vilket innebär enligt Fejes och 

Thornberg, att likheterna står i fokus. Detta görs för att finna essensen i de olika kategorierna. 

Efter att ha funnit essensen, vilket är kärnan av likheter i varje tema, försökte jag namnge 

mina kategorier eftersom namnskapandet framhäver det mest signifikanta i materialet (Fejes 

och Thornberg, 2015). Det sista steget inbegriper en granskning av alla passager för att se om 

de skulle kunna få plats i fler än en kategori. Genom att jämföra mina utvalda stycken inom 

varje kategori med varandra hittade jag passager som skulle kunna passa in i flera olika 

teman. Fejes & Thornberg nämner att meningen är att en kategori ska vara exklusiv, det vill 

säga uttömmande. Detta görs genom att man för ihop flera kategorier som innehåller passager 

eller stycken som skulle kunna passa in i ett gemensamt tema. När kategorin är exklusiv 

bildas det enligt Fejes & Thornberg ett utfallsrum där passagerna har reducerats till kortare 

och mer kärnfulla citat som tjänar som illustrationer av de olika temana. De olika kärnfulla 

citat som illustrerar de olika kategorierna tolkades och diskuterades i förhållande till de 

teoretiska utgångspunkterna för undersökningen och presenterades som resultat för denna 

undersökning. 
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6 Resultat och analys 
Nedan redovisas en sammanställning av den empiri som erhållits genom de genomförda semi-

strukturerade intervjuerna. Dessa är genomförda med sex verksamma idrottslärare på 

högstadienivå. Två huvudteman har identifierats i samband med bearbetningen av empirin. 

Dessa huvudteman presenteras som ”hälsa i praktiken” och ”hälsa i klassrummet”. 

Under respektive huvudtema har även underkategorier skaptas för att tydliggöra hur 

hälsobegreppets olika dimensioner kommer till uttryck i undervisningen. Underkategorierna 

som har skapats under ”hälsa i praktiken” är följande: ”hälsa genom fysisk aktivitet och 

deltagande”, hälsa genom reflektion och återkoppling” och ”hälsa genom sociala 

interaktioner”. ”hälsa i klassrummet” som är det andra huvudtemat kommer att redogöras med 

hjälp av underkategorin ”hälsa genom teori”. Resultatet kommer att tolkas och diskuteras i 

relation till de tre praktiker inom ramverket för CPD som redovisats tidigare i arbetet.  

 

6.1 Hälsa i praktiken 

Detta huvudtema med respektive underkategorier handlar om lärarnas hälsoarbete i samband 

med fysiska aktiviteter. Även fast många påstår att hälsoarbetet kan bli enkelriktat, det vill 

säga ett fokus på enbart den fysiska hälsan, kan man med hjälp av de olika praktikerna inom 

ramverket för CPD skapa en djupare förståelse för hur de olika hälsodimensionerna faktiskt 

uttrycks i undervisningen. De följande underkategorier som presenteras nedan framhäver 

lärarnas hälsoarbete genom olika utsagor som illustrerar hur begreppet hälsa kan uttryckas i 

undervisningen genom fysisk aktivitet och deltagande, reflektion och återkoppling samt 

sociala interaktioner. 

 

6.1.1 Hälsa genom fysisk aktivitet  

Den här underkategorin fokuserar på hur den fysiska, psykiska och sociala hälsan kommer till 

uttryck i samband med utövandet av fysiska aktiviteter. Detta tema belyser även hur 

undervisningspraktiken och ämnesdidaktiska praktiken inom ramverket för CPD har 

applicerats i undervisningen i ämnet idrott och hälsa med syfte att behandla de olika 

hälsodimensionerna. För att möjliggöra detta har en detaljerad analys av lärarnas utsagor 

kring hur de arbetar med fysisk aktivitet i undervisningen. 
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På idrottslektionerna ska de få en smak av olika idrotter och hur man utför dessa vid olika 

sammanhang. Att stå och mosa på och köra idioten och bip-testet är inget vi sysslar med 

eftersom alla är på olika nivåer och har olika förutsättningar. Det fyller även ingen 

funktion, anser jag (L4). 

 

Att behandla den fysiska hälsan i undervisningen genom att erbjuda olika fysiska aktiviteter, 

med syfte att ge eleverna möjligheten att hitta någon idrott som han eller hon kan tänka sig 

utföra senare i livet, var något som betonades bland lärarna. Den fysiska hälsan optimeras när 

den valda aktiviteten som utförs i undervisningen syftar till mer än att bara låta eleverna röra på 

sig. Lärarna menar att den fysiska aktiviteten behöver vara kopplad till olika hälsoaspekter för 

att framhäva aktivitetens betydelse för hälsan. ”Syftet var att få upp en hög puls för att sedan 

diskutera varför det är bra med konditionsträning. Vi hade kört intervallträning lektionerna 

innan och löpning i elljusspåret, så denna hinderbana var ännu en metod med samma syfte” 

(L2). Mot detta resonemang kan man konstatera att lärarna arbetar evidensbaserat med den 

fysiska hälsan, vilket är ett av nyckelkoncepten med CPD för att främja ett genuint och 

kontinuerligt lärande i ämnet idrott och hälsa (Brittiska rådet, 2015). I likhet med ovanstående 

lärare (L2) påvisar nedanstående citat att man som lärare kan arbeta evidensbaserat genom att 

belysa olika psykiska, sociala och fysiska värden som kan relateras till olika fysiska aktiviteter.  

 

Det finns olika värden med olika träningsformer. Som motionsgymnastik till exempel så 

kan man träna kondition eftersom det är höga intervaller och så vidare, eller så kan man 

göra det för det är roligt, det finns även socialt värde i det då man kanske får upp 

ögonen för det utanför skolan och väljer att gå på ett friskis och svettispass med vänner. 

Det handlar om att medvetandegöra eleverna om detta (L3). 

 

Genom att erbjuda eleverna olika aktiviteter som syftar till att främja olika hälsoaspekter 

bygger lärarna sin undervisning på den tillgängliga kunskapen om att pulshöjande 

motionsformer/aktiviteter är hälsofrämjande i termer av individens förbättrade fysiologiska 

funktioner och fysiska kapacitet. Läraren (L3) behandlar den psykiska hälsan bland annat när 

lektionsinnehållet syftar till att eleverna ska uppleva lycka och den sociala hälsan när eleverna 

utför aktiviteter tillsammans med andra. Att skapa en miljö där alla eleverna får möjligheten att 

ta del av den hälsoundervisning som erbjuds är något som prioriteras bland lärarna. 
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Först och främst bör jag väl se till att jag gör någonting där alla kan inkluderas och vara 

med. Oberoende av vad de har för hinder eller förutsättningar till det. Även om det inte 

innebär att alla gör exakt samma sak. Så ska alla kunna ha förutsättningar att visa sina 

färdigheter och nå målen (L1). 

 

Ovanstående citat påvisar att läraren arbetar med att inkludera alla elever genom aktiviteter 

som är välplanerade utifrån elevernas förutsättningar och behov. Man kan även se lärarens 

förmåga att applicera riktlinjer inom undervisningspraktiken som förespråkas i ramverket för 

CPD. Läraren optimerar sitt hälsoarbete genom att planera sin undervisning utifrån elevernas 

behov, vilket möjliggör ett lärande och en undervisning för alla (Brittish council, 2015). Vidare 

nämner läraren att ”den fysiska aktiviteten blir nästan värdelös om eleverna inte får någon 

motivering till varför det ska utföras” (L1). Återigen är detta ett resonemang som framhäver 

vikten av att förankra undervisningen i evidensbaserad kunskap genom att betona syften med 

aktiviteterna och samtala om olika värden som fysisk aktivitet kan framhäva. Att motivera 

varför eleverna skall just utöva denna intervallträning eller hinderbana påvisar att läraren 

innehar goda ämnesdidaktiska kunskaper som han kan applicera i sin undervisning. Med detta 

sagt, kan man även se hur den ämnesdidaktiska praktiken kan uppmärksammas. Armour m.fl. 

(2015) menar att läraren som motiverar sina didaktiska val utifrån evidensbaserad kunskap, 

skapar inte bara en god lärandemiljö där hälsans olika dimensioner kan verbaliseras, utan det 

kan även öka elevernas entusiasm till en livslång lust att vara fysisk aktiv. Vidare 

uppmärksammas den ämnesdidaktiska praktiken i detta sammanhang genom lärarens 

pedagogiska förhållningssätt där hans val är relaterat till hans kunskaper om hur kunskap kan 

genereras och förmedlas (Knowledge of practice) (Cochran-Smith & Lytle, 1999). Detta 

innebär att läraren har goda förutsättningar för att inkludera olika hälsodimensioner i 

undervisningen genom att förmedla kunskaper om olika värden som aktiviteterna kan medföra.  

 

Alltså jag tänker att fysisk aktivitet är absolut det lättaste att arbeta med, men har du till 

exempel en elev som sitter i rullstol eller elev som behöver anpassad aktivitet, då blir det 

fysisk aktivitet på annat sätt. Man får helt enkelt samtala med eleverna som behöver extra 

stöd och tillsammans komma på strategier för att de ska få möjligheten att nå målen som 

alla andra (L3). 

 

Ovanstående lärare menar att hennes främsta uppgift är framförallt att inkludera alla elever i sin 

undervisning, det vill säga att alla ska få möjligheten och förutsättningar att ta del av 
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undervisningens syfte och nå målen. För att inkludera alla elever i undervisningen poängterade 

de samtliga lärarna att planeringen och förberedelserna inför lektionerna var de avgörande 

faktorerna om undervisningen skulle leda till ett exklusivt lärande. Lärarna menar att det krävs 

mer än att bara låta eleverna röra på sig för att undervisningen ska vara hälsorelaterad. 

Eftersom eleverna inte har samma förutsättningar att utföra alla idrotter, kan det leda till ett 

passivt deltagande bland många, vilket man som lärare behöver bemöta på ett pedagogiskt sätt.  

Brittiska rådet (2015) betonar en viktig aspekt inom CPD som lägger tonvikten på en reflektion 

mellan lärare och elev gällande elevens utvecklingsmöjligheter. Som ovanstående lärare 

nämner, kan man behandla de olika hälsodimensionerna med elever som har olika 

förutsättningar genom att reflektera och tillsammans komma på olika strategier för att anpassa 

den fysiska aktiviteten på bästa möjliga sätt för att alla skall kunna ta del av den undervisning 

som erbjuds. Ett exempel på hur man kan anpassa undervisningen utifrån elevens behov kan 

vara genom att ”prata om rädslor, om varför man motstår att utföra en aktivitet, varför det är 

jobbigt och så vidare. Man går in på djupet på varför frågan för att sedan tillsammans diskutera 

olika åtgärder” (L4). På detta sätt menar läraren att hon arbetar med anpassningar i sin 

undervisning för att alla elever ska få möjligheten att utveckla sin hälsa. 

 

 6.1.2 Hälsa genom reflektion och återkoppling 

Det följande temat kommer främst att behandla hur den psykiska och sociala hälsan kommer 

till uttryck i undervisningen genom reflektion och återkoppling. Även detta tema kommer till 

viss del att uppmärksamma relationen mellan undervisningspraktiken, dock i relation till 

lärarens förmåga att arbeta med återkoppling med syfte att främja elevernas psykiska hälsa. 

Vidare kommer återkopplingspraktiken att prägla den större delen av temat eftersom den 

psykiska hälsan har visat sig behandlas i olika slags samtal mellan lärare och elev. 

 

Det är viktigt att avsluta lektionerna med reflektioner eftersom det är i samband med 

praktiken. Jag menar man kan inte komma en vecka senare och prata om olika effekter av 

fysisk aktivitet utan man behöver göra det i samband med aktiviteten för att få ut så 

mycket av diskussionerna som möjligt (L5).  

 

Jag avslutar med en reflektion genom att ställa frågorna: vad gjorde vi idag, varför och 

vad kan vi göra bättre? (L6).  
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Okej vi körde gymnastik, varför gjorde vi det?, vad vinner man på att göra det? Det är 

viktigt att avsluta lektionerna med reflektioner eftersom de då får möjligheten att tänka 

efter vad det är jag vill att de ska lära sig (L1) 

 

Utifrån ovanstående citat kan man konstatera att en del av hälsoarbetet sker genom reflektioner 

kring upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter. Lärarna menar att 

reflektionsmomentet bör ske i samband med aktiviteten för att optimera de eventuella 

diskussionerna kring de olika fysiska aktivisternas betydelse för individens hälsa. Man kan 

även se tydliga strategier som lärarna använder för att främja en tankeprocess hos eleverna. 

Läraren (L6) använder de didaktiska frågorna vad och varför för att främja en process där 

eleverna reflekterar och rekonstruerar yttre kunskap i relation till tidigare erfarenheter. 

Lundgren m.fl. (2012) menar att denna process är ytterst viktig att främja för att ett lärande ska 

ske bland eleverna. Det är bland annat genom dessa reflektioner som hälsoarbetet kan 

synliggöras i ämnet idrott och hälsa. Läraren menar att eleverna får möjligheten att tänka och 

reflektera över vad de har gjort och varför det är viktigt. ”Det är när eleverna börja fundera 

kring varför det är viktigt att utöva en viss aktivitet, det är då man som lärare har skapat en 

inkörsport till en miljö där hälsoarbetet kan ske optimalt” (L5).  Detta innebär att man som 

lärare kan förse eleverna med ny kunskap genom att just reflektera över varför de utförde den 

specifika aktiviteten. ”Jag kopplar alltid tillbaka till syftet med lektionen, vilket skapar 

förutsättningar till en hälsorelaterad diskussion” (L3). Beroende på vilket syfte som har präglat 

aktiviteten kan läraren lättare behandla olika hälsoaspekter senare i reflektionsmomentet. 

Läraren nämner till exempel att olika bollsporter, som de ibland utövar i ämnet idrott och hälsa, 

kan främja en diskussion om vikten av att kunna samarbeta och varför den förmågan är 

betydelsefull både socialt och för den individuella individen. I likhet med detta hävdar läraren 

(L2) att ”en hinderbana med ett konditionssyfte kan främja diskussioner om pulshöjande 

aktiviteter och dess betydelse för den fysiska och psykiska hälsan”. Med detta sagt, kan man 

konstatera att hälsans olika dimensioner kommer till uttryck i undervisningen när diskussioner 

och reflektioner kring aktiviteternas syften står i fokus 

 

Är de passiva eftersom de tycker det är obekvämt och jobbigt så försöker jag trycka på 

deras självbild, och ge de mycket feedback hela tiden, att det är liksom en klapp på 

axeln, att de gör bra ifrån sig liksom. Positiv feedback (L1). 
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Hälsoarbetet genomsyras inte endast genom olika fysiska aktiviteter eller reflektioner, utan 

även genom återkoppling under aktivitetens gång. Läraren skapar möjligheter där han kan 

motivera och utveckla elevernas tilltro till sin egen förmåga genom att ge eleverna 

återkoppling kring deras prestationer samt utvecklingsmöjligheter. Att anamma ett 

pedagogiskt förhållningssätt där läraren kontinuerligt arbetar med återkoppling kring 

elevernas prestationer och utvecklingsmöjligheter kan utifrån återkopplingspraktiken inom 

ramverket för CPD främja elevernas självbild och tilltro till sin egen förmåga. Vidare kan 

detta resonemang relateras till den psykiska hälsan eftersom självacceptans och upplevd lycka 

är enligt Keyes (2005) två symtom som kan karaktärisera psykisk hälsa. Dessa två 

kännetecken behandlas när läraren försöker motivera eleverna genom positiv återkoppling. 

Detta innebär att den psykiska hälsan begripliggörs i undervisningen när läraren synliggör 

elevens framgångar och utvecklingsmöjligheter. Det är genom den personliga återkopplingen 

som läraren kan konstant påminna eleven om hur viktigt det är att inneha en positiv 

inställning till sig själv och sin kroppsliga förmåga. 

 

Och så pratar jag mycket om självbild. Att de vågar ta risker, och att mycket sitter 

mentalt när det gäller utmaningar och så vidare. Rädsla pratar vi om. Att man som lärare 

finns vid deras sida och ger feedback pushar och så vidare för att få de överkomma sina 

rädslor vågar utmana sig själva och på så sätt får en starkare självbild och 

självuppfattning kring deras egna förmågor (L5). 

 

Vissa räcker det med att säga bra jobbat, men vissa behöver den konstanta 

uppmärksamheten och återkopplingen för att känna en bekräftelse av något slag (L6). 

 

Som lärarna påpekar i citaten ovan handlar det psykiska hälsoarbetet mycket om den 

professionella återkopplingen som läraren ger eleverna i samband med aktiviteter. Lärarna 

menar att man kan främja elevernas självbild och självuppfattning genom att använda rätt 

strategier och peka på betydelsen av att man som lärare stödjer dem i att utmana sig själva. 

Det framkommer även i intervjuerna att olika elever behöver olika slags stöd för att komma 

framåt i utvecklingen. Återkopplingspraktiken uppmärksammas även i detta sammanhang när 

läraren visar sin förmåga att kunna motivera och stödja olika elever utifrån deras behov. 

Brittiska rådet (2015) menar att hälsoarbetet kan optimeras i ämnet idrott och hälsa genom att 

läraren medvetet använder olika strategier för att på bästa sätt ge en effektiv återkoppling till 

de enskilda individerna. Som läraren (L5) nämner kan återkopplingen som främjar den 
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psykiska hälsan bestå av allt från en klapp på axeln och några positiva fraser till att läraren 

konstant uppmärksammar och ger positiv återkoppling till eleven.  

 

Den psykiska hälsan inbegriper även individens upplevelser och relation till det sociala 

sammanhang han eller hon lever i (Keyes, 2005). ”Det handlar om att ha roligt för då mår man 

bra psykiskt” (L6). Citat poängterar kopplingen mellan den psykiska hälsan och upplevelser av 

den fysiska aktiviteten. Läraren hävdar utifrån erfarenheter att olika aktiviteter kan vara 

hälsofrämjande i termen av upplevelser. Samma lärare påpekar att han ibland ” planerar 

lektioner med syftet att de ska ha kul” (L6). Att den psykiska hälsan kan vara sammankopplad 

med njutning, motivation, utmaning, självbild, självuppfattning och tilltro till sin egen förmåga 

visar att de psykiska hälsoaspekterna faktiskt existerar i undervisningen i idrott och hälsa 

genom återkoppling och reflektioner. 

 

6.1.3 Hälsa genom sociala interaktioner 

Den här underkategorin fokuserar främst på det sociala hälsoarbetet som kommer till uttryck 

genom aktiviteter som kräver att eleverna integrerar med varandra. Lärarnas utsagor under 

detta tema kommer att bland annat ställas i relation till två av de ämnesdidaktiska logikerna 

för att slutsatser skall kunna dras om hur hälsans sociala dimension kommer till uttryck i 

undervisningen. Dessa två logiker är användningen av teorier i praktiken (knowledge for 

practice) och användningen av interaktion och kommunikation i undervisningen (knowledge 

in practice” för att skapa ett lärande bland eleverna (Cochran-Smith & Lytle, 1999). 

 

Fysisk aktivitet kan främja den sociala hälsan men även försämra den. Det finns ju 

elever som blir förbannande över att laget förlorar och uttrycker sig negativt mot andra 

elever (L6). 

 

Lagindelning kan vara lite tufft ibland, det finns olika sätt att dela in i lag, jag brukar för 

det mesta tänka kring vilka jobbar bra ihop, eller hur kan man stärka andra, sitter man 

med ett lag med en svagare elev, så kanske de eleverna med ledarskapskunskaper kan 

lyfta upp de svaga. Jag tänker hur man kan styrka varandra (L4). 

 

Ovanstående citat illustrerar inte bara att den sociala hälsan kan främjas eller försämras 

genom fysisk aktivitet, utan även vikten av medvetna val hos läraren gällande lagindelningar 
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för att skapa de bästa möjligheterna för en hälsofrämjande undervisning. För att förhindra 

negativa uttalanden bland eleverna sinsemellan i samband med fysiska aktiviteter, betonar 

läraren (L4) att man behöver göra smarta val när det handlar om gruppindelningar. Läraren 

poängterar värdet av att eleverna innehar olika kunskaper och färdigheter, vilket läraren 

utnyttjar med ett didaktiskt syfte. Han menar att man ta nytta av de ”starkare” eleverna med 

ledarskaps kunskaper för att stötta och hjälpa de ”svagare” inom olika moment. Nedanstående 

citat illustrerar hur detta resonemang kommer till uttryck i undervisningen. 

 

Gymnastik till exempel har varit en sådan aktivitet där många tyckt har varit jobbigt 

men har fått hjälp av varandra för att klara av olika övningar. Många tycker det är svårt 

och jobbigt att göra kullerbyttor och stå på händer. De sportkillarna som spelar fotboll 

och ishockey tyckte det var väldigt jobbigt, men då kom de här små blyga tjejerna som 

går på truppgymnastik fram och stöttade dessa elever (L2). 

 

Ibland sätter jag motiverade och starka elever med omotiverade för att de ska försöka 

höja varandra (L3). 

 

Ovanstående exempel påvisar hur läraren skapar en miljö där eleverna får möjligheten att 

samarbeta, kommunicera, ifrågasätta och hjälpa varandra vidare i kunskapsutvecklingen. 

Detta visar på lärarens goda ämnesdidaktiska kunskaper eftersom han applicerar ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande i sin undervisning för att främja den sociala 

hälsodimensionen (Brittiska rådet, 2015) Inom det sociokulturella perspektivet är lärandet 

situerat, vilket är enligt Lundgren m.fl. (2012), en teori om att lärandet sker genom ett 

samspel mellan individer och genom praktiskt deltagande i verksamheten. Mot bakgrund av 

citatet ovan kan man även se hur de ämnesdidaktiska logikerna ”användningen av teorier” 

(knowledge for practice) och ”användningen av kommunikation och interaktion i 

undervisningen” (knowledge in practice) tar sig uttryck i undervisningen eftersom läraren 

medvetet använder elevers färdigheter som hjälpmedel för att stötta andra elever i deras 

kunskapsutveckling. Den relationen som skapas när eleverna hjälper varandra vidare i 

kunskapsutvecklingen kan främja den sociala hälsan i termer av en upplevelse av socialt stöd 

av omgivningen (Rydqvist och Winroth, 2004). 

 

Den sociala biten kommer in mycket i alla aktiviteter. Det är nästan det man jobbar med 

först för att få ihop gruppen att alla känner sig trygga med varandra. Vi jobbar då med 
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allt från samarbetslekar till lagidrotter med syftet att diskutera omgivningens betydelse 

för individens upplevelser (L1). 

 

Samarbete är ju en sak man är tvungen att träna på när man har idrott och hälsa eftersom 

man gör saker tillsammans, speciellt när man har lagidrotter (L4). 

 

Lärarna poängterar i ovanstående citat omgivningens betydelse för den sociala hälsan. Den 

sociala dimensionen av hälsa främjas här i en social kontext där eleverna integrerar med 

varandra i samband med utförandet av olika fysiska aktiviteter. Återigen kan man 

uppmärksamma logiken ”kommunikation och interaktion i undervisningen” för att främja ett 

lärande. Att läraren skapar en undervisning där eleverna får möjligheten att integrera och 

kommunicera med varandra skapar goda förutsättningar för läraren att diskutera den sociala 

betydelsen av olika fysiska aktiviteter. Vidare nämner Tamir (1988) att detta visar på lärarnas 

goda ämnesdidaktiska kunskaper eftersom de vet hur de ska använda de praktiska 

kunskaperna för att på ett pedagogiskt sätt tillgodose kursplanens sociala hälsomål. 

 

Håller vi på med bollsporter så påpekar jag alltid att man som individ och i gruppen 

behöver göra snabba passningar och låta alla vara med (L2). 

 

Att man ska låta alla vara med eftersom alla har rätt till att vara med oberoende av 

svårigheter eller liknande man ska inte döma någon för de inte är lika bra (L1).  

 

Det viktigaste är att man varierar så mycket så möjligt. Så att alla får vara med alla. Så 

de lär sig samarbeta (L3). 

 

Citaten ovan betonar lärarnas arbete att få alla elever att delta i undervisningen samt i den 

sociala kontexten som eleverna befinner sig i vid olika fysiska aktiviteter. Oavsett om den 

fysiska aktiviteten inbegriper bollsporter eller andra lagidrotter arbetar lärarna mot att alla ska 

få förutsättningar till att utveckla förmågan att samarbeta. Enligt Quennerstedt och 

Maivorsdotter (2016) kan kunskap ses som en aspekt av praktik och aktivitet, vilket innebär 

att aktiviteten, interaktionen mellan eleverna och delaktigheten i olika sociala kontexter är det 

centrala för lärande. Utifrån ovanstående citat kan man konstatera att lärarna arbetar aktivt 

med att få alla elever att delta i undervisningen och samarbeta med varandra oavsett vilka 

förutsättningar de enskilda eleverna har för att genomföra aktiviteten. Det är bland annat 
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genom ovanstående beskrivningar om hur lärarna arbetar med kommunikation, interaktion 

och samarbete i sin undervisning som den sociala dimensionen av hälsa framhävs. Att just 

arbeta med samarbete i ämnet idrott och hälsa är centralt för att främja den sociala hälsan 

eftersom den sociala dimensionen av hälsan inbegriper en upplevelse av delaktighet, 

gemenskap och bekräftelse i en grupp som individen deltar i (Rydqvist & Winroth, 2004). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att temat ”hälsa i praktiken” innefattar redogörelser 

för hur den fysiska, psykiska och sociala hälsodimensionerna kommer till uttryck genom 

fysiska aktiviteter, reflektion och återkoppling samt sociala interaktioner.   

 

6.2 Hälsa i klassrummet 

Det andra huvudtemat som har identifierats i bearbetningen av intervjuerna är ”hälsa i 

klassrummet” som fokuserar på hur de olika hälsodimensionerna kommer till uttryck i 

lärarnas teoretiska undervisning i klassrummet. Det vidgade hälsobegreppet kan 

begripliggöras genom lärarnas arbete med fysiska aktiviteter, reflektion och återkoppling samt 

kommunikation och interaktion som redovisat i första temat. Dock redogör denna del av 

analysen hur lärarnas hälsoarbete synliggörs genom klassrumsundervisningar som inbegriper 

föreläsningar och gruppdiskussioner som syftar till att ge eleverna en djupare förståelse för 

hälsobegreppets olika dimensioner. Lärarnas hälsoarbete utanför idrottsarenan är av betydelse 

för denna undersökning eftersom hälsoarbetet sker, utifrån lärarnas utsagor, lika mycket i 

samband med fysiska aktiviteter som i traditionella klassrum. 

6.2.1 Hälsa genom teori 

I följande underkategori kommer lärarnas hälsoarbete i klassrummet att redogöras. För att 

begripliggöra det hälsoarbete som även sker i klassrummet kommer lärarnas utsagor att ställas 

i relation till undervisningspraktiken och ämnesdidaktiska praktiken.  

 

Jag brukar hålla i en klassrumsundervisning när jag vill att eleverna ska få en djupare 

förståelse för något. Till exempel så körde jag två teoretiska lektioner förra veckan om 

fysisk aktivitet och dess effekter på kroppen. Vi gick igenom några punkter som 

immunförsvar, blodtillförseln, hjärt- och kärlsjukdomar, och så vidare (L2).  

 

Senast så pratade vi om vad pulshöjande träning ger för effekter och då pratade vi om 

det här med att det kan öka deras koncentrationsförmåga. Forskningen har ju visat att 

fysisk aktiva individer har bättre förutsättningar att nå bättre studieresultat (L3). 
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Lärarna menar att klassrummet kan fungera som en arena där kunskap om hälsans olika 

dimensioner kan förmedlas och diskuteras. Genom att bedriva en undervisning där eleverna 

får diskutera effekter av olika fysiska aktiviteter kan hälsans olika dimensioner verbaliseras. 

Lärarna nämner till exempel att de arbetar teoretiskt med fysiska aktiviteters betydelse för den 

fysiska hälsan genom att tala om hur aktiviteterna är relaterat till immunförsvar, hjärt- och 

kärlsjukdomar, blodtillförseln och även koncentrationsförmågan. Ovanstående citat påvisar 

inte bara att lärarna arbetar evidensbaserat med det begreppet hälsa som 

undervisningspraktiken inom CPD förespråkar att man ska göra, utan även att lärarna kan 

använda sina ämneskunskaper för att skapa en miljö där eleverna får möjligheten att diskutera 

och reflektera kring olika värden med fysiska aktiviteter. Genom att skapa en miljö där detta 

möjliggörs kan man tydligare se hur hälsans olika dimensioner kommer till uttryck i 

undervisningen. 

 

Vi pratade en hel del om vad hälsa är för något och kom fram till att begreppet betyder 

olika för olika människor. Vi kom fram till att hälsa betyder att man mår bra men att 

Kalle kanske inte mår bra av något som Jonas mår bra av. Sen pratade vi även om olika 

delar av hälsa och försökte definiera de tillsammans och skapa en diskussion (L5). 

 

Utifrån lärarens uttalande ovan kan man konstatera att läraren innehar förmågan att använda 

sina kunskaper på ett pedagogiskt sätt för att tillgodose kursplanens centrala innehåll. Läraren 

påpekar att hälsa har en individuell betydelse men generella definitioner. Det är just hälsans 

generella definitioner som det centrala innehållet (Skolverket 2011) förespråkar att 

undervisningen ska behandla. Att läraren behandlar dessa definitioner i undervisningen 

genom att låta eleverna diskutera visar på att läraren kan använda olika strategier för att 

behandla begreppet hälsa, vilket är centralt inom ämnesdidaktiska praktiken (Brittish council, 

2015). Vidare kan man konstatera utifrån citatet att hälsans olika dimensioner genomsyras i 

olika diskussioner och samtal kring begreppet. Det är just genom sådana diskussioner som 

uppmärksammar logiken ”användningen av kommunikation och interaktion i undervisningen” 

(knowledge in practice) (Cochran-Smith & Lytle, 1999). Genom att låta eleverna diskutera 

med varandra och tillsammans med läraren kring hälsobegreppets olika definitioner kan en 

miljö skapas där kunskap förmedlas och kunskapsutvecklingen hamnar i centrum. 
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Vi hade en styrketräning och konditionstema där vi först fokuserade på fysisk aktivitet 

men avslutade med teori där jag bland annat hade föreläsningar om relationen mellan 

fysisk aktivitet, sömn och kost (L4).  

 

Utifrån ovanstående citat beskriver läraren hur han teoretiskt arbetar evidensbaserat med den 

fysiska hälsan. Läraren förmedlar kunskaper om relationen mellan fysisk aktivitet, sömn och 

kost. Man kan även konstatera att läraren arbetar med progressioner för att belysa olika 

faktorer som kan påverka individens hälsa. Läraren ger eleverna förutsättningar att praktisera 

olika moment för att sedan diskutera olika faktorer som gemensamt påverkar hälsans olika 

dimensioner. Att påbörja ett arbetsområde med fysisk aktivitet för att sedan relatera detta till 

sömn och kost påvisar bara inte att läraren har ett evidensbaserat hälsoarbete, utan även att 

hon kan arbeta med tydliga progressioner, vilket även är en central aspekt inom 

undervisningspraktiken (Brittish council, 2015). Vidare nämner läraren (L1) att allt man kan 

uppnå i klassrummet inom ämnet idrott och hälsa, kan även åstadkommas i idrottshallen i 

samband med olika fysiska aktiviteter.  

 

Jag ser idrottshallen som mitt klassrum. Vi tittar på film, och har små gruppuppgifter, 

samarbetsövningar. Allt möjligt, som kan kopplas till kunskapskraven. Man behöver 

inte ha teoriundervisning i klassrummet, man kan göra det i samband med praktiken 

(L1). 

 

När läraren ovan blev tillfrågad hur han bedriver en teoriundervisning i samband med 

praktiken så svarade han: 

 

Man genomför något sen stannar upp och pratar om vad, hur och varför. Liksom hur 

kändes det? Sen fortsätter man att röra på sig för att sedan stanna upp igen och 

reflektera. Man måste fånga upp det som händer i stunden och prata om det istället för 

att pressa allting under en lektion i klassrummet (L1). 

 

Ovanstående uttalanden påvisar ett pedagogiskt arbetssätt som syftar till att ge eleverna 

utrymme för att diskutera och reflektera kring vad det är de faktiskt gör och varför det är 

hälsosamt. Läraren menar att man kan exkludera klassrumsundervisning inom ämnet idrott 

och hälsa eftersom man kan tillgodose alla hälsomål inom ämnet idrott och hälsa genom att 

bedriva en praktiknära undervisning där eleverna får möjligheten att återkoppla i direkt 
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anslutning till det fysiska utövandet. Mot bakgrund av detta resonemang kan man se hur 

logiken ”knowledge for practice” genomsyrar lärarens hälsoarbete. Denna logik inbegriper 

lärarens kunskaper om hur kunskap kan genereras och förmågan att förmedla de strategiskt till 

eleverna (Cochran-Smith & Lytle, 1999). Genom att skapa en undervisningsmiljö där 

eleverna får reflektera och diskutera de didaktiska frågorna vad, hur och varför i samband 

med olika fysiska aktiviteter, kan lärandeprocesser främjas bland eleverna (Lundgren m.fl,. 

2012). Utifrån bedömning och återkopplingspraktiken kan man även uppmärksamma lärarens 

hälsoarbete genom hans förståelse för hur och vilka strategier man kan använda för att främja 

en lärandemiljö där elevernas kunskapsutveckling står i centrum (Joyce & Showers, 1980). 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att temat ”hälsa i klassrummet” behandlar en 

djupare förståelse för hur den fysiska, psykiska och sociala hälsan kan uttryckas i en 

klassrumsmiljö i ämnet idrott och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35  

7 Diskussion 
Avsnittet kan sägas utgöra två delar, en som inbegriper diskussioner och en som behandlar 

reflektioner. I diskussionsdelen kommer först de viktigaste resultaten att sammanfattas och 

diskuteras i relation till undersökningens syfte och frågeställning. Vidare kommer även 

undersökningens metodologiska och teoretiska utgångspunkter att utvärderas och behandlas i 

kapitlet. Uppsatsen kommer också att sättas in i ett större vetenskaplig sammanhang där 

undersökningens resultat diskuteras i relation till den tidigare forskningen. Slutligen kommer 

undersökningens bidrag till fältet att diskuteras, liksom vidare forskning. 

 

7.1 Hur kommer den fysiska, psykiska och sociala hälsan till uttryck i undervisningen? 

Under denna rubrik följer en sammanfattande diskussion av undersökningens viktigaste 

resultat, utifrån hur hälsobegreppets olika dimensioner kommer till uttryck i undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa bland årskurs 7-9. Undersökningens övergripande syfte är att 

undersöka hur hälsoarbetet i ämnet idrott och hälsa på sex olika skolor genomförs. För att 

möjliggöra detta är studiens preciserade syfte att studera det hälsoarbete så som det framträder 

i verksamheten bland årskurs 7-9. 

 

7.1.1 Fysisk hälsa genom evidensbaserad undervisning och fysisk aktivitet 

Den fysiska hälsan kommer till uttryck i ämnet idrott och hälsa genom bland annat fysiska 

aktiviteter som undervisningen erbjuder. Utifrån de intervjuade lärarnas utsagor kan man 

konstatera att undervisningen erbjuder allt från gymnastik, styrketräning, konditionsträning, 

motionsgymnastik till olika bollsporter för att främja ett aktivt deltagande, vilket påverkar 

elevernas fysiska hälsa. Denna hälsodimension kommer även till uttryck genom det 

evidensbaserade arbete som präglar undervisningen. Lärarna arbetar aktivt med att motivera 

varför olika aktiviteter är bra att utföra genom att förmedla den bästa tillgängliga kunskapen 

kring aktiviteternas betydelse för hälsan. Den fysiska dimensionen av hälsobegreppet kommer 

bland annat till uttryck när lärarna belyser kunskaper om varför pulshöjande aktiviteter är bra 

i relation till hjärt- och kärlsjukdomar, immunförsvar och koncentrationsförmågan. 

Genom att göra detta kan undervisningen, enligt min mening, utgöra en miljö där 

kunskapsutvecklingen är i centrum, vilket ger lärarna goda förutsättningar att förmedla olika 

värden och effekter som olika fysiska aktiviteter/motionsformer kan medföra för den enskilda 

individen. Med detta sagt kan man konstatera att den fysiska hälsan kommer inte bara till 

uttryck i undervisning i termer av en förbättrad fysiologisk hälsa genom elever som är fysisk 
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aktiva, utan den fysiska dimensionen av hälsobegreppet synliggörs även i form av 

kunskapsförmedling i samband med fysiska aktiviteter eller i klassrummet. 

 

7.1.2 Psykisk hälsa genom reflektion och återkoppling 

Den psykiska hälsan kommer till uttryck i ämnet idrott och hälsa genom återkoppling kring 

elevernas prestationer och deras utvecklingsmöjligheter. Att arbeta kontinuerlig med 

återkoppling till eleverna ger lärarna möjligheten att främja deras psykiska hälsa. Eftersom 

den psykiska hälsan bland annat är relaterat till upplevd lycka och självacceptans (Keyes 

2005), synliggörs denna dimension av hälsobegreppet när lärarna ger eleverna positiv 

återkoppling i samband med fysiska aktiviteter. Vidare kan man konstatera utifrån resultatet 

att mycket av den psykiska dimensionen av hälsan tar sig i uttryck genom olika samtal mellan 

lärare och elever där läraren samtidigt visar sin förståelse för elevernas förutsättningar som 

han eller hon försöker motivera eleverna till att ta risker, överkomma sina rädslor och utmana 

sig själva att utföra något. Det är i denna typ av miljö som den psykiska hälsan bland annat 

synliggörs i undervisningen eftersom läraren, genom individuella samtal och positiv 

återkoppling, försöker främja elevernas självbild, självuppfattning och tilltro till sin egen 

förmåga. Mot bakgrund av detta resonemang kan man dra slutsatsen att återkopplingen som är 

en central del i undervisningen syftar till att bland annat främja elevernas självacceptans, 

vilket enligt Keyes (2005), karaktäriserar den psykiska hälsan. 

 

Mycket av hälsoarbetet som praktiseras i ämnet idrott och hälsa sker även genom reflektioner 

i samband med fysiska aktiviteter. Reflektioner i samband med olika fysiska aktiviteter skapar 

förutsättningar för eleverna och lärarna att verbalisera aktiviteternas betydelse för den 

psykiska hälsan. Frågor som till exempel: Vad gjorde vi idag? varför gjorde vi detta? och vad 

kan vi göra bättre? skapar utrymme för reflektioner kring olika upplevelser som kan relateras, 

inte bara till den psykiska hälsan i termer av upplevd lycka och tillfredställelse, utan även 

andra hälsodimensioner i form av den fysiska aktivitetens betydelse för den fysiska hälsan 

eller samarbetets betydelse för den sociala hälsan. Lärarna arbetar aktivt med dessa didaktiska 

frågor i både klassrummet och i samband med fysiska aktiviteter. Hälsobegreppets olika 

dimensioner synliggörs när läraren uppmuntrar eleverna under eller efter avslutad aktivitet att 

reflektera och diskutera över aktivitetens eventuella hälsoeffekter. 
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7.1.3 Social hälsa genom kommunikation och interaktion 

Utifrån lärarnas utsagor kan man dra slutsatsen att den sociala hälsan kommer till uttryck i 

undervisningen när eleverna integrerar med varandra, hjälper varandra vidare i 

kunskapsutvecklingen, kommunicerar och upplever trygghet i den sociala omgivningen som 

de befinner sig i. Med detta sagt, kan man konstatera att samarbete är ett nyckelbegrepp inom 

främjandet av den sociala hälsan eftersom de ovanstående punkterna är mer eller mindre 

beroende av ett optimerat samarbete mellan eleverna. Den sociala hälsan kommer till uttryck 

till exempel när eleverna tar hjälp av varandra för att klara olika övningar eller gör snabba 

passningar under bollspelsaktiviteter för att inkludera alla i aktiviteten. För att främja 

samarbetet mellan eleverna använder lärarna elever med mer ledarskaps kunskaper som 

resurser med syftet att hjälpa de andra eleverna vidare i kunskapsutvecklingen. Den sociala 

hälsan blir även synlig i lärarnas arbete när lärarna arbetar aktivt med att inkludera alla elever 

oavsett förutsättningar med syfte att stärka gruppdynamiken. Genom att främja sociala 

interaktioner mellan eleverna kan även deras sociala relationer förbättras, vilket, enligt 

Winroth och Rydqvist (2004), kan vara hälsosamt i termer av en upplevelse av delaktighet, 

gemenskap och bekräftelse av individerna i omgivningen.  

 

7.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Genom att jämföra studiens resultat med den tidigare forskningen inom fältet kan man 

konstatera att Quennerstedts (2006) påstående gällande att undervisningen i idrott och hälsa 

inkluderar mer hälsa än vad lärarna betonar i profileringen av ämnet stämmer överens med 

undersökningens resultat. Man kan se ambitionen av ett holistiskt förhållningssätt, där elevens 

psykiska, fysiska och sociala välbefinnande lyfts fram i undervisningen genom sociala 

interaktioner, reflektioner, återkoppling och fysisk aktivitet. Redelius, Quennerstedt och 

Öhman (2015) menar att idrottslärarna oftast är medvetna om vilka hälsomål undervisningen 

ska förmedla men att dessa mål och syften inte alltid framhävs i undervisningen. Vidare 

nämner författarna att välutvecklade metoder kring hur man på ett bra sätt kan förmedla syftet 

för undervisningen som bedrivs, kan skapa goda förutsättningar för läraren att diskutera 

hälsofrågor i relation till olika fysiska aktiviteter. Utifrån resultatet i denna undersökning kan 

man se hur lärarna synliggör hälsoarbetet genom att belysa olika syften med fysiska 

aktiviteter och tydligt återkopplar till detta efter avslutade lektioner i form av reflektioner.   
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Utifrån den tidigare forskningen har hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa länge 

dominerats av aktivitetsdiskursen som fokuserar på fysisk aktivitet och kroppen som ett 

objekt. Enligt Lynch och Soukup (2016) uttrycker lärarna en viss osäkerhet kring nya koncept 

som växt fram kring hälsoundervisningen och identifierar detta som förklaringen på varför 

hälsoundervisningen är enkelriktad. Enligt min mening behöver inte hälsoarbetet ses som 

enkelriktat bara för undervisningen fokuserar på fysisk aktivitet. Utifrån denna undersökning 

kan man dra slutsatser att lärarna fokuserar än idag på fysisk aktivitet och deltagande, dock 

behöver detta inte betyda att undervisningen präglas av aktivitetsdiskursen. Man kan utifrån 

analysen konstatera att alla hälsodimensioner kan behandlas i en undervisning med fysisk 

aktivitet som fokus. Hälsans sociala dimension framhävs och eventuellt stärks i aktiviteter 

som kräver att eleverna samarbetar med varandra eftersom den sociala hälsan handlar enligt 

Rydqvist och Winroth (2004) om interaktionen med andra elever, problemlösning, samspelet i 

grupper och relationen med omgivningen. Hälsans psykiska dimension blir synlig bland annat 

genom individuella samtal mellan lärare och elever där ämnen som rädsla, självbild, 

självuppfattning och utmaning tas upp. Eftersom den psykiska hälsan inte bara fokuserar på 

individens självacceptans och tilltro till sin egen förmåga, utan även upplevelse av lycka 

(Keyes 2005), kan man konstatera att denna dimension av hälsa kan framhävas och stärkas 

genom fysiska aktiviteter och positiv återkoppling. Utifrån analysen kan man se att lärarna 

arbetar flitigt med individuell återkoppling för att stärka elevernas självförtroende och hjälpa 

de vidare i deras kunskapsutveckling. Vidare kan man även se hur den fysiska hälsan 

behandlas i undervisningen. Eftersom den fysiska hälsan, enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016), är förknippat med en välfungerande kropp som är kraftigt beroende av individens 

fysiska kapacitet, de vill säga rörlighet, styrka, kondition, balans och koordination, kan man 

se lärarnas intentioner till att främja detta genom att aktivt arbeta med att inkludera alla i 

undervisningen oberoende av elevernas förutsättningar.  

 

Hälsoarbetet i ämnet idrott och hälsa har utifrån undersökningens resultat rört sig från ett 

dualistiskt hälsoarbete till en monistisk syn på hur hälsobegreppets olika dimensioner kan 

behandlas i undervisningen. Alfrey och Brown (2013) förespråkar att ämnet idrott och hälsa 

är ett kunskapsämne som ska utöver fysisk aktivitet även syfta till att öka elevernas förståelse 

för begreppet hälsa. Vidare nämner Ormshaw m.fl.(2016) att både praktiska och teoretiska 

kunskaper skall behandlas inom samma kontext för att optimera hälsoarbetet. Utifrån 

undersökningen kan man se detta hälsoarbete praktiseras. Lärarna arbetar aktivt med 

hälsorelaterade reflektioner i samband med fysiska aktiviteter. Utifrån analysen kan man till 
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exempel konstatera att lärarna försöker främja hälsorelaterade reflektioner genom att samtala 

om varför det är bra med konditionsträning eller lagidrotter. Lärarna menar även att man kan 

skapa dessa reflekterande miljöer både i klassrummet men även under eller efter avslutad 

aktivitet.  

 

Lärarna arbetar även med tydliga progressioner där den fysiska aktiviteten är inkörsporten till 

vidare diskussioner om hälsobegreppet. Hälsa uttrycks i undervisningen både i samband med 

fysiska aktiviteter i form av reflektioner, återkoppling, och samarbete men även i klassrummet 

när läraren arbetar aktivt med att främja elevernas förmåga att analysera deras egen livsstil, 

förståelse för hur en varierad och balanserad kost kan påverka hälsan och förståelse för hur 

fysisk aktivitet är kopplat till elevernas individuella hälsa. För att främja ovanstående förmåga 

och förståelser krävs det, enligt Harris och Lagett (2013), att läraren innehar goda 

ämneskunskaper och förmågan att använda dessa på ett flexibelt sätt för att skapa 

lärandeprocesser bland eleverna, vilket lärarna i denna undersökning demonstrerar genom att 

arbeta evidensbaserat, återkopplande och med tydliga progressioner. Detta arbete synliggörs 

när eleverna först utövar fysiska aktiviteter för att sedan i en klassrumsmiljö och/eller 

idrottshallen reflektera och diskutera aktiviteternas eventuella hälsoeffekter samt andra 

hälsorelaterade faktorer som till exempel kost och sömn. 

 

7.3 Teori och metod 

Att använda det pedagogiska ramverket för CPD (Brittish council, 2015) som utgångspunkt 

för denna undersökning har gett mig förutsättningar, i termer av en 

”begreppsapparat/verktygslåda”, att analysera lärarnas professionella förhållningssätt kring 

hälsoarbetet i ämnet idrott och hälsa. De olika praktikerna med ingående logiker (se teoretiskt 

utgångpunkt) har gjort det möjligt att begripliggöra lärarnas hälsoarbete som faktiskt utförs 

eftersom dessa praktiker och logiker har funktionerat som ett par ”glasögon” som jag har 

använt mig av vid bearbetningen av empirin. Genom att avgränsa mig med hjälp av det 

teoretiska ramverket kunde jag sortera fram väsentlig empiri i förhållande till 

undersökningens syfte. Vidare har perspektivet bidragit med ett alternativt ramverk till de 

dominerande patogena- och salutogena perspektiven som präglar många hälsoundersökningar 

(Quennerstedt, 2007) genom att bidra med nya sätt att se på ett hälsoarbete i skolan. 

Svårigheterna med att använda ramverket för CPD som utgångspunkt var att anpassa dessa till 
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en hälsoundervisning eftersom praktikerna och logikerna förespråkade allmänna pedagogiska 

riktlinjer kring hur en lärare kan arbeta för att optimera ett lärande i undervisningen.  

 

Semi-strukturerade intervjuer har varit en effektiv datainsamlingsmetod för att samla empiri 

om lärarnas hälsoarbete i ämnet idrott och hälsa. Respondenterna har med hjälp av öppna 

frågor kunnat svara utförligt på frågor utifrån deras upplevelser och erfarenheter (Bryman 

2012), vilket ger en bild av hur hälsoarbetet går till på verksamheten. Dock kan man genom 

denna metod inte vara säker om informationen som ges verkligen speglar undervisningen. 

Hastie och Hay (2012) hävdar att forskarens närvaro vid genomförandet av intervjuer kan 

påverka undersökningens trovärdighet och pålitlighet. Författarna menar att respondenterna 

kan, på grund av forskarens närvaro, förfina sitt dagliga arbete utifrån frågorna som ställs 

under intervjun. Detta kan betyda att respondenternas dagliga arbete med hälsobegreppet inte 

stämmer överens med den självaste undervisningen som bedrivs på skolan. Deltagande 

observationer skulle kunna vara en lösning för att säkerställa informationen som anges vid 

intervjuerna, liksom elevenkäter och elevintervjuer. 

 

Resultatet kan problematiseras delvis genom att ifrågasätta antalet respondenter som deltog i 

undersökningen. Resultatet bekräftar Quennerstedts (2006) påstående kring att 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa innehåller mer hälsa än vad lärarna betonar i 

profileringen av ämnet. Dock kan man ifrågasätta huruvida resultatet kring lärarnas 

hälsoarbete kan generaliseras eftersom urvalet bestod av sex idrottslärare. Resultatet kan 

eventuellt variera beroende på antalet respondenter. Om undersökningen avsåg att intervjua 

40 idrottslärare gällande hur de arbetar med den fysiska, psykiska och sociala hälsan, kan 

samma slutsatser eventuellt inte kunna dras. Dock är det viktigt att påpeka att denna 

undersökning är av en kvalitativ karaktär, vilket innebär att resultatet inte ämnar att 

generalisera hur lärarna kan arbeta med de olika hälsodimensionerna. 

 

7.4 Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Uppsatsen har synliggjort och identifierat det hälsoarbete som faktiskt präglar undervisningen 

i ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9. Även fast tidigare forskning har visat att ämnet idrott 

och hälsa innehåller ”mycket idrott men bara lite hälsa” (se tidigare forskning) så kan man 

med hjälp av denna undersökning se att hälsobegreppets olika dimensioner kommer till 

uttryck på olika sätt i undervisningen som tidigare forskning inte har uppmärksammat. 
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Uppsatsen redogör för vikten av ämneskunniga lärare som kontinuerligt strävar efter att 

utveckla sin professionella yrkesroll för att på bästa sätt planera och genomföra en 

undervisning där kunskapsutvecklingen står i centrum. Vidare har uppsatsen även bidragit 

med pedagogiska strategier för hur en idrottslärare kan behandla hälsobegreppets olika 

dimensioner i praktiken, vilket har varit en av anledningarna till varför många lärare har 

upplevt svårigheter att undervisa om hälsa. 

 

Samhället, liksom forskare och media, inte ska dra förhastade slutsatser att undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa endast präglas av aktivitetsdiskursen bara för att undervisningen 

genomsyras av fysiska aktiviteter. Denna undersökning har påvisat att hälsobegreppets olika 

dimensioner uttrycks bland annat genom olika fysiska aktiviteter. Analysen påvisar att lärarna 

arbetar med fysisk aktivitet som en utgångspunkt för vidare reflektioner och diskussioner om 

aktivitetens betydelse för den enskilda individens hälsa. Reflektionerna och diskussionerna 

förekommer inte bara under eller efter avslutade aktiviteter, utan även i klassrumsmiljöer där 

djupare teoretiska kunskaper om hälsobegreppet i relation till fysiska aktiviteter förmedlas. 

Slutligen vill jag påpeka att resultatet av denna undersökning kan användas i framtida 

program inom CPD med syftet att utveckla idrottslärarnas kompetens eftersom resultatet 

framhäver hur allmänna komptensutvecklingsriktlinjer kan konkretiseras i en idrott och hälsa 

undervisning.  

 

7.4.1 Vidare forskning 

En intressant fortsättning på studien skulle vara att undersöka ett hälsoarbete i skolan utifrån 

fler allmänna praktiker inom ramverket för CPD. Exempelvis vore det intressant att se hur 

hälsobegreppet uttrycks i lärarnas planering eller bedömning av elevernas kunskaper. En 

annan tanke är att säkerställa undersökningens resultat genom att utföra deltagande 

observationer, intervjuer eller enkätundersökningar med eleverna på de skolor som studien 

baserades på. Att genomföra detta utifrån samma syfte som denna undersökning borde leda 

till en större förståelse för hur och när hälsa uttrycks i undervisningen utifrån elevernas 

perspektiv. Om intervjuer är den aktuella metoden skulle samma intervjuguide kunna 

användas, dock bör den omformuleras utifrån ett elevperspektiv. 

7.5 Slutsats 

Olika hälsodimensioner kommer till uttryck både när undervisningen sker i idrottssalen och 

när den sker i klassrummet. Även fast lärarens hälsoarbete inte alltid verbaliseras eller 
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kristalliseras i undervisningen kan man se spår av ett holistiskt förhållningssätt kring 

hälsoarbetet i delar av undervisningen som inte uppmärksammas. Lärarna använder till 

exempel fysiska aktiviteter som utgångspunkt för att behandla sociala interaktioner, 

reflektioner och individuella samtal mellan lärare och elever där läraren ger återkoppling och 

stöd för att främja elevernas självbild och tilltro till sin egen förmåga. Hälsodimensionera tar 

sig i uttryck även i klassrumsmiljöer där lärarna arbetar evidensbaserat med olika 

hälsoaspekter i relation till olika fysiska aktiviteter.  
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Intervjuguide 
Inledande frågor: 

Hur länge har du jobbat här? 

Trivs du bra? 

Vad är det roligaste med jobbet? 

Kan du berätta om något sådant tillfälle 

Har du någon utbildning? 

 

Allmänna frågor: 

Hur ser du på hälso-arbetet rent allmänt i skolan? 

Hur går hälso-arbetet till på denna skola? 

Är kollegorna på skolan på något sätt involverade i någon form av hälsoarbete i skolan? I så 

fall på vilket sätt? 

Fysisk hälsa 

Beskriv hur du arbetar med fysiska prestationer/färdigheter? 

Vilka överväganden står du inför när du ska planera en lektion? 

Elever som tycker om prestation och tävling, hur tillgodoser du detta? 

(Vilka utmaningar och möjligheter medför detta i undervisningen? Och för dig som lärare?) 

Minns du någon situation där elever har fortsatt utföra något fastän de inte har lust ? Hur 

bemöter man sådana elever? 

  

Social hälsa 

Sociala färdigheter i ämnet är det viktigt att man har det? 

Lagindelning kan vara rätt så svårt ibland, hur tänker du när du arbetar med detta? 

Har du i din undervisning uppfattat att elever har tagit hjälp av varandra för att klara av något?  

 

Mental hälsa 

Hur kan man koppla den mentala hälsan till idrottsundervisningen? 

Finns det situationer/undervisningsinnehåll där den mentala hälsan blir svår eller lätt att 

inkludera? 

Kan du minnas några situationer där elever pressat sig själva eller visat sig nervösa ? Hur 

försöker du ge dem stöd? 
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Värden 

Är det svårt att inkludera alla elever i undervisningen?  

(Varför tror du vissa elever väljer att avstå vissa lektioner?) 

Det är här med att ge kunskaper om effekter av olika fysiska aktiviteter. När pratar ni om 

detta? (Ge exempel på vad ni pratar om) 

Hur uppfattar du att eleverna är mot varandra? Under lektionen och utanför lektionen? 

 

Teori 

Hur ser en typisk idrottslektion ut på denna skola? 

I vilka sammanhang pratar du med dina elever om hälsa? 

Vilka utmaningar eller möjligheter ser du med att inkludera teori i undervisningen? 

Tänk dig att du skall hålla i en idrottsundervisning och temat är ”rörelse till takt och rytm” 

Hur skulle du genomföra denna lektion med inledning, genomförande och avslut ? 

Hur lång tid skulle respektive del få ? (Inledning, genomförande, avslut)? 

 Hur pratar eleverna om begreppet hälsa? Vilka slags ord förekommer som kan relateras till 

hälsa? 

 

Reflektion 

(Försök gå in på syfte och reflektion)  

Hur kan man som lärare skapa möjligheter för eleverna att bearbeta de erfarenheter de gör i 

förbindelser med olika övningar? 

På vilka sätt tar eleverna hjälp av dig som lärare för att förstå något som berör 

undervisningen? 

Vilka slags funderingar och frågor får du som lärare i relation till undervisningsinnehållet? 

Hur besvarar du de? 

Hur avgör du som lärare om en elev tagit till sig en speciell övning?  

 

Avslutande frågor 

Vilka Hälsodimensioner är lättare än andra att tillgodose? Och varför tror du det är så? 

Vad är det viktigaste du vill att dina elever tar med sig/utvecklar kunskaper om när de slutar 

skolan? 
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 Är det något du vill tillägga? 

  

Medgivandeblankett 

En studie kring lärares hälsoarbete  
 
Hej! Jag heter Leon Giang och studerar till lärare i idrott och hälsa i Örebro universitet.  

Denna studie ämnar, likt rubriken ovan, undersöka hälsoarbetet bland idrottslärare på 

högstadienivå. Till studien söker jag dig som vill ställa upp på att bli intervjuad om ditt 

hälsoarbete. Det vill säga, hur du som verksam idrottslärare tillgodoser de olika hälsomålen 

som ämnet idrott och hälsa strävar mot att uppnå. Innehållet från intervjun kommer enbart 

användas i studiesyfte. Ditt namn och din arbetsplats kommer att behandlas konfidentiellt 

vilket innebär att varken ditt eller skolans namn kommer att kunna spåras i uppsatsens text. 

Vill ni avbryta er medverkan under studiens gång så har ni full rätt att göra det.  

Tack på förhand! 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på: 

Giangkokleong@hotmail.com 
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