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Abstract 

Med detta examensarbete är syftet att undersöka hur lärare arbetar med integrering kring 

ämnet idrott och hälsa. Vi har även undersökt på vilket sätt skolans miljö underlättar en 

hälsoinriktad undervisning. Vår tolkning av lärarnas svar på intervjuerna är att lärarna inte 

integrerar idrott och hälsa i annan undervisning eller fokuserar på det teoretiska på grund av 

tidsbrist. Lärarna påtalade i intervjuerna att de ville integrera ämnet idrott och hälsa mer i alla 

ämnen på något sätt. De hoppas och tror att ämnet ifråga kommer att integreras i flera ämnen i 

framtiden.  Idrottslärarna anser att en teorisal kopplad till idrottshallen skulle förenkla det 

teoretiska arbetet, snarare än att bedriva teoriundervisning i idrottshallen där det förväntas 

rörelse av eleverna. Lärarna anser att den största problematiken är för få timmar per klass i 

ämnet idrott och hälsa. Det nämns bland annat i litteratur och forskning att vi människor 

måste ha kunskap att kunna skapa balans till vår egen hälsa. Läroplanen lyfter fram att 

eleverna borde få blandad undervisning med både teori och praktik för att skapa bästa 

förutsättningar för barnen.  

Författare skriver att det redan på 1700-talet talades om vår hälsa och att det redan då var 

viktigt att människor höll sig friska på alla sätt och vis. Det talades bland annat om vår 

hygien, att man höll sig ren samt hur man undvek ohälsa. Idag skriver författare och forskare 

fortfarande om vår hälsa, hur viktig den är för oss och framförallt att om att ha förståelse för 

hur viktig kost och rörelse är då vi människor idag rör oss betydligt mindre än vad vi gjorde 

förr. Vi människor måste även vara medvetna om att hälsa är ett stort begrepp och att det finns 

olika delar som hänger ihop för att vi ska kunna uppnå god hälsa.  

Vi har i vårt examensarbete utgått ifrån en hermeneutisk ansats då det handlar om att studera 

hur individen tolkar och uppfattar fenomen. I vår studie använde vi oss av en kvalitativ 

metod, där vi gjorde semistrukturerade intervjuer med sex lärare, varav tre idrottslärare och tre 

klassrumslärare för att få fram vårt empiriska material.  

Nyckelord: Teori, praktik, hälsa, lärare, miljö, skola, rörelse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Grunden till valt forskningsområde är vårt gemensamma intresse för idrott och hälsa. Det 

handlar inte endast om att vi tycker om att träna. Vi har utöver vårt idrottsintresse även ett 

stort intresse av att belysa hälsoaspekter av ämnet idrott och hälsa, såsom kost och sömn. Vi 

har valt att fokusera på hur den teoretiska delen inom idrott och hälsa uppfattas av 

pedagogerna inom skolan och hur pedagogerna når ut till eleverna i detta ämne. Exempelvis 

hur mycket teori pedagogerna väljer att arbeta med inom idrott och hälsa. Ger lärarna eleverna 

tillräckligt med kunskap om hur de olika delarna (sömn, kost, hygien, rörelse) hänger ihop 

samt hur en elev ska göra om hen sträcker sig? Vi vill också undersöka om tiden räcker till för 

lärarna att ge eleverna underlag för att de ska kunna vidareutveckla dessa kunskaper efter 

grundskolans år inom hälsa. Samt hur dialogen mellan idrottsläraren och de andra 

pedagogerna ser ut inom ämnet idrott och hälsa. Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne då vi 

som framtida lärare i idrott och hälsa vill skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever.  

I dagens skola skall vi forma eleverna till att bli medborgare som förstår vikten av att ta hand 

om sin hälsa och dess betydelse för ens välbefinnande. I vår undersökning har vi tänkt 

intervjua lärare som arbetar i årskurserna 4-6. Vi har gått in i studien med en förförståelse för 

ämnet ifråga genom att ha varit på föreläsningar, läst i litteratur och forskning samt varit ute 

på vår VFU- praktik.  

 

Vi vill tacka våra intervjupersoner för att ni har ställt upp i vårt arbete och att ni har gett oss 

det bra material som vi har kunnat ta del utav. Vi vill även tacka våra handledare för den hjälp 

och stöd vi har fått under arbetets gång. 

 

Högskolan i Halmstad januari 2013 

Anette Johansson & Dennis Johansson  
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1 Introduktion 
 

I Läroplanen 2011 (Skolverket 2011) står det att fysisk aktivitet och ett hälsosamt liv är 

grundläggande för hälsan. Skolverket (2011) menar att det är en tillgång att människor utövar 

färdigheter inom idrott och hälsa. För att eleverna ska få dessa färdigheter måste man som 

lärare ha förståelse för att det finns elever med olika förutsättningar och behov. För att eleven 

ska få en helhetsbild menar Grindberg och Jagtöien (2010) att praktik och teori ska knytas 

ihop. Då kan äkta förståelse för barns behov utvecklas menar Gjerset och Annerstedt (1997). 

Alla barn utvecklas olika och har olika genetiska förutsättningar.  

 

Eleverna bör genom kunskap utveckla sociala färdigheter, eleverna ska också ges kunskaper i 

värdegrund och olikheter (Annerstedt, 2007). Schmidt och Wrisberg (2001) eleverna har olika 

genetiska förutsättningar som påverkar motorik med olika prestationer som följd. Detta 

styrker Gjerset och Annerstedt (1997) när de tar upp att varje elev besitter olika färdigheter: 

elever ska ta ansvar för vissa hälsoaspekter såsom: 

-     Vara utvilad  

- Äta ordentligt både frukost, middag och kvällsmat  

-     Ha förståelse för varför mat har en stor betydelse för hälsa  

-     Förstå varför träning har en stor betydelse för människan  

- Ha förståelse för att vila, mat och fysiska aktivitet går hand i hand.  

- Förstå konsekvenserna av utebliven hälsoaspekt  

Rydqvist och Winroth (2002) nämner att hälsobegreppet har sina rötter i filosofiska, etiska 

och religiösa tankesätt och förknippas idag även med den medicinska vetenskapen. Kroppslig 

dimension för välbefinnande är grunden. Alftberg (2011) styrker detta synsätt med att påpeka 

att det kan vara rimligt att skriva ut promenader på recept för att understryka den kroppsliga 

dimensionens betydelse för välbefinnandet. Enligt Norlander (2004) nämner de att dagens 

samhällsmedlemmar är mer stillasittande, detta behöver dock inte enbart vara något negativt.  

Det innebär att: 

- Individen behöver ta mer ansvar för sin hälsa.  

- Förförståelsen är centrum för individens välbefinnande.   

Maskiner har tagit över industrier och arbeten blir mer stillasittande och övervakande, vilket 

inte behöver vara något negativt, men våra fysiska ansträngningar i vardagssituationer 

försvinner mer och mer. Detta bidrar enligt Norlander (2004) till att det blir mer viktigt för 
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varje individ att ta eget ansvar för sin psykiska och fysiska hälsa och därför blir förförståelsen 

för hälsa centrum för individens välbefinnande.  

1.1 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ämnet idrott och hälsa integreras i undervisningen 

till eleverna. ”Idrott” har eleverna i sitt schema, men ordet ”hälsa” försvinner någonstans på 

vägen när man pratar om ämnet ifråga. En elev ska efter sin grundskoleutbildning ha fått 500 

timmars undervisning inom idrott och hälsa. Dock kan skolorna skära ner på ämnets timmar 

med högst 20% (skolverket 2011). Det är ett ämne som ligger i tiden att diskutera och 

undersöka och man kan ställa sig frågan hur många av dessa undervisningstimmar som går åt 

till ”hälso” delen som ämnet står för. Vi vill undersöka hur eleverna ges möjligheter till att 

arbeta med och förstå hälsoaspekterna såsom kost, sömn, hygien och fysisk aktivitet i deras 

undervisning.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

Vilka beskrivningar ger lärarna av hur de integrerar hälsodelen i undervisningen för att 

utveckla elevernas kunskaper? 

 

Vilka möjligheter anser lärarna det finns för skolmiljö samt utveckling av ämnet idrott och 

hälsa? 
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2. Bakgrund 

 
Nedan följer en redogörelse för varför idrott och hälsa har en sådan betydelse för individen. 

Vi tar även upp vad läroplanen säger när det gäller ämnet idrott och hälsa, skolans miljö samt 

en historisk utvikning och hur det ser ut i dagsläget kring detta ämne vi valt att fokusera på. 

2.2 Varför är en god hälsa viktigt? 
 

Över en miljon elever går i skolan varje dag, i Sverige finns det ingen annan arbetsplats som 

engagerar så många människor. Eleverna är under denna period i ett mycket formbart stadie i 

livet och de 20 000 timmar som eleven spenderar i skolan är mycket betydelsefulla för deras 

lärande och inte minst för deras hälsa (Bremberg, 2004). Enligt en artikel av 

Folkhälsoinstitutets uppslagsverk ”Barn och unga” (Bremberg, 2004) uppnår de elever som 

har god hälsa i allmänhet större framgång i skolan men också senare i livet än de elever som 

inte har god hälsa. Detta anser även Stattin och Özdemir (2012) då de påpekar i sin studie att 

idrottande barn och ungdomar trivs bättre i skolan och därmed presterar de eleverna bättre. 

Det skrivs också att lärarna bör anpassa sin undervisning för att uppnå god hälsa hos sina 

elever och att undervisningen måste anpassas till elevernas behov i att lära ut om hur god 

hälsa skapas. Ericsson (2007) menar att elever som stimuleras till fysisk aktivitet klarar sig 

bättre i skolan än de elever som inte rör på sig.  

 

”Att främja hälsa är, som jag ser det, att lära eleverna att handskas med livet just så som det 

är. Det innebär att elevhälsan börjar i klassrummet, i korridorerna, i matsalen, på skolgården 

och i det nära samarbetet med elever och deras familjer” (Gustafsson 2009: s, 7).  

Författaren menar att lärarna och skolans personal är nyckelpersoner till eleverna med viktiga 

uppgifter. Detta styrker Rydqvist och Winroth (2002) då de tar upp hur stor del skolan spelar 

in när det kommer till att skapa en hälsosam miljö för eleverna. De menar också att hälsa 

skapas inte på sjukhus, vårdcentraler och behandlingshem utan att dessa institutioner istället 

har en viktig roll i att återfå hälsa.  

Enligt Rydqvist och Winroth (2002) finns det många olika faktorer som påverkar vår hälsa, 

det kan vara allt från skrattet, kosten, magnetfälten, vårt sociala nätverk och mycket mer. 

Dock menar författarna att det finns tre områden vi måste ta hänsyn till när vi talar om 

begreppet hälsa, det är följande  
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 Omgivande miljöer 

 Arv och genetiska faktorer 

 Levnadsvanor och livsstil 

 

Rydqvist och Winroth (2002) tar upp att inte bara hemmet är en del i omgivande miljöer utan 

också arbetsplatsen och skolan. Arv och genetiska förutsättningar handlar om vilka genetiska 

grundkoder varje individ föds med. Gjerset och Annerstedt (1997) beskriver hur viktigt det är 

att veta skillnaden på olika genetiska förutsättningar när det kommer till hur vi ska träna och 

röra på oss. Levnadsvanor och livsstil handlar om kost, sömn, motion, hygien och ett sunt 

förhållningssätt till tobak och alkohol. Hellénius (2010) anser att vår kost måste vara 

varierande och att vi behöver bra mat för att få energi. Hon menar även att det finns för stora 

hälsoproblem i landet och att det beror på för dåliga matvanor och för lite rörelse och motion. 

Öhman och Hemstad (2000) konstaterar också i sin studie om hälsoproblem att debatten kring 

hälsa i dagens samhälle är delad då media tar upp att landets befolkning ökar i vikt samtidigt 

som media även tar upp att det talas om smalhetsideal, bantning samt ätstörningar. 

 

2.3 Kost, hygien och sömn 

 

Hellènius (2010) påpekar även att kosten kan skapa sociala samspel med andra människor, 

exempelvis i en matsal på en skola där eleverna sitter och äter med varandra och med vuxen 

personal. Det kan också vara kompisar utanför skolan som äter ihop eller en måltid med 

familjen där olika tankar, händelser och andra erfarenheter delas. Det som Gjerset och 

Annerstedt (1997) tar upp att tänka på är att det finns många olika normer och matregler 

såsom religion med mera som kan göra det svårt för många att äta vad som helst när som helst 

och att det blir viktigt att tänka på när man talar om kosten. Rydqvist och Winroth (2002) 

beskriver hur viktigt det är att kombinera bra kost med aktiv motion samt hur viktigt det är 

med bra sömn. Dock anser Annerstedt (2001) att det inte spelar någon roll vad som är 

hälsosam kost eftersom människan alltid väljer att äta det man tycker är gott.  

 

Sömnen utgör en viktig byggsten med att uppnå god hälsa för att kunna orka hänga med i 

utvecklingen. En risk med för högt tempo är att man till slut hamnar i ohälsa. Hellénius 

(2010) påpekar att kroppen behöver återupphämtning och vila, hon skriver att kroppen ibland 
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behöver mikropauser, att kroppen får vila efter en lång arbetsuppgift eller när man känner sig 

stressad. En mikropaus kan då ge ny energi och lust till att orka gå vidare med dagen. God 

sömn och känslan av att vara utvilad när man vaknar är ett bra tecken på att man har god 

hälsa. (Rydqvist och Winroth, 2002).  

 

Pellmer och Wramner (2007) framhåller att hygienen förr var ett folkhälsoproblem då 

människor misskötte sin hygien och inte hade tillgång till rinnande vatten. Författarna menar 

att vi numera är mer medvetna och uppfostrade till att sköta vår hygien, detta är något som 

författarna anser som en god utveckling i samhället idag, men att det är extra viktigt att skolan 

belyser vikten av en god hälsa. Författarna menar vidare att man kan integrera det i 

undervisningen. Den Nationella utvärderingen av grundskolan som skolverket genomförde 

2003 nämner också att hygienen kan vara ett problem i skolan då vissa elever känner sig 

obekväma med att till exempel byta om eller duscha bland andra. I Lgr- 11 (skolverket, 2011) 

framhålls det även att hygien inte bara innebär att man ska vara ren, utan även vikten av 

hygien och renlighet när det gäller hantering, tillagning och förvaring av livsmedel lyfts fram. 

När det kommer till rörelse och motion finns det sällan ett rätt svar på hur vi ska röra oss. 

Gjerset och Annerstedt, 1997 och Eriksson, 2007). Författarna påpekar att alla inte har samma 

genetiska förutsättningar och att det av det följer att inte alla gynnas av samma fysiska 

övningar. Annerstedt, Hansen & Jagtöien (2002) stödjer detta när de beskriver att den 

biologiska utvecklingen inte har något större samband med biologisk ålder och hur gammalt 

barnet är. De menar också att varje individ måste prova på olika aktiviteter utifrån sin egen 

utgångspunkt och de påpekar också att för att uppnå en positiv känsla skall det finnas en rätt 

blandning av utmaning och säkerhet. Bråkenhielm (2008) lyfter kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och ökat välmående samt en ökad självkänsla, men också att en stillasittande vardag 

med fysisk inaktivitet kan leda till ohälsa med en rad olika folkhälsosjukdomar som övervikt 

och barnfetma. 

2.2  Läroplanen för den obligatoriska skolan 
 

Under detta avsnitt belyses vikten av elevernas utveckling inom idrott och hälsa från skolans 

styrdokument och lärares kunskaper i dess områden.  

  

”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi 
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blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en 

tillgång för både individen och samhället.” Lgr 11 (Läroplanen 2011, s. 51) 

 

Enligt Lgr 11 (Läroplanen 2011) skall eleverna ges möjligheter att utveckla följande: 

Idrott och hälsa årskurs 4-6 

 Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,  

 Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån 

olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 

Biologi årskurs 4-6 

 Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala 

relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan 

förebyggas och behandlas. 

Fysik/Biologi årskurs 1-3 

 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

 

Varje elev skall efter avklarad grundskoleutbildning ha fått 500 timmars undervisning inom 

idrott och hälsa. Skolorna kan dock minska undervisningens timmar med högst 20 % 

(Skolverket, 2012) 

2.3 Idrott och hälsa i samhället förr 

 
På 1700- talet startade hälsoupplysningen i Sverige. År 1737 startades den så kallade 

sundhetskommisionen som bestod av ämbetsmän, läkare och politiker. Deras uppgift var att 

undersöka hälsosituationen och att föreslå eventuella åtgärder Kostenius och Lindqvist, 2006). 

Man fastslog att svenska folkets hälsa var dålig och år 1740 kom det en upplysningsskrift som 

spreds till befolkningen av landshövdingar, präster och läkare. I skriften stod det bland annat 

råd om hur sjukdomar skulle botas, förebyggas och undvikas. Där prioriterades barns fostran 

till självdisciplin, självkontroll och renlighet (Kostenius och Lindqvist, 2006). 

 

I 1807 års lärdomsskola fanns det en formulering som löd ”vid varje lärostad, efter ställets 

beskaffenhet, så kallade gymnastiska anstalter inrättas skola, där ungdomen under 

lovstunderna och under tillsyn av någon lärare får öva sig i att kliva, hoppa, voltigera, simma 

m.m.” (Patriksson, 1987: s.29). 
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Bristen på utbildade lärare och ändamålsenliga lokaler bromsade utvecklingen inom 

gymnastikämnet under denna tid, i de skolor där gymnastik förekom var klassindelningarna 

för stora, mellan 100-200 elever vilket ledde till att i stort sett endast militäriskt drillbetonad 

gymnastik utfördes. Lek och idrott förekom sällan även om en del av pedagogerna börjat inse 

barnens behov av lek och speciella behov. Under 1800- talet såg man barndomen som ett 

särskilt stadium i människans utveckling, detta medförde att man exempelvis endast 

anpassade höjden på olika gymnastikredskap till barnens behov, undervisningen bestod annars 

av pedantiskt instruerande och rättande. 

Patriksson, (1987) menar att leken utvecklar barnen till kreativa, fantasifulla aktörer som kan 

hantera konflikter och problemlösning. Leken har med andra ord intagit en central plats i 

utvecklingspsykologiska teorier. Idrottsutövande för barn under sin fritid har också en stor 

betydelse för hur barnen utvecklas och är även en stor sysselsättning inom familjen. 

2.4 Idrott och hälsa i skolan idag 

 
En ständig debatt som pågår är hur mycket tid varje skola skall lägga på ämnet idrott och 

hälsa. Annerstedt, Peitersen och Rönholt (2001) beskriver några incidenter där folk har fått 

skicka in insändare om idrottsundervisning till olika lokaltidningar. En person anser att idrott 

är något man gör på fritiden och inte i skolan, personen förstår inte hur idrott kan få en central 

plats i skolan och tycker istället att pengarna skall gå till ämnen som matematik, språk eller 

annat som är bra för eleverna att kunna. Personen menar också att eleverna kan hålla på med 

idrott i sina idrottsklubbar istället för i skolan. Ericsson (2003) har en helt annan syn på ämnet 

gentemot denna person då hon redovisar ett resultat som visar att 68 % av elever med olika 

former av koncentrationssvårigheter har också olika svårigheter med motoriken. Ericsson 

(2003) menar att det tvärtom talar för att idrottstimmarna bör utökas. 

 

Annerstedt (2001) tar upp att idrott alltid har haft en icke-bildande karaktär med en bild av att 

det ska ingå militäriska övningar. Idag har idrott och hälsa mer blivit ett ämne som ska utbilda 

eleverna, ämnet ska även inkludera andra mål som att exempelvis, skapa en god hälsa hos 

eleverna (Annerstedt, 2001). Lundvall, Meckbach & Wahlberg (2008) anser att en målsättning 

i dagens idrottsundervisning är att eleverna skall kunna ta personligt ansvar för att uppnå en 

hälsosam livsstil. Larsson och Meckbach (2007) beskriver att lärarens roll blivit ännu mer 

central i att skapa hälsa. Idrottsundervisningen skall idag bidra till att sänka samhällets 
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ohälsotal, vilket innebär att läraren måste ge eleverna kunskaper för att fortsätta en hälsosam 

livsstil utanför skolan. Engström (2010) menar att eleverna som idrottar utanför skolan ofta 

lär sig de sociala koderna snabbare än elever som inte idrottar och anser därför att 

idrottsundervisningen bidrar till att eleverna utvecklar sitt sociala samspel. Ericsson (2003) 

påpekar också att lärarens roll inom ämnet hälsa är viktigt och anser att lärarna bör erbjudas 

utbildning där de lär sig observera och stimulera barns utveckling. 

 

Larsson och Meckbach (2007) skriver även om att det ofta lyfts fram nya forskningsstudier 

som handlar om att eleverna idag är mycket mer inaktiva än förr, eleverna blir svagare och har 

sämre motorik. Elevernas närvaro blir lägre ju högre upp i åldrarna de kommer och eleverna 

har svårt att se en helhet för att skapa hälsa. Enligt Annerstedt (2008) domineras skolans 

idrottsundervisning av bollsporter, fitnessträning och friidrott. Detta resulterar i att 

hälsobegreppet inte lyfts lika mycket i Sverige som i övriga skandinaviska länder. I Nationella 

utvärderingen (2003) skrivs det att ämnet idrott och hälsa handlar mycket om att skapa en 

vana hos eleverna där målet är att de ska vara aktiva och att röra på sig. Dock anser de att det 

uppstår ett problem då det blir en brist i undervisningen där det saknas reflektion över det 

praktiska görandet (nationella utvärderingen 2003).  

 

Annerstedt, et. al. (2001) tar upp att det krävs många olika tillvägagångssätt för att nå ut till 

alla eleverna i klassen och att all undervisning i skolan bör varvas med både teori och praktik, 

dock menar författarna att teorin är bristande i idrottsundervisningen. De anser att 

undervisningen fortfarande styrs av den gamla synen, att idrott är icke-bildande och att 

eleverna skall springa av sig på idrotten för att sedan fortsätta med sin ”vanliga” undervisning 

i klassrummet. Annerstedt, et. al. (2001)  lyfter även fyra viktiga inlärningsområden som 

idrottsundervisningen måste tillgodose och det är följande:  

 Att lära eleverna tekniska och taktiska rörelsefärdigheter. 

 Att lära eleverna egna förtjänster och brister för att förstå andras. 

 Att lära eleverna att reflektera över rörelse och kunskaper för att själva kunna sköta sin 

träning på bästa sätt. 

 Att ge eleverna en sådan inställning till rörelse att de tycker om att röra sig. 

Något som författarna fortfarande ställer sig positiva till och som dem tycker bör spegla varje 

idrottssal. 
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2.5 Skolans miljö 

 
Säljö (2008) tar upp hur viktigt det är med skolans miljö för elevernas lärande. Känner 

eleverna sig otrygga eller att de är i en främmande miljö hämmar det elevernas lärande. 

Bremberg (2004) styrker det Säljö (2008) anser om skolans miljö och påpekar att miljön har 

en avgörande betydelse för hur en individs beteende utvecklas. I skolans miljö ingår även att 

knyta sociala kontakter och utveckla det sociala samspelet, både med vuxna och med elever 

(Bremberg 2004). Faskunger (2004) anser också att den sociala miljön har stor påverkan på 

hur eleverna förhåller sig till fysisk aktivitet på skolan, elever som leker med varandra manar 

på varandra till att röra sig och lekarna blir mer aktiva. Engström (2010) skriver att elever lär 

sig de sociala koderna genom fysiska aktiviteter. 

 

Skolans huvuduppgift är att utveckla kompetenser hos eleverna. För att skolan ska kunna ge 

eleverna denna utveckling krävs det att eleverna känner sig säkra, tillfreds, har en god 

arbetsmiljö omkring sig och får möjlighet till att få i sig bra energi för att orka med sina 

skoldagar genom skolmaten som serveras. En rekommendation till skolluncherna från 

kommunförbundet är att måltiden näringsämnesmässigt ska motsvara 30 % av vårt 

dagsbehov. Detta är dock en brist i många kommuner och har många olika förklaringar, ett 

exempel kan vara tiderna eleverna ska äta på och tiden barnen har på sig att äta i matsalen 

(Bremberg, 2004). Bråkenhielm (2008) skriver i sin artikel att om idrottssalen ligger avskilt 

från skolan påverkar det elevernas inställning till idrotten. Motivationen sjunker eller kan helt 

försvinna och det kan bidra till att eleverna kommer till idrotten med en negativ inställning. 

Bråkenhielms artikel kan kopplas till det Bremberg (2004) anser om att miljön på skolan samt 

till/från skolan kan påverka barnens fysiska aktivitet. Om man kan erbjuda eleverna säkra 

gång/cykelvägar till skolan anser han att det kan öka deras möjlighet till fysisk aktivitet, även 

om man ser över barnens tillgång till redskap, utrustning och övervakning på skolgården kan 

det också medföra mer fysisk aktivitet bland eleverna. 

 

 

Norlander (2004) Skriver i sin artikel om hur små rörelser kan ha stor betydelse i vardagen, 

han beskriver en amerikansk studie där forskarna satte upp skyltar vid hissarna på ett varuhus 



 

13 

 

 

 

 

 

där det stod exempelvis att ”ditt hjärta behöver träning, ta trapporna”. Till följd av detta 

ökade trappgåendet med 45-50%. Med detta menar Norlander (2004) att ett annat sätt att 

påverka folks vardagsmotion är att göra små och enkla rörelse- samt avslappningspass. 

Norlander (2004) anser att dessa små enkla rörelsepass på ett lätt sätt kan plockas in i 

klassrummet och användas på eleverna för att ge dem enkel motion. Detta påverkar också 

elevernas koncentrationsförmåga på ett positivt sätt.  

3 Metod  
 

I följande avsnitt redovisas studiens metod och genomförande för att beskriva Studiens metod, 

arbetsgången i arbetet och de metodologiska överväganden som gjorts. Metodkapitlet 

innehåller underrubriker med en genomgång av begreppen: hermeneutik, metodansats, 

förförståelse, urval, intervju, datainsamling, etiskt förhållningssätt, samt dataanalys.  

 

3.1 Hermeneutik  
 

Hermeneutik betyder tolkningskonst/tolkningslära och ordet härstammar från grekiskan. 

Guden Hermes kom med bud från gudarna till människorna, befallningarna från gudarna var 

omformat till ett språk människorna kände till. Detta är mer en mytisk tolkning än en historisk 

korrekt tolkning, men det speglar ändå hermeneutikens innebörd (Birkler, 2008).  

 

För att uppnå full förståelse måste vi skapa förförståelse och det gör vi genom att göra 

tolkningar av meningar och texter (Hultén et. al. 2007). Det kan vara allt från böckerna vi 

läser till den insamlade empirin som vi ska analysera för att besvara våra frågeställningar. 

(Birkler, 2008).  

 

Hermeneutisk metod innebär alltså att människan förstår en annan människas handlingar och 

att förstå genom språket, skulle vi inte prata samma språk skulle förståelsen bli sämre och vi 

kan gå miste om viktiga delar (Hultén et. al. 2007).  

Idag är hermeneutik ibland något mer än en metod, det är ett sätt för människan att vara 

närvarande och blir en förutsättning mer än en bara en metod (Birkler, 2008). 

 

 

Hermeneutikens grundläggande frågeställningar är följande: 
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 Vad är förståelse? 

 Vilken metod bör jag använda för att uppnå förståelse?  

 

Den hermeneutiska cirkeln är hermeneutikens mest centrala begrepp, den visar 

förståelseprocessens cirkelrörelse. Den har en grundtanke där det råder ett cirkulärt 

förhållande mellan delförståelse och helhetsförståelse. 

 

 ”Det jag förstår kan jag bara förstå med utgångspunkt från det jag redan förstår” (Birkler, 

2008 s. 103). Delarna kan inte förstås utan helheten och helheten kan endast förstås utifrån 

delarna.  

Med hermeneutiska spiralen menar dem att förståelsen kommer att förändras hela tiden under 

tolkningens gång. Det författarna menar är att förförståelsen påverkar vår tolkning, men likaså 

påverkar tolkningen förförståelsen.  

 

Vår förförståelse till denna studie är tidigare skriven litteratur men också vår egen erfarenhet 

utav idrotten samt all annan undervisning i skolan. I en vetenskaplig utgångspunkt är det 

viktigt att arbeta med sina egna förutsättningar istället för att gå emot dem. Kommunikation är 

en grundläggande del när man vill uppnå förståelse, det är dialogen som bör vara den viktiga 

delen, inte diskussionen som uppkommer om vem som har rätt eller fel. Målet är att ha en 

strävan efter att ta del av den andres förståelse. På detta vis blir ens förförståelse omskakad 

och provocerad, detta bidrar till att ens förståelse vidgas (Birkler, 2008).  Genom våra 

intervjuer söker vi inte efter några rätt eller fel till vår undersökning, vi söker efter att bredda 

vår förståelse inom idrott och hälsa i relation till vårt syfte och frågeställningarna. 

3.2 Metodansats 
 

Hermeneutisk tolkningsmetod är en ansats vi valde att utgå ifrån i vår studie. Varför vi valde 

den metoden är för att vi anser att den passar bra till vårt arbete då vi utgår ifrån lärarnas 

uppfattningar och handlingar kring varför idrott och hälsa är viktigt för barns välbefinnande. 

Patel och Davidsson (2003) menar att det går att förstå innebörden och tolkning kring lärarnas 

yttrande kring idrott och hälsa. Just tolkning och förståelse är en viktig utgångspunkt i vårt 

arbete och som vi anser ger svar på våra frågeställningar och syfte.  

 

Människor tänker olika och har olika uppfattningar om idrott och hälsa. Vi har tidigare nämnt 
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att kontexten och sammanhanget har en stor påverkan på förförståelsen och tolkningen utav 

det (Ödman, 2007).  

   

Birkler (2008) benämner begreppet subjektivitet som innebär att man studerar lärarens 

arbetsätt och tolkning kring idrott och hälsa då vi kan koppla det till vårt syfte och 

frågeställningar. Subjektivitet beskrivs av författaren som känslomässigt, agerande samt 

åsikter. Det är svårt att mäta lärarnas åsikter och tankar och sedan dra generella slutsatser.  

 

Utgångspunkten i den hermeneutiska tolkningsprocessen ligger i förhållandet mellan delen 

och helheten. Texterna tolkas genom helheten och där med skapar man sin mening. Därför 

kontrollerar man tolkningarna av textdelar ofta genom att man ställer dem i förhållande till 

helheten och tvärt om. Processen fortlöper ända tills man inte kan finna några motgångar och 

man kan se att tolkningen har uppnåtts.  Vi gjorde en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer då man ville skapa en djupare förståelse, det söktes betydelse och mening mer än 

egenskaper och mängd för att besvara våra frågeställningar och syfte (Nylén, 2005). 

 

 I en kvalitativ undersökning studeras exempelvis ett färre antal personer än i en kvantitativ 

studie. Utifrån tolkningen av och pendlingen mellan del och helhet innebär det att forskaren 

skapar ett övergripande intryck av intervjun och sedan fokusera på de mindre texterna som 

framhävs för att skapa kategori. Man kan se det som i den hermeneutiska spiralen när man 

pendlar mellan delen och helheten, som innebär att man fördjupar förståelsen som vi beskrev 

här ovan och samt söker nya delar (Westlund, 2009). 

3.3 Förförståelse  

 

Det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse inom hermeneutikforskning då det är 

genom bakgrunden som förståelsen träder i kraft (Kvale, 1997). Vår förförståelse och tolkning 

har till stor del formats utifrån den lärarutbildningen med inriktning på idrott och hälsa som vi 

har läst på Högskolan i Halmstad. Vi har i detta arbete tagit del av forskningsmaterial för att 

utveckla förförståelsen kring det vi vill undersöka.  

Hermeneutiken är inte objektiv utan snarare subjektiv med förutfattade meningar. Det vi 

menar är att vi aldrig är utan förväntningar, men vi kan tolka det olika efter undersökningens 

gång (Hultén et. al. 2007). 
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3.4 Urval 

 

Undersökningen utgick från att ta reda på hur olika pedagoger arbetar med idrott och hälsa, 

därav valet av att intervjua olika lärare. Lärarna skulle helst vara i olika åldrar och arbeta på 

olika skolor. Skolorna, som låg i en och samma kommun, valdes på grund av avstånd och 

närhet till att utföra intervjuerna, detta bidrog till att det blev ett bekvämlighetsurval 

(Eliasson, 2006). De olika lärarna letades upp genom att söka på skolornas webbplatser och 

därefter kontaktades tio olika lärare via e-post och sex av dessa tio svarade. Tre idrottslärare 

och tre lärare som undervisade annan undervisning i klassrummet intervjuades. Lärarna som 

svarade på mailet de fått tillhörde den generation som är mer bekväma med att använda sig av 

mailfunktionerna och det visade sig vara svårt att få kontakt med lärare över 45 år. 

3.5 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med olika lärare inom skolan och tillsammans med intervjuerna ska 

undersökningen ta reda på hur de ser och arbetar med idrott och hälsa, hur de integrerar de 

olika hälsofaktorerna så som sömn, hygien, kost, fysisk aktivitet m.m. samt vilka 

förutsättningar finns i skolans miljö för utveckling av idrott och hälsa? Intervjuerna har utgått 

från våra utvalda frågor (se bilaga 1) som förberetts innan mötet med pedagogerna.  

Intervjuer är ett samtal som har syfte och struktur (Kvale och Brinkmann, 2009). Till 

intervjuerna har det formulerats frågor som knyts an till syftet i undersökningen samt att under 

intervjuns gång ska vi försöka hålla samma struktur till varje intervju som utförs. 

Anledningen till att vi valt att göra muntliga intervjuer beror på att vi vill få fram mer 

spontanitet i svaren då vi inte vill ge intervjupersonerna mycket tid till att svara på våra 

frågor. Hade vi valt ett annat tillvägagångssätt hade svaren kunnat bli annorlunda då lärarna 

hade kunnat få mer tid till att svara om man har använt sig av till exempel enkäter (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Att informanterna själva får styra samtalet och berätta det som ligger dem 

närmast i förhållande till studiens ämne är något som ingår i den hermeneutiska metoden. 

Detta gör att vi tolkar utifrån vår förståelsehorisont.  

 

Lärarna som valts ut är pedagoger som intervjuarna inte har träffat innan. Har man träffat 

personen innan kan det då uppstå ett samspel som ger ett negativt inflytande på intervjun 
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menar Hultén et. al. (2007). För att skapa bredd i undersökningens resultat intervjuades sex 

olika pedagoger. Lärarna fick själva bestämma när det passade dem bäst att bli intervjuade.  

Fördelar med kvalitativ studie. 

- Djupare förståelse 

- Lär känna intervjupersonerna bättre 

Nackdelar med kvalitativ studie 

- Får inte en stor bredd 

- Får inte reda på vad övriga lärare i kommunen tycker. 

- kan inte generalisera i hela Sverige 

 

 

Frågorna har varit semistrukturerade eftersom de varit nedskrivna med möjlighet till öppna 

och breda svar samt möjligheter för intervjuaren att ställa följdfrågor till lärarna. Frågorna har 

skapats med hjälp av undersökningens syfte och frågeställningar där frågorna är uppdelade i 

tre olika delar. 

Frågorna delades upp i 3 olika kategorier (se bilaga 1).  

1 – Bakgrundsfrågor: frågor om lärarnas bakgrund, vad de heter, hur gamla de är samt hur 

många år de jobbat som lärare, både generellt och på den nuvarande arbetsplatsen. Detta 

gjordes för att lära känna personen och få en allmän bild om vilken bakgrund personen har. 

2 - Allmänna frågor: Här togs det reda på det undersökningen går ut på, det som mäter 

validiteten i undersökningen, frågor ställdes för att få svar på frågeställningarna som handlar 

om teori samt om den praktiska delen inom hälsobegreppet. 

3 - Framtida frågor: Läraren får redogöra för sin syn på om skolan bör utöka/förändra/minska 

skolans timmar inom ämnet idrott och hälsa.  

Intervjuerna utfördes på lärarnas arbetsplats för att underlätta för dem, de fick även bestämma 

tiderna själva. Detta för att det ska skapa bekvämlighet för intervjupersonerna (Jacobsen, 

1993). 
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3.6 Datainsamling 

Vi kontaktade tio lärare där följebrevet bifogades (Bilaga2) med information om vårt arbete. 

Eftersom tiden var knapp bestämdes det att studien enbart skulle rikta sig till skolor i vår 

närhet och det blev bekvämlighetsurval. Sex pedagoger av tio svarade på mailet och var 

intresserade av att vara med i undersökningen. Lärarna fick bestämma själva när intervjun 

skulle ske, de fick information om att intervjun skulle ta cirka 45-60 minuter vilket Dimenäs 

(2008) anser är maxtid för en intervju. Frågorna skickades inte ut på förhand till pedagogerna 

då tanken om intervjuerna var att det skulle bli mer spontanitet och oförberedda svar. 

Dimenäs (2008) nämner att det är bra att spela in intervjuerna, två mobiler användes under 

intervjuerna för att vara säkra på att allt blev inspelat och att det fanns kopior, det fanns även 

möjlighet att lyssna på intervjun om och om igen om så behövdes under transkriberingen.  

Det som sades under intervjuerna skrevs ner ordagrant för att få en så tillförlitlig empiri som 

möjligt för att besvara våra frågeställningar och syfte.  

3.7 Etiskt förhållningssätt 

I följebrevet (se bilaga 2) informerades intervjupersonerna via mail att det endast kommer 

vara författarna som läser deras intervjuer samt att deras namn kommer att förbli fiktiva under 

redovisningen av arbetet. De blev även informerade om att intervjuerna skulle spelas in på 

ljudfil med mobiltelefoner som hjälpmedel för att det skulle bli enklare att transkribera ner 

ordagrant vad intervjupersonerna svarade på frågorna. Hos Vetenskapsrådet (2002) kan man 

läsa om de fyra allmänna huvudkraven på forskning som är följande: 

Informationskravet – Deltagarna skall få information om vad projektet handlar om och vilka 

villkor som gäller för deltagaren. Det skall framgå att deltagandet är frivilligt och att om 

deltagaren vill kan hen avbryta sitt deltagande före, under eller efter intervjuerna. Det är 

viktigt att alla de inslag som kan tänkas påverka deltagandet informeras i tid.  

Samtyckeskravet – Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att deltagaren 

bestämmer själv över sin medverkan, men om personen i fråga är under 15 år bör man söka 

tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter som kommer från deltagarna/intervjupersonerna som 

ingår i undersökningen skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
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uppgifterna. Det innebär också att deltagarnas uppgifter skall avhandlas på ett sådant sätt att 

ingen enskild människa ska kunna identifiera vilken person det är som blir intervjuad. 

Speciellt gäller det uppgifter som kan komma att vara etiskt känsliga. Det ska vara omöjligt 

för utomstående att få tag på de uppgifter vi får från våra deltagare. 

Nyttjandekravet – Det innebär att alla de uppgifter som vi samlat på oss från deltagarna i 

studien inte får användas till något annat är detta projekt. Uppgifterna får inte ges vidare eller 

säljas vidare till vare sig företag eller myndigheter. 

3.8 Dataanalys 

 
För att skapa förståelse till det insamlade materialet till studien behövdes det en förförståelse. 

Vi samlade in delar för att skapa en helhet som skulle tolkas, något som Kvale och Brinkman 

(2009) beskriver som en cirkel. Enligt författarna är det viktigt att se denna cirkel som en god 

cirkel och att vara öppen i sina tolkningar kring materialet. Detta kan vi återkoppla till 

metoden hermeneutik där man talar om ”cirkeln”.  

 

Vår studie har sen tidigt i arbetsprocessen haft hermeneutiska metodansatsen som 

utgångspunkt då våra frågeställningar innefattar lärarnas uppfattningar och reflektioner. 

Genom studiens ansats fick lärarna utrymme till samtal för att delge sin mening/uppfattning 

kring deras arbete om idrott och hälsa.  Detta var för att få en djupare förståelse i vår 

undersökning för att få fram en kvalitativ innehållsanalys (Birkler, 2008). 

 

 Pauser, skratt med mera plockades bort under transkriberingen eftersom undersökningen 

endast ville få fram vad lärarna säger för något. Lärarens ord blev det viktiga i 

datainsamlingen och därför transkriberades intervjuerna ordagrant då undersökningen skulle 

bli så noggrann som möjligt med pedagogernas svar. Det viktigaste i intervjuerna markerades 

med olika färger för att lättare navigera i texterna, och även för att kunna plocka ut likheter 

och skillnader som exempelvis hur de olika lärarna arbetar med kosten samt vad de anser 

borde göras annorlunda. Svaren jämfördes med studiens syfte och frågeställningar och 

efterhand skapades det både underrubriker och huvudrubriker. 

Det insamlade materialet valde vi att presentera i olika rubriker som kommit fram under 

analysen. För att få en tydlig struktur gjordes ett analysschema med kategorierna: Lärarnas 

arbete, ett motivationsarbete, ett teoretiskt arbete och skolans resurser och där efter fick vi 
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fram underrubriker som är följande: sömn, hygien, fysisk aktivitet, teori och resurser. 

 

Mening/text Nyckelord                Kategori 

”Jag upplever sällan 

eleverna som trötta i mitt 

ämne eftersom eleverna är 

fysiskt aktiva på idrotten” 

(Josef) 

Sömn Lärarnas arbete 

”/…/ Björklund inte är helt 

påläst inom det området för 

han pratar bara om 

kärnämnena och glömmer då 

bort /…/ämnen som skapar 

kunskaper till att lösa alla 

andra ämnen.”(Svante) 

 

Fysisk aktivitet Lärarnas arbete 

”/…/ ingen garanti att alla 

får reda på hemma att man 

bör byta underkläder varje 

dag/…/” (Doris)  

 

Hygien Lärarnas arbete 

”Vi motiverar eleverna till 

att äta i skolan men pratar 

nog för lite om vad man bör 

äta på sin fritid” (Josef) 

 

                 Kost   Ett motivationsarbete 

”/…/något barn har snappat 

upp om motionen, någon 

elev om blodet och någon om 

exempelvis sömnen. (Doris) 

 

               Teori  

 

 

      Ett teoretiskt arbete 

 

 

”Jag tror att det som saknas 

kanske är en tanke på det 

teoretiska, det ligger mer 

tanke på det praktiska/…/ 

(Doris) 

 

  

               Teori 

 

            Skolan 

 

 

Vår övergripande frågeställning är: hur lärarna ser på idrott och hälsa i skolan.  
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Vi har valt att studera kring 5 olika faktorer som uppstod under analysschemat, sömn, kost, 

hygien, fysisk aktivitet, teori.  

Vi kan återkoppla till våra frågeställningar utifrån de rubriker vi fick fram för att den röda 

tråden ska slingra sig igenom hela arbetet.  

 

Med sömnen menar vi att det är viktigt för att uppnå en god hälsa. Som vi beskrev i teorin ger 

sömnen oss nya krafter, detta framhävar även Hellenius, (2010).  

 

Med kosten menar vi att med rätt kost och sömn ökar chanserna för en godare livsstil. Kosten 

ser till så att kroppen får det bränslet som det behöver för att orka med en dag. Äter man inget 

orkar man inte lika mycket och det kan uppstå olika ”signalfel” i kroppen som till exempel 

dålig koncentration, huvudvärk, trötthet osv.  Motionen har en viktig utgångspunkt för en god 

och hälsosam livsstil.  

 

Med rätt hygien menar vi att många elever idag inte vågar duscha tillsammans med andra 

individer eller vistas i samma rum efter en idrottslektion. Hygien innebär inte bara att man ska 

vara ren, utan även vikten av hygien och renlighet när det gäller hantering, tillagning och 

förvaring av livsmedel. 

Med fysisk aktivitet menar vi att det är viktigt att barnen rör på sig för att främja en god hälsa. 

Även att man utvecklar elevens psykiska, fysiska och sociala hälsa. Att ha fysisk aktivitet 

ökar chanserna till bättre koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga. Men för att det ska 

uppstå spelar de andra faktorerna en väldig stor roll. Alla faktorer går hand i hand för att man 

ska utveckla en god hälsa och livsstil.  

Med teori menar vi att det är viktigt att skolan har undervisning om idrott och hälsa och ställer 

sig frågan, varför det är viktigt med alla dessa olika faktorer samt att eleverna får möjligheten 

till att utveckla en förståelse till varför vi idrottar i skolan Med resurser menar vi att det är 

viktigt att skolan både har fysisk aktivitet och teori.  

 Vi kommer att gå in djupare i resultatet och analysen där även intervjun är i fokus.  
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer intervjuresultaten att behandlas och det börjas med en presentation 

utav varje intervjuperson som ställde upp i undersökningen. 

4.1 Intervjupersonerna 

 
”Svante” Är en 40-årig idrottslärare som håller i idrott och hälsa för elever i årskurs 1-6 på en 

liten skola. ”Svante” är utbildad idrottslärare och har också behörighet i ämnet bild. Han har 

varit utbildad lärare i 10 år och varit 9 år på sin nuvarande arbetsplats.  

 

”Doris” Är en 35-årig klasslärare som undervisar i Matematik, bild, svenska, So, No och 

teknik. Hon är utbildad att hålla i ämnena Matematik, No, So och specialpedagogik i årskurs 

1-7. ”Doris” har varit utbildad lärare i 11 år och har arbetat 8 år på sin nuvarande arbetsplats 

med två mammaledigheter.  

 

”Stina” Är en 39-årig idrottslärare samt klasslärare där hon undervisar i No och svenska. Hon 

är utbildad att undervisa i idrott, No, och svenska i årskurs 1-6 och har jobbat på sin 

nuvarande arbetsplats i fyra år och har varit utbildad lärare i 4-5 år.  

 

”Josef” Är en 30-årig idrottslärare som enbart håller sig till idrott och hälsa, men han har 

också behörighet att undervisa i ämnet religion på högstadie- och gymnasienivå. ”Josef” har 

varit på sin nuvarande arbetsplats i tre år utav de fem åren han har varit lärare.  

 

”Kajsa” Är en 36-årig klasslärare som undervisar i svenska, So och bild. Det är också i dessa 

ämnen hon är utbildad för att lära ut i årskurs 1-6. ”Kajsa” har jobbat på sin nuvarande 

arbetsplats i 4½ år och har jobbat som lärare i 13 år. 

 

”Klas” Är en 31-årig klasslärare som undervisar i svenska, matematik och So i årskurs 1-6 

och har varit på sin nuvarande arbetsplats i tre år och varit aktiv lärare i fem år. ”Klas” är 

utbildad lärare i samhällskunskap på gymnasienivå.  
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För att besvara frågeställningarna och syfte kommer vi att förklara mer fördjupat kring hur 

lärarna ser på idrott och hälsa samt hur lärarna arbetar i skolan med kunskapssyn kring drott 

och hälsa. Detta har vi strukturerat genom att förklara de olika begreppen som sömn, fysisk 

aktivitet, hygien, ett motivationsarbete, ett teoretisk arbetsätt samt skolans resurs.  

 

4.2 Sömn  

 
När vi började fråga lärarna hur de arbetar med sömn blev de lite ställda och hade svårt att 

svara på frågan. Lärarna är medvetna om att allt hänger ihop och att det ingår i de dagar då 

skolan har hälsotema, men de arbetar inte på något särskilt sätt med just sömn. De låter 

eleverna se en helhet där sömnen är en viktig del i att uppnå god hälsa men eleverna får inte 

möta sömnen som en egen del. Lärarna menar dock att det uppstår situationer då eleverna och 

de vuxna kan vara trötta och sega.  

 

Josef säger 

”Många gånger då eleverna varit iväg på exempelvis hockeyturneringar eller andra 

idrottsaktiviteter och kommer hem sent, då är eleverna väldigt trötta och sega några 

dagar efter.” 

 

Stina berättar: 

 

”Tyvärr tränar många av de små sent på kvällarna och är därför trötta dagen efter för 

dem kommer i säng sent eller har bara svårt att komma ner i varv efter en fysisk 

aktivitet. Många av dem får även dricka en Coca cola efter träningen, lycka till att 

somna efter den koffeinbomben.”  

 

Då passar lärarna på att prata kring varför de är trötta och vad som kan göras för att undvika 

detta. Detta menar även Hellenius, (2010) att sömnen utger en viktig byggsten i att uppnå god 

hälsa för att kunna orka hänga med i vardagen.  

 

Idrottslärarna upplever sällan att eleverna är trötta eftersom eleverna på idrottstimmarna är 

mer aktiva och får springa av sig istället för att sitta och lyssna på när vi pratar i någon timme. 

Däremot kunde de lärare som undervisar i klassrummet antyda att eleverna är trötta och sega, 

vilket gör att eleverna inte är koncentrerade. Idrottslärarna lyfter dock att de elever som håller 

på med idrott utanför skolan får förvånansvärt lite kunskaper i att sköta sin sömn från sina 

idrottsklubbar.  
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Svante påtalar i intervjun: 

 

”Idrottsklubbarna idag glömmer ofta bort hur allt hänger ihop med träningen. 

”spelarna” går bara dit och kör ett pass och sedan går hem, tränarna måste berätta 

varför vilan är viktig efter träning samt sömnen.” 

 

 

Lärarna menar att eleverna/barnen borde få mer kunskaper om hur viktig sömnen är för att 

sköta sin träning och att det är där skolan måste kliva in mer för att skapa ett bra samarbete 

med idrottsklubbarna.    

 

Josef säger: 

”Jag upplever sällan eleverna som trötta i mitt ämne eftersom eleverna är fysiskt 

aktiva på idrotten”  

 

Vår tolkning är att läraren poängterar att fysisk rörelse skapar energi och han menar också att 

alla lärare på skolan kan enkelt ta del utav detta, han berättar om hur enkelt det är för eleverna 

att ta en kort bensträckare där de kan göra korta enkla rörelser i klassrummet som återskapar 

elevernas energi och låta dem få ny energi. 

 

Kajsa berättar att: 

”Vi försöker ta mindre pauser med mycket rörelse för att ge eleverna ny energi” 

 

Klassrumslärarna berättar att de mer och mer använder sig utav knep från idrotten med rörelse 

men också med olika avslappningsövningar för att hitta en balans när de märker att eleverna 

har för mycket energi.  

 

Kajsa berättar: 

 

”Vissa lektioner kan eleverna visa prov på för mycket energi och lekarna fungerar inte, 

då är det enkelt att slänga in en avslappnings-cd och låta eleverna komma ner på jorden” 
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4.3 Fysisk aktivitet 

 
Idrottslärarna berättar att det på idrotten handlar om att hålla eleverna fysiskt aktiva under 

stora delar av lektionen. De elever som inte kan vara med av olika anledningar som 

exempelvis skador eller sjukdom får oftast specialuppdrag på idrotten där de blir aktiva på ett 

annat sätt. Det kan vara allt från att döma till att ta tiden eller bara sköta musiken, ett sätt att få 

alla att känna sig delaktiga på lektionen och det är vad idrottslärarna anser är viktigast för att 

skapa motivation. Idrottslärarna menar att när eleverna kommer till idrotten har de en hög 

förväntan om att få röra sig mycket och det är inga problem att sätta igång eleverna till att 

leka sina lekar.  

 

Svante: 

”Vi som idrottslärare har ett krav att alltid ha rörelse på våra lektioner annars är det svårt 

att motivera alla eleverna. Ofta blir teoridelen lidande eftersom passen är för korta” 

  

 

På idrottslektionerna lyfts alltid syftet med dagens lektion fram och mellan lekarna får 

eleverna reflektera över vad som tränas och syftet med lekarna. En lärare berättar också att 

läroplanen ibland dyker upp för att motivera alla eleverna till att röra på sig. 

Svante berättar i intervjun: 

”Om eleverna hade kunnat ta ansvar för sitt välbefinnande idag? Svårt att svara på, det 

vet jag faktiskt inte. Det är så individuellt och allt beror på vilken grund man lagt för 

dem. Mycket beror också på hur klassrumslärarna jobbar med det och vilket intresse 

lärarna har för att skapa välbefinnande, jag lägger en grund här i idrotten men eftersom 

det är så få timmar behöver alla lärarna hjälpas åt för att eleverna ska kunna ta ansvar för 

sitt eget välbefinnande”. 

Klassrumslärarna arbetar betydligt mindre med fysiskt aktivitet men anser ändå att det är 

viktigt att få in det i klassrummet, därför har de flesta utav lärarna i vår intervju pauser i 

undervisningen där eleverna får röra på sig, ta rast eller bara följa ett rörelseprogram som 

lärarna har gjort upp.  

 

Lärarna förklarar för eleverna varför det är viktigt att ta dessa pauser då de behöver nytt syre 

och få igång blodcirkulationen för att orka med att sitta still. Det är dock en lärare som lämnar 

över ansvaret på en sjukgymnast som kommer ut och pratar om varför eleverna måste ta 
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pauser för att få igång blodet. 

 

Kajsa berättar: 

”Att prata om rörelse idag är skolan generellt för dåliga på, det borde pratas om överallt 

hela tiden eftersom alla lärarna är generellt sätt eniga om att eleverna måste röra på sig 

under exempelvis rasten”  

 

Alla lärarna i vår intervju anser att det pratas för lite om rörelse i skolan idag och hur viktigt 

det är för eleverna att förstå varför de behöver röra på sig.  

En av idrottslärarna ställer sig kritisk till skolministern Jan Björklunds förhållningssätt till 

idrottens betydelse. 

 

Svante säger i intervjun:  

”Tyvärr tror jag att Björklund inte är helt påläst inom det området för han pratar bara om 

kärnämnena och glömmer då bort de kreativa, praktiska ämnena som idrott och slöjd som 

är ämnen som skapar kunskaper till att lösa alla andra ämnen”. 

 

Samtliga lärare anser att idrott och hälsa är en stor del i vår vardag och att det är viktigt för 

eleverna att röra på sig, både i skolan och på fritiden. Idrottslärarna jämförde idrotten med ett 

smörgåsbord där eleverna ska ges möjligheter att testa på olika idrotter samt att ge dem 

möjligheter att hitta verksamheter att utöva de idrotter som eleverna blir intresserade utav. 

Lärarna upplever att det idag är viktigt att ge eleverna möjligheter att prova på olika idrotter 

eftersom vardagsmotionen i dagens samhälle blir mindre och att det i vuxen ålder blir mer 

stillasittande jobb. Alla lärarna berättade att de själva är aktiva ett par gånger i veckan för att 

själva uppnå ett bra välbefinnande.  

 

Lärarna påtalar vikten av att arbeta med idrott och hälsa inte bara som ett paket utan att hela 

tiden återkoppla hälsobegreppet till skolan där sömn, kost och motion ingår samt ge eleverna 

en förståelse till att allt hänger ihop. En av lärarna berättar att föräldrarna anser att det är skönt 

med stöd från skolan när det kommer till att lyfta exempelvis sömn och kost för att få deras 

barn till att vara utvilade och få energi genom vilken mat de äter.  

 

Läraren anser att om en elev mår dåligt av olika anledningar kan det vara svårt för den eleven 

att nå personlig utveckling, medan en elev som uppnår bra hälsa har en bra självbild, bra 

självförtroende och har därför lättare att nå personlig utveckling.  
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Lärarna hävdar att deras egen inställning till ämnet idrott och hälsa påverkar mycket vad alla 

olika lärare lär ut inom sitt ämne, har en lärare dåliga erfarenheter med idrott och inte tar hand 

om sig själv blir det svårare för den läraren att nå ut med ett hälsosamt budskap. 

 

4.4 Hygien 

Idrottslärarna berättar att de elever som varit aktiva på idrotten måste duscha och att det pratas 

en hel del kring hur viktigt det är att duscha samt varför man måste göra det. Det lyfts alltid 

när eleverna ska ha bad på idrotten eftersom det är extra viktigt att eleverna vet om vilka 

regler som gäller när de ska duscha innan bad. Pedagogerna är eniga om att det är ett problem 

att eleverna försöker undvika att duscha men att lärarna har olika alternativ till de elever som 

uppfattar duschandet som jobbigt. Lärarna menar därför att de erbjuder eleverna ett särskilt 

eget duschrum om det skulle uppstå ett liknande problem.  

 

Klasslärarna arbetar desto mer med hygien i form av att de pratar om puberteten och dess 

påverkan på människokroppen. En lärare berättar att de har sexualkunskap på skolan där 

hygienen är en stor del utav ämnet, läraren ifråga menar att om skolan lyfter ämnet ofta blir 

det inte tabu i samhället och det blir i sin följd lättare för eleverna att prata om ämnet. 

 

Doris säger att: 

”Det är ingen garanti att alla får reda på hemma att man bör byta underkläder varje dag 

eller borsta tänderna två gånger om dagen och sånt som idag är sunt förnuft. Ibland 

kommer skolsköterskan in och pratar om det och jag försöker ofta lyfta ämnet i 

klassrummet.” 

 

Många utav pedagogerna i vår studie lyfter hemmet som den viktigaste delen i hygienarbetet 

och hur viktigt det är för skolan att vara ett komplement för de elever som inte får stöd 

hemma i det som räknas som sunt förnuft. Vet eleverna inte varför de luktar svett och inte får 

hjälp hemma måste skolan ta sitt ansvar och hjälpa dem. Skolan har elevhälsoteam och 

skolsköterskor men också lärarna ska kunna ta tag i detta för att utbilda eleverna till vad som 

är viktigt för att uppnå god hygien och hälsa.  

 

Kajsa berättar: 

”Jag har stött på de elever som kommit in i pubereten och luktat mycket svett som jag har 

fått berätta och hjälpa hur denne elev ska göra för att skapa bättre hygien” 
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Kajsa fortsätter att berätta att vi pedagoger måste finnas där för eleverna om hemmet inte gör 

det och att vi måste ta ett större ansvar när det gäller elevernas hälsa. 

4.5 Ett motivationsarbete 

 
Idrottslärarna berättade i intervjun att de lämnar över en del ansvar om kost till 

hemkunskapsläraren och berättade att eleverna i årskurs 6 har hemkunskap och att de där får 

lära sig mer om kost. Idrottslärarna hade dock ingen kommunikation med hemkunskapen om 

vad som diskuteras på lektionerna. Idrottslärarna berättade också att det finns hälsoteman på 

skolorna som lyfter vikten av bland annat kost men att idrottslärarna inte är med och planerar 

hälsodagarna. Även klassrumslärarna lyfter hälsotemadagarna och deras olika teman de har 

om hälsan, det är dock ingen av lärarna som är nöjda med arbetet eftersom det är för litet och 

att det bara pågår under en kort tid varje termin och inte lyfts mer och fler gånger. Några av 

lärarna berättar att de pratar om kosten när eleverna har fruktstunder i klassrummet. 

En av pedagogerna anser att kosten bör komma in mer naturligt i skolan och att det är något 

som bör talas om mycket mer samt att det är ett enkelt ämne att lyfta när som helst var som 

helst. 

 

Samtliga lärare som vi intervjuat har lyft hur viktigt det är för eleverna att pedagogerna äter 

med eleverna i matsalen och hur enkelt det kan vara att påverka vad eleverna äter. Lärarna kan 

berätta om varför det är viktigt att äta exempelvis grönsaker eller att det är viktigt med energi 

men också att eleverna ser att lärarna äter maten.  

 

Lärarna menar att det ges möjligheter att prata om sina egna matvanor med eleverna för att ge 

dem inspiration till att äta rätt och ge eleverna möjligheter att reflektera över vad bra kost är.  

Kajsa menar: 

”Tyvärr händer det att några pedagoger inte äter med eleverna för att få ner kostnaden på 

sina egna matvanor” 

 

Det problem som uppstår är att lärarna måste betala för maten, något lärarna som vi intervjuat 

anser bör vara gratis. Av de pedagoger vi intervjuade var det en lärare som inte visste vad 

eleverna kunde om matvanorna och det var den lärare som endast åt en gång i veckan med 

eleverna medan de andra lärarna åt varje dag med sina elever. Rent allmänt anser pedagogerna 

att eleverna kan för lite om kost, men några lärare tror att eleverna kan en del men att de 
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ibland väljer att bara äta det som de tycker är gott.  

 

Josef menar: 

”Vi motiverar eleverna till att äta i skolan men pratar nog för lite om vad man bör äta på 

sin fritid för att orka mer samt för att skapa god hälsa.” 

 

Samtliga pedagoger lyfter många gånger att kost både i skolan men också i vardagssituationer 

för både barn och vuxna handlar om motivation. Lärarna menar att det är enkelt att bara 

värma en pirog eller att köpa hem en pizza.  

 

Lyckas man få eleverna eller sina familjemedlemmar motiverade till att äta en bra kost för att 

ta hand om sina kroppar vinner man mycket. 

4.6 Ett teoretiskt arbetssätt 

 

Pedagogerna anser generellt att eleverna kan för lite om det teoretiska inom idrott och hälsa. 

De anser att det beror på att det är för få idrottstimmar i skolan och att eleverna bör ha fysisk 

aktivitet på den tid som finns. Samtliga lärare menar att de elever som är fysiskt aktiva idag 

och tillhör någon form av idrottsförening på fritiden med stor sannolikhet kommer att fortsätta 

att vara aktiva eller ges möjligheten till att vara aktiva en längre tid, men de elever som inte är 

fysiskt aktiva på sin fritid kommer att röra sig mindre och mindre efter sina år i skolan och 

kommer till slut nå någon form av ohälsa.  

Några lärare menar dock att de elever som är fysiskt aktiva på sin fritid inte alltid kan se en 

helhet i begreppet hälsa utan ser bara den fysiska delen och inte andra delar som 

förslitningsskador, kosten och sömnen som är grundpelarna till att uppnå god hälsa. En av 

pedagogerna menar att samhället idag fokuserar sig mycket mer på kost än på rörelse och hen 

tror att idrotten kommer ökas upp inom skolan i framtiden. En av lärarna menar att det inte är 

elevernas intresse det är fel på utan att det är lärarna som måste lyfta begreppet hälsa oftare. 

Doris säger att: 

”Ja det är de här små bitarna, något barn har snappat upp om motionen, någon elev om 

blodet och någon om exempelvis sömnen. Jag tror att det är för dåligt om man skulle titta 

på allt utan det är bara vissa bitar som dem har” 

Lärarna menar också att vi lägger stor vikt i andra ämnen där vi anser att eleverna ska ha 
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kunskap och måste kunna saker som inte alltid är nödvändiga. Ett exempel som kom upp mer 

än en gång var att eleverna i dagens skola ska kunna räkna avancerad matematik fast att 

många aldrig kommer träffa på matematik mer än när de handlar. Vi ska dock inte se till att 

eleverna kan ta tillräckligt bra hand om sina kroppar för att skapa hälsa enligt lärarna, vi ska 

skapa individer som passar in i samhället. Ändå väljer de inte att prioritera god hälsa före att 

lära dem räkna med x och y samt lära sig vad som hände vilka årtal, något som enkelt kan tas 

reda på i dagens samhälle med hjälp av alla smartphones, läsplattor och datorer.  

4.7 Skolans resurser 

 
Alla de intervjuade pedagogerna delar åsikten om att det är för lite idrott på dagens schema. 

Lärarna anser att teorin i idrott och hälsa blir lidande då eleverna enbart hinner med att få den 

fysiska aktiviteten men inte förståelsen om varför fysisk aktivitet är viktig. Det är endast en 

utav lärarna som direkt kan ge ett förslag till hur skolorna ska få in mer idrottstimmar i 

skolan.  

Idrottslärarna anser att det skulle behövas en teorisal för att bedriva den teoretiska 

undervisningen med eleverna. Lärarna tycker att ett problem som uppstår när eleverna 

kommer ombytta till idrotten är att de förväntar sig att springa och leka vilket gör det svårt för 

lärarna att fånga elevernas uppmärksamhet. Idrottslärarna menar då att om det ligger ett extra 

pass på schemat som skall bedrivas i en teorisal inte ombytta blir det genast lättare för 

eleverna att veta att idag ska vi anteckna och lyssna. 

Svante berättar i intervjun att: 

”Jag tycker att varje klass ska ha en timme idrott till, minst per vecka i skolan. Jag tycker 

skoldagarna ska förlängas för att eleverna ska hinna med att ha fler timmar. Det skulle 

också fungera att ha ett samarbete med fritidshemmet, att halva gänget är på idrotten ena 

veckan och andra halvan är på idrotten nästa vecka” 

Svante ställer sig kritisk till skolpolitiken och menar att allt handlar om pengar, Björklund 

försöker bara gå med vinst och våra skolor blir lidande utav detta. Samtliga lärare hade olika 

lösningar för att få in mer idrottstimmar i skolan och menar att om de har det borde nog fler 

som står högre upp i vår hierarki också ha det. Lärarna var dock osäkra på var det brister, om 

det är pengarna som är problemet eller om det är att idrotten och vår hälsa väljs bort för att 
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svenska skolor ska ha bättre resultat i de andra ämnena för att vi ska komma bättre till rent 

statistiskt.   

Doris påtalar i intervjun: 

”Jag tror att det som saknas kanske är en tanke på det teoretiska, det ligger mer tanke på 

det praktiska. Det faller bort för mycket teoretiskt i idrotten som det faller bort för mycket 

praktiskt i de andra ämnena i skolan. Idrotten ligger över med det praktiska och det 

teoretiska ligger över på andra ämnen som matematik. Man kan göra så att de andra 

ämnena får in mer praktik som kan gynna idrotten och på idrotten kan teori lyftas ännu 

mer” 

Lärarna anser att alla ämnen bör balanseras mer än vad det gör, några ämnen fokuserar för 

mycket på det teoretiska och andra ämnen lägger mer energi på det praktiska. 

5 Analys 

Här kommer vi att beskriva vår tolkning utifrån lärarnas resonemang kring de olika 

hälsoaspekterna.  

5.1 Sömn 
 

Utifrån intervjun tolkar vi att Svante menar att det är viktigt att man har olika rörelser och 

fysisk aktivitet för att stimulera kroppen samt för att kunna orka med i de andra ämnena. Han 

menar också att andra lärare i de olika ämnena kan ta del av olika rörelser för att bevara 

koncentrationen hos eleverna.  

I intervjun menar de andra lärarna att de är något som vi måste integrera mer i 

undervisningen, de påtalar även att när eleverna eller lärarna är trötta, lyfter de begreppet 

sömn och diskuterar varför vi blir trötta.  

I intervjun berättar Kajsa att ”Vi försöker ta mindre pauser med mycket rörelse för att ge 

eleverna ny energi”. Vi tolkar att lärarna menar att använda sig och utnyttja idrottens teknik är 

en grundtanke till att utveckla elevernas hälsa.  
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5.2 Fysisk aktivitet  
 

Vi tolkar att lärarna menar att idrotten ska vara en undervisning där eleverna kan få använda 

hela sin kropp till rörelse. De menar antagligen att fysisk aktivitet sätter igång hela kroppen 

och det är något som ska fortlöpa under hela lektionen. Lärarna påtalar även i intervjun att 

deras vilja är att få alla elever både de som är med och de elever som inte är med på grund av 

en viss anledning känner sig delaktiga.  

I intervjun hävdar Svante att eleverna får för lite idrottstimmar i skolan för att utveckla 

förståelsen för idrott och hälsa.  I Nationella utvärderingen (2003) nämns det att ämnet idrott 

och hälsa handlar mycket om att skapa en vana hos eleverna där det handlar om att de ska 

vara aktiva och att röra på sig.  

I intervjun menar lärarna att fysisk aktivitet är något som de måste integrera mer i 

undervisningen, de anser att de har för lite tid att diskutera och röra på sig för bland annat öka 

syresättningen osv.  

Lärarna i intervjun menar på att det är viktigt att se helheten i idrott och hälsa och hur viktigt 

det är att integrera det i vår vardag. De menar att man inte bara lägger fokus på fysisk aktivitet 

utan även sömnen, kosten och vikten av varför vi ska röra på oss, alltså att man återkopplar 

till hälsobegreppet.  

5.3 Hygien  
 

Lärarna poängterar i intervjun hur viktigt det är man efter varje idrottspass duschar efteråt. 

Lärarna i intervjun påtalar om att det är ett problem att eleverna försöker undvika att duscha 

efter idrotten. Lärarna menar att de har olika alternativ till de elever som uppfattar duschandet 

som jobbigt, detta är något som Nationella utvärderingen (2003) nämner i sina teorier.   

Lärarna säger i intervjun att de erbjuder eleverna ett särskilt eget duschrum om det skulle 

uppstå ett liknande problem. Pellmer och Wramner (2007) poängterar att det är viktigt att vi 

erbjuder dem ett annat alternativ till att kunna duscha.   
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Lärarna menar att de brukar lyfta puberteten i klassrummet då det sker en hel del med vår 

kropp. Att sköta sin hygien menar lärarna är en principsak. I intervjun berättar Kajsa att hon 

har stött på de elever som kommit in i puberteten och luktat mycket i skolan. 

Vår tolkning av Kajsas resonemang är att det är viktigt att vi lärare finns till hands om det 

behövs. Det är viktigt att vi öppnar upp våra dörrar för de elever som inte får den hjälpen 

hemifrån. Hon menar också att det är viktigt att vi är lyhörda och lyssnar på eleverna när det 

handlar om hälsa. 

5.4 Ett motivationsarbete  
 

I intervjun berättar läraren Josef att de lägger över en del av ansvaret till hemkunskapsläraren 

då eleverna har mer hemkunskap än idrott. Lärarna menar i intervjun att de har en brist i 

kommunikation sinsemellan och man inte vet vad den andra läraren tar upp och inte tar upp.  

Lärarna berättar i intervjun att de brukar ha hälsotemadagar där de belyser vikten av att äta 

rätt kost för att orka med vardagen. De menar att med en god hälsa man får av att äta rätt, 

träna och god sömn mår kroppen som allra bäst. Det är skolans uppgift att framhäva detta till 

eleverna.  

I intervjun menade lärarna att det saknade fler lärare vid skollunchen då alla eleverna äter 

middag. De menar att desto fler lärare vi är desto mer kan vi inspirera eleverna att äta en 

allsidig kost. Lärarna menar att vi är förebild och att vi måste föregå med gott exempel. 

Många lärare tar idag med sig sin egen lunch för att spara sina pengar.  

I intervjun menar Kajsa på att ”Tyvärr händer det att några pedagoger inte äter med eleverna 

för att få ner kostnaden på sina egna matvanor”. Problematiken i skolan är att lärarna måste 

betala för sig själva, detta ger konsekvensen att lärare allt mer minskar att äta med eleverna 

under skollunchen och de lär sig inte hur eleverna hanterar sin ”matvana”.  

Josef menar i intervjun att vi som lärare motiverar eleverna till att äta i skolan men i 

undervisningen tar vi upp för lite om vad och vilket man ska äta för att utveckla en god hälsa.  

Josef menar att det handlar om motivation. Hur motiverad en elev är till att äta handlar om hur 

man har fostrat barnet från början och vilket förhållningssätt man har till mat. Hellénius 

(2010) anser att man måste ha en varierad kost och att vi behöver bra mat för att få energi och 
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kunna orka med vardagen.  

5.5 Ett teoretiskt arbetssätt 

I intervjun belyser de flesta lärare att eleverna kan för lite teori om idrott och hälsa. Lärarna 

menar att eleverna har för lite idrottstimmar i veckan för att både kunna integrera det 

teoretiska och de praktiska. De menar också att de elever som är aktiva i form av någon fysisk 

aktivitet på fritiden ofta brukar träna mer och i en längre period än de elever som är inaktiva 

på fritiden. Detta menar även Stattin och Özdemir (2012) som skriver att eleverna presterar 

bättre när man kombinerar kost, idrott och teori för att utveckla en god hälsa. 

 

Men i intervjun hävdar samtliga lärare att de som är väldigt aktiva på fritiden med någon form 

av fysisk aktivitet har svårt för att kunna sätta gränser för att det ska bli en överdriven träning, 

vilket kan då utvecklas till en ohälsa. De menar att idrottare har svårt för att se helheten dvs. 

svårt för att inse att man tränar för mycket, tränar så mycket att det sliter på leder, undernärd 

alltså de tränar mer och sänder ut mer energi än vad de tillsätter sin kropp i form av mat. 

5.6 Skolans resurser  

 

I intervjun berättar Svante: ”Jag tycker att varje klass ska ha en timme idrott till, minst per 

vecka i skolan. Jag tycker skoldagarna ska förlängas för att eleverna ska hinna med att ha fler 

timmar. Det skulle också fungera att ha ett samarbete med fritidshemmet, att halva gänget är 

på idrotten ena veckan och andra halvan är på idrotten nästa vecka” Alla respondenter var 

eniga om att eleverna hade för lite tid på schemat för idrott och hälsa. De ansåg att eleverna 

bör gå längre i skolan för att både hinna med fysisk aktivitet och teori. Lärarna visste inte var 

det brast någonstans. De trodde att det antingen kostade för mycket eller om det har tagits bort 

från schemat för att man vill koncentrera sig mer på de grundläggande ämnena.  

 

I intervjun menar Doris: ”Jag tror att det som saknas kanske är en tanke på det teoretiska, det 

ligger mer tanke på det praktiska. Det faller bort för mycket teoretiskt i idrotten som det faller 

bort för mycket praktiskt i de andra ämnena i skolan. Idrotten ligger över med det praktiska 

och det teoretiska ligger över på andra ämnen som matematik. Man kan göra så att de andra 

ämnena får in mer praktik som kan gynna idrotten och på idrotten kan teori lyftas ännu mer”  
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Lärarna i intervjun säger att man borde integrera och balansera idrott och hälsa i de andra 

ämnena för att barnen ska öka en förförståelse. Idrottsundervisningen menar Larsson och 

Meckbach (2007) ska bidra till att sänka samhällets ohälsotal, vilket innebär att läraren måste 

ge eleverna kunskaper för att fortsätta en hälsosam livsstil utanför skolan 

6 Resultatdiskussion 
 

I resultatdelen får vi en överblick av de frågor vi ställt i frågeställningen som handlar om hur 

hälsodelen i ämnet idrott och hälsa integreras i undervisningen till eleverna samt vilka 

möjligheter det finns i skolmiljön för utveckling av ämnet ifråga.  

6.1 Hur ser lärare på arbetet för att ge eleverna god hälsa.  

6.1.1 Lärares arbete  

 

I resultatet av intervjun kom vi fram till att alla lärarna lyfter att de elever som uppnår fysisk 

och psykisk hälsa klarar av andra ämnen lättare. Detta styrker Ericsson (2007) när hon 

påpekar att de elever med god hälsa lyckas bättre i skolan än de elever som inte uppnår god 

hälsa. Detta är något som även speglar samhället efter skolan. Kostenius och Lindqvist (2006) 

tar upp att redan på 1800 talet insåg staten att hälsan måste prioriteras för att medborgarna 

skulle klara av att leva i samhället och att kunna utföra sitt arbete. 

 

Utifrån vårt förnuft och vår erfarenhet kan vi konstatera att idrott kombinerat med hälsa har en 

stor påverkan för att utveckla en godare livsstil. Att lyfta för eleverna att motion, sömn och 

kost går hand i hand.  

Det var blandade resonemang från lärarnas sida då de menar att de elever som är fysiskt  

aktiva idag och tillhör någon form av idrottsförening på fritiden kommer med stor sannolikhet 

att fortsätta vara aktiva eller ges möjligheten till att vara aktiva en längre tid, men de elever 

som inte är fysiskt aktiva på sin fritid kommer att röra sig mindre och mindre efter sina år i 

skolan och kommer tillslut nå någon form av ohälsa. Även Bråkenheim (2008) beskriver 

vikten av att vara aktiv i en idrottsförening som ung.   

 

Vi anser att kombinerar man alla de grundläggande faktorerna kost, motion samt hygien etc. 

och berättar vikten av idrott och hälsa och vilka faktorer som kan uppstå om man inte är aktiv 

kan de ha en stor betydelse för deras hälsa (Stattin och Özdemir, 2012). Utifrån den 
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hermeneutiska ansatsen anser vi att lärarnas åsikter om att det mänskliga psyket hänger ihop 

med fysiken, man klarar psykiska påfrestningar lättare om man har en god fysisk hälsa. Med 

en god teoretisk kunskap från lärarnas sida kan man utveckla elevernas tankar och värderingar 

kring idrott och hälsa. Man ökar inte bara en godare livsstil utan även sig själv som individ 

både den psykiska, fysiska hälsan och självförtroendet, detta kan man återkoppla till 

Annerstedt, Peitersen & Rönholt (2001) teorier samt att Annerstedt (2008) också lyfter detta.  

Nationella utvärderingen (2003) lyfter vikten av att reflektera över det praktiska görandet 

efter ett moment på idrottslektionen, annars skapas en brist i undervisningen och eleverna får 

svårt att se en koppling. Därför anser vi att det är viktigt att man skapar en förförstålse hos 

eleverna för att förstå vikten av en god hälsa.   

 

Lärarna i vår studie berättar om att det är lärarnas ansvar att lyfta hälsoämnet och att elevernas 

intresse inte ska spela någon roll samt att eleverna ska lära sig att ta personligt ansvar för att 

uppnå hälsa. Det påpekar även Larsson och Meckbach (2007) samt att lärarnas roll är central 

för att eleverna ska ges möjligheten att uppnå hälsa.  

 

Utifrån vår tolkning av lärarnas resonemang anser vi att idrott och hälsa bör integreras mer i 

all undervisning. Detta gör att barnen utvecklar förståelse och ansvaret blir allt större. 

6.1.2 Hygien  

 

I resultatet av intervjun var alla lärare eniga om att de ser idrott och hälsa inte bara som ett 

paket utan ett ämne som återkopplas hela tiden under termin. Sömn, hygien, rörelse och kost 

är delar som ingår och det är något som Rydqvist och Winroth (2002) tar upp när de beskriver 

olika faktorer som påverkar vår hälsa. Även Gjerset et. al. (1997) tar upp att om en individ vill 

nå god hälsa måste hen ha goda kunskaper om kost, sömn, hygien, motion och ett bra 

förhållningsätt till tobak och alkohol. Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008) lyfter vikten 

vid att människan måste förstå effekter som just tobak och alkohol ger på vår hälsa. 

 

Utifrån vår tolkning och förförståelse anser vi att detta är något som alla lärare bör följa och 

kan styrka utifrån Lgr-11, (Skolverket, 2011). Det vi menar är att betydelsen av mat, sömn, 

hygien, motion och sociala relationer är goda förutsättningar för att må bra. Just de sociala 

relationerna är något som lärarna lyfter i våra intervjuer, då de menar att de elever som utövar 
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idrott på sin fritid får träna på sociala aspekter såsom att vänta på sin tur, passa varandra och 

ta hänsyn till andra individer. I latin finns det ett begrepp som heter "Repetitio est mater 

studiorum" vilket betyder ” repetition är kunskapens moder” och därför bör alla delarna som 

vi nämnt inom idrott och hälsa återkopplas flera gånger och det är något vi som blivande 

pedagoger vill lyfta i vår kommande arbetsroll. 

 

I intervjuerna beskrivs idrotten som ett smörgåsbord av olika rörelsemoment, att eleverna ska 

få testa på många olika former av idrott, vilket styrks av Gjerset et. al. (1997) då han lyfter att 

det inte spelar någon roll hur vi rör oss utan bara vi rör oss för att skapa god hälsa. 

 

 I Lgr-11 (Skolverket, 2011) står det att om eleverna får prova på olika former av rörelser och 

skapar positiva upplevelser förblir eleverna fysiskt aktiva senare i livet, samt det centrala 

innehållet att eleverna skall röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Detta är något som 

lärarna anser är extra viktigt idag då den vardagliga motionen har minskat. Detta är något som 

Larsson och Meckbach (2007) styrker då de skriver om nya forskningsstudier där resultatet 

visar att eleverna idag är mer inaktiva än förr, vilket bidrar till att de blir svagare med sämre 

motorik. Utifrån lärarnas tolkningar av hälsa och idrott kan vi bekräfta deras värderingar och 

åsikter genom att ha en god hälsa.  

6.1.3 Kost 

 

Bremberg (2004) beskriver skolan som en miljö där eleverna ska knyta sociala kontakter och 

utveckla sitt sociala samspel, vilket gör att matsalen blir en utmärkt plats för det. Alla lärarna i 

vår studie anser att maten på skolan är bra och att den blivit bättre med årens gång. Skolorna 

erbjuder olika huvudrättsalternativ som innebär att de eleverna med laktos- och glutenallergi 

får rätt kost sett till deras behov. Det finns även många olika salladsalternativ och knäckebröd.  

 

Vår tolkning av intervjuerna var att lärarna ofta lämnar över ansvaret om kost till 

hemkunskapen och inte för någon dialog om det i undervisningen, vilket kan vara en naturlig 

tvåvägskommunikation. Dock arbetar samtliga lärare med att motivera eleverna genom att äta 

och samtala med eleverna på lunchen i matsalen. Hellénius (2010) lyfter att maten kan vara 

ett bra tillfälle att skapa ett socialt samspel genom att sitta ner och prata med kompisar men 

också med vuxen personal, vilket enligt lärarna i vår studie anser är ett bra tillfälle till att 
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motivera eleverna till att äta bra mat. 

 

Hellénius (2010) menar att varierad kost är en av grunderna till att uppnå god hälsa och det är 

något som skolorna vi utförde vår studie på kan erbjuda enligt lärarna. Flera utav lärarna 

menar att eleverna kan ha goda kunskaper om kost, men väljer ändå att ignorera vad som är 

rätt mat och äter det som är gott, något som Annerstedt m.fl. (2001) lyfter då de anser att det 

inte spelar någon roll vad för mat som är hälsosam eftersom människan väljer att äta det man 

anser är gott.  

 

Hellénius (2010) beskriver mikropauser som en viktig del under en skoldag, det handlar om 

att ge eleverna ny energi för att klara dagen. De klassrumslärare vi intervjuat har en fruktstund 

varje dag då det blir en form av mikropaus men också ett tillfälle då kosten kan bli ett 

samtalsämne. Lärarna i fråga ser till att alla elever äter någonting och eleverna får reda på 

varför det är viktigt med att äta sin frukt eller smörgås (beroende på olika förutsättningar).  

6.1.4 Sömn 
 

Lärarna anser själva att sömnen är en av grundpelarna i begreppet hälsa, Rydqvist och 

Winroth (2002) nämner sömnen som en av de absolut viktigaste byggstenarna i att skapa god 

hälsa. Är människan utvilad orkar hen träna, för att träningen skall ge resultat behövs sömn, 

sover människan dåligt äter hen på oregelbundna tider samt inte orkar med 

skolan/jobbet/vardagen detta framhåller Hellénius (2010).  

 

Lärarna passar på att lyfta begreppet sömn när någon elev kommer till skolan och är trött, en 

utav idrottslärarna menar att det aldrig varit ett problem i idrotten eftersom alla är fysiskt 

aktiva under större delar utav passet.  

Två av lärarna som vi intervjuade arbetade på samma skola och integrerade samtal kring 

sömn och dess betydelse för inlärning i andra ämnen än idrott och hälsa mer i undervisningen 

än de andra lärarna vi intervjuade. Från elevernas föräldrar fick lärarna mer positiv feedback, 

samtidigt som dessa två lärare tolkar det som att föräldrar idag har bra förståelse för att 

eleverna behöver sin sömn samt att sömnen är ett genomsyrande begrepp på skolan. Detta kan 

vi styrka utifrån vår tolkning och förståelse då sömnen är en viktig grundpelare för att uppnå 

en god hälsa.  
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6.2 Hur idrott och hälsa upplevs i skolan samt vilka förutsättningar finns i 

skolans miljö för utveckling av idrott och hälsa? 

 

Idrottslärarna var ense om att försöka hålla alla elever aktiva under större delar utav 

idrottspasset men också att väva in lite teori i form av att få eleverna att förstå lektionens 

syfte, dels att alla elever uppfattar olika. Annerstedt, Peitersen & Rönholt (2001) anser att det 

krävs olika tillvägagångssätt för att nå ut till alla elever och att all undervisning i skolan bör 

vävas med både teori och praktik vilket idrottslärarna i vår studie försöker klara av trots 

begränsade resurser exempelvis timplanen för ämnet. Lärarna anser också att idrottssalen 

skulle behöva en teorisal där eleverna vet om att de inte kommer att behöva vara ombytta och 

att det är teori som står på schemat.  

 

Lärarna i vår studie lyfte hur viktig den fysiska aktiviteten är för att skapa ett socialt samspel, 

att eleverna får lära sig vänta på sin tur, lära sig samarbeta och att det är laget före jaget. Detta 

är något som Engström (2010) menar på är viktigt i idrottssalen, att eleverna får träna på att 

tyda de sociala koderna och att ett socialt samspel växer fram i olika lekar. 

Klasslärarna i vår studie vill ha ett aktivt klassrum där rörelsen blir viktig för att återskapa 

energi och koncentration, lärarna vill inte ha ett stillasittande klassrum eftersom de anser att 

det inte är bra för varken eleverna eller lärarna. Norlander (2004) anser att små enkla 

rörelsepass kan på ett lätt sätt plockas in i klassrummet och kan på ett enkelt sätt användas 

med eleverna för att ge dem enkel motion vilket i sin tur ökar koncentrationen och energin. En 

av lärarna påpekar att det är ännu viktigare med rörelsepauser i dagens samhälle då eleverna 

arbetar mycket med datorer och kan bli sittandes i samma position i en längre tid. Ett annat 

sätt som lärarna försöker arbeta med att ge eleverna en vardaglig motion är att motivera 

eleverna samt deras föräldrar till att cykla eller promenera till skolan. En av lärarna berättade 

om ett projekt som skolan hade under en tid då eleverna fick poäng om de cyklade till skolan.  

 

Bremberg (2004) menar att om skolan kan erbjuda säkra vägar till och från skolan med cykel 

och gång ökar det elevernas möjlighet till fysisk aktivitet. Faskunger (2004) anser att den 

sociala miljön stärker elevernas förhållande till fysisk aktivitet, om eleverna cyklar ihop blir 

det ett socialt rörelsemönster i deras vardag.  

 

Lärarna i vår studie var eniga om att eleverna kan för lite om den teoretiska delen inom idrott 
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och att det beror på för få idrottstimmar i skolan. Lärarna känner att tiden inte räcker till för 

att ge eleverna förståelse kring ämnet, lärarna är väl medvetna om det som Annerstedt (2001) 

kallar för bildande ämne. Enligt Annerstedt (2008) domineras svenskt idrottsundervisning 

mest av bollsporter, fitnessträning, och friidrott, vilket resulterar i att hälsobegreppet inte lyfts 

lika mycket i Sverige som i övriga länder i Skandinavien. 

 

Samtliga lärare anser att eleverna bör ha mer idrott och hälsa i skolan och att eleverna ska få 

mer fördjupning i teorin. Detta betyder att lärarna anser att timplanen bör ändras eller kollas 

över så att idrott och hälsa kan komma in mer i elevernas schema. Det nämns även att 

föräldrarnas roll blir viktig i elevernas fortsatta hälsoutveckling där alla delarna spelar roll. 

Patriksson (1987) beskriver hemmets roll som viktig del då en aktivitet kan aktivera en hel 

familj. Har föräldrarna intresse för rörelse och att uppnå god hälsa speglas det oftast till 

barnen och det kan följa med i generationer och stärka det sociala samspelet i hemmet. 

Faskunger (2004) lyfter också att den sociala biten är viktig på skolgården då eleverna 

uppmanar varandra till rörelse, men också till vad dem ska äta för något i matsalen eller vad 

för frukt eleverna tar med till fruktstunden.  

 

Detta är något som vi kan intyga att med ett gott engagemang från föräldrarna kan prioriteten 

på idrott och hälsa öka och de får en mer förståelse med dess innebörd av de viktiga 

grundpelarna för en godare livsstil, något som Ericsson (2003) lyfter. 

7. Sammanfattning av tolkningen  
 

Våra utgångspunkter i studien var att vi ville sätta oss in hur lärarna försöker integrera idrott 

och hälsa i allt annat skolarbete eller om det endast hänger på idrottslärarna. Vår förutfattade 

mening var att alla lärare i de olika ämnena integrerade till idrott och hälsa både i någon form 

av rörelse och teoretiskt. Under studiens gång visade det sig att de utgick ifrån att inkludera 

ämnet idrott och hälsa i klassrummen men inte till den graden som vi hade hoppats på då vi 

trodde att ämnet inkluderades mer än vad våra intervjupersoner påtalar att det gör. De brukar 

inkludera det mer när de har sina temadagar.  

Vår tolkning var att alla lärare finner det viktigt att integrera idrott och hälsa i sin 

undervisning. Dock anser några utav lärarna att ämnet hälsa lätt faller bort.  

 

Vår tolkning på vår andra fråga som var inriktad mot skolans miljö och utveckling av ämnet 
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idrott och hälsa är att det finns för få timmar i timplanen för ämnet, lärarna påtalar att de inte 

hinner med både teori och praktik på de 40-50 minuters pass de har i snitt per vecka. 

Idrottslärarna saknar även en teorisal kopplad till idrottshallen. Detta tolkar vi som att lärarna 

ser positivt på att vilja lära ut mer inom hälsa till eleverna, men att det inte prioriteras då 

timmarna inte räcker till i skolan. 

9 Slutsats 
 

Efter våra intervjuer har vi fått en större förståelse och uppfattning om hur lärarnas bild av 

idrott och hälsa ser ut, både delarna och helheten. Vi har även fått ta del av lärarnas bild av 

resurserna kring hälsobegreppet. Samtliga lärare har ett bra förhållningssätt till sin hälsa och 

alla är väl medvetna om vad som krävs för att uppnå god hälsa inom rimliga gränser, d.v.s. 

alla delarna som kost, sömn, motion och hygien. Lärarna är eniga om att det inte är något fel 

på elevernas intresse inom idrott och hälsa utan att det snarare är en fråga om resurser, att 

skolan inte har tillräckligt med tid och då blir teorin lidande.  

Skolorna i vår studie har två idrottslektioner i veckan per klass och lektionerna pågick i snitt 

mellan 40-50 minuter på gång. Idrottslärarna menar att det viktigaste är att hålla eleverna 

aktiva under större delar av lektionen och att eleverna förväntar sig rörelse på lektionerna och 

det gör i sin tur att det blir svårt att hålla en teorilektion.  

 

Där det uppstår en stor spricka i skolans verksamhet är samarbetet mellan skolans olika 

ämnen. Hemkunskapen och idrotten hade mycket väl kunnat samarbeta när det handlar om 

kost, samma gäller även biologi, svenskan och fysik när det kommer till den teoretiska delen 

inom idrott och hälsa för att skapa god förståelse inom hälsobegreppet. Lärarna skapar en god 

kännedom mellan eleverna och lärarna samt eleverna sinsemellan både på idrotten och i 

matsalen där kostdelen kan lyftas på ett smart sätt, dock är sociala samspelet bristande när det 

kommer till att integrera olika lektioner i varandra och lärarna lämnar istället över ansvaret på 

varandra än att hitta ett samarbete.  

 

Idrottssalarnas miljö är traditionella och saknar någonstans att bedriva en teoretisk 

undervisning där datorer, bord, tavla och projektor bör finnas för att ge läraren de 

möjligheterna till att fånga elevernas intresse. Någonstans där eleverna vet om att idag blir det 

teori och är beredda på att det inte blir lika mycket rörelse som ett praktiskt pass, men ändå att 
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eleverna får kunskaper om rörelse, motion, kost, sömn, hygien, skador och andra ämnen inom 

hälsobiten. 

 

 Lärarna är fullt medvetna om att det är viktigt att integrera idrott och hälsa mer i de andra 

ämnena. En del lärare brukar ha små raster i sin undervisning då eleverna har möjlighet att 

sträcka på benen och syresätta sig för att kunna koncentrera sig vidare. Vi anser att alla 

ämnena går hand i hand. Det är viktigt att röra på sig för att kunna ta sig an ny kunskap och få 

mer energi för att orka mer. Lika viktigt som det är att ge eleverna en förståelse och 

fördjupning till varför det är viktigt att röra på sig. Där kommer teorin in, ju mer förståelse 

och kunskaper eleverna har och får från skolan desto mer finns möjligheten att eleverna får en 

hälsosammare livsstil.  

 

För att ämnet ska utvecklas till ett mer teoretiskt ämne bör timplanen för idrott och hälsa ses 

över och möjligtvis göras om. Tidsbrist i klassrummet kan göra att andra ämnen prioriteras 

mer än den teoretiska delen inom ämnet idrott och hälsa. 

8 Metoddiskussion 
 

Vi valde att göra en kvalitativ studie för att skapa en fördjupning istället för mängd i vår 

forskning. Det som fungerade mindre bra med vår undersökning var att åldern inte blev 

särskilt utspridd, något vi tror beror på att vi använde oss av mail och därför bara fick svar av 

de lärare som är bekväma med att använda sig utav mail. Det som fungerade bra med en 

kvalitativ forskning var att vi fick ett djup och en förståelse till varför undervisningen ser ut 

som den ser ut samt att vi fick möta engagerade lärare som ville skapa en förändring i ämnet. 

Detta är något vi kan återkoppla till vårt syfte och frågeställningar då vi ville ta reda på hur 

och vilka förutsättningar det finns för skolans miljö till utveckling av idrott och hälsa samt hur 

lärarna arbetar med att integrera idrott och hälsa. 

 

 Vi har valt att inhämta svar och synpunkter till vårt valda område från pedagoger som är ute i 

verksamheten på skolorna och ser verkligheten inom ämnet vi valt att undersöka. Detta 

arbetssätt kallas för ytvaliditet eller omedelbart upplevd validitet och menas att forskaren 

inhämtar åsikter och synpunkter från personer som man tror eller förväntas vara kunniga inom 

det område man skriver om.  Efter att man inhämtat denna information brukar man också 

hämta kommentarer eller åsikter från olika befintliga litteraturanvisningar. Detta kallas att 
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man överensstämmer med experternas åsikter (Denscombe, 2004).  

 

I vår studie är tolkningen av intervjuerna subjektiv och det kan vara en svårighet att 

argumentera för tolkningens giltighet.  Det är därför man använder begreppet trovärdighet när 

man gör en hermeneutisk studie istället för att belysa tolkningens validitet.  

Man kan ha olika kontrollfrågor till studien för att säkerställa att tolkningen är rimlig. De 

frågor som framhävs ger tolkningen ett logiskt samband mellan texternas delar och helhet: 

alltså hur tolkningen kan återkopplas till tidigare forskning och hur tolkningen förhåller sig 

till de sammanhang som texten skrevs i.  

 

Genom att först läsa olika litteraturdelar inom vårt ämne har vi fått en förförståelse till vårt 

valda område och även efter vi gjort våra intervjuer kunnat söka svar och jämförelser mellan 

intervjupersonernas svar och olika experters svar till ämnet ifråga. 

 

Vi ser våra intervjuer som en kunskapsproducerande aktivitet, intervjuer är en aktiv process 

där intervjupersonen och intervjuaren producerar kunskap genom sin relation, de konstruerar 

kunskap tillsammans (Kvale och Brinkmann, 2009). 

 

 Genom våra frågor till intervjupersonerna förväntade vi oss att få mer kunskap inom ämnet 

frågorna rör sig om, samtidigt hoppades vi att våra frågor kunde ge intervjupersonerna nya 

tankar och idéer till deras fortsatta utveckling. Vi valde att göra intervjuer för att skapa en 

djupare förståelse då vi söker betydelse och mening snarare än egenskaper och mängd (Nylén, 

2005). Intervjuerna gav oss en djupare inblick i lärarnas arbete och förhållningssätt till ämnet 

i fråga. Det skapades en kunskapsproducerande aktivitet där intervjuerna var en aktiv process 

i vilken intervjupersonerna och intervjuaren producerade kunskaper genom vår relation. Vi 

konstruerade kunskaper tillsammans (Kvale och Brinkmann, 2009). Om det valts en annan 

metod i denna undersökning, exempelvis kvantitativ hade resultatet blivit bredare. Svaren 

hade blivit fler, men hade saknat djup. 

 

 Enligt Denscombe (2004) innebär reliabilitet hur hög/låg tillförlitlighet en mätning har utav 

intervjuerna. Vår studie har låg reliabilitet om man jämför med större delar utav landet. 

Reliabiliteten blir högre om man endast ser inom kommunen vi varit och gjort vår studie i, 

alltså var vår reliabilitet för alla lärare i Sverige låg. Vi anser dock att studien skapade god 
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inblick i vår kommun och vi har skapat en bild av vad som behöver göras för att ändra 

undervisningen inom ämnet.  

Vi har utgått ifrån hermeneutiken där vi har fokuserat på tolkningsprocessen. Det har hjälpt 

oss i hela vårt arbete eftersom vi har haft förförståelse till vårt valda ämne att skriva om. Det 

spelar ingen roll vad det är vi ska undersöka, man har alltid med sig en förförståelse till sin 

undersökning (Birkler, 2008). För att uppnå full förståelse måste vi skapa förförståelse och det 

gör vi genom att göra tolkningar av meningar och texter (Hultén, Hultman, Eriksson, 2007).   

 

Vi har gjort vår tolkning utifrån resultatet av intervjun för att besvara våra frågeställningar och 

syfte. Från olika litteraturtexter inom vårt ämne har vi skapat oss en tolkning och en 

förförståelse. Vi har haft nytta av det under våra intervjuer och när vi analyserat resultatet på 

våra intervjuer. Med hjälp av vår förförståelse till ämnet idrott och hälsa har vi kunnat ställa 

de frågor som hjälpt vår studie att komma fram till ett resultat. Vi har läst på om olika sätt att 

se på hälsa och utöver det har vi kunnat skapa en studie som lyfter fram hur lärarna ser på 

idrott och hälsa och för att kunna besvara våra frågeställningar och syfte.  

Vi använde oss utav sex intervjuer på en skola i kommunen. Varför vi bara har sex lärare är 

för att det är många lärare som inte vill vara med i vår studie. Detta innebär att vi som 

forskare inte kan dra generella slutsatser då vi bara har ett fåtal intervjuer.  

 

Utifrån våra intervjutranskriptioner har vi utgått ifrån att delen och helheten återkopplas hela 

tiden till varandra då vi vill komma åt enhetligbild. Studien har även återkopplats till tidig 

forskning. På så vis anser vi som forskare att denna studie har en trovärdighet. Det som 

Westerlund (2009) framhåller är att det är läsaren som avgör tolkningens trovärdighet och 

därför är det viktigt att vi som forskare argumenterar och förmedlar sin tolkning. Vi hoppas att 

denna studiens frågeställning och syfte uppfyller kraven och att läsaren kan komma fram till 

liknande tolkning av empirin.  

10 Didaktiska implikationer  
 

Med vår studie har vi förklarat att det är svårt att generalisera då vi bara har sex intervjuer. Vi 

har med vår studie kunnat visa hur lärarna arbetar med idrott och hälsa.  

Vi har visat i intervjun att de olika lärarna arbetar på olika sätt för att integrera idrott och hälsa 

i undervisningen. Många låter eleverna få ta pauser då de får röra på sig och ta in nytt syre, för 
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att orka mer. Lärarna menar också att det är viktigt man har teori om idrott och hälsa. Alla är 

måna om att man ska röra på sig, vilket man ska, men även det teoretiska är en viktig grund 

för att utveckla en förståelse hos eleverna, varför det är viktigt att röra på sig. 

Vi har visat i vår studie hur lärarna tänker kring, sömn, fysisk aktivitet, kost, hygien, teoretisk 

arbetssätt, motivations arbete och skolans resurser.  

 

Vi blev förvånade över att idrott och hälsa inte integrerades mer i undervisningen än vad vi 

trodde.  

En annan komplikation kan vara att övriga lärare på skolan har för lite kunskap om idrott och 

hälsa och kan inte förmedla de kunskaper eleverna behöver få inom ämnet. 

Vår förförståelse var att lärarna arbetade med att integrera idrott och hälsa i undervisningen än 

vad de gjorde. 

Med vårt resultat anser vi att det skulle kunna vara ett diskussionsunderlag i arbetslaget då 

syftet är att väcka tankar kring idrott och hälsa hos lärarna, utveckla deras kompetens för att 

motivera och stärka eleverna och. Studier och idrott är en bra kombination för inlärning.  

 

Alla sex pedagoger vill på något sätt integrera teori i undervisning då man vill utveckla en 

förståelse till varför det är viktigt med idrott och hälsa.  

 

Idrott och hälsa en viktig del av människans liv, desto mer man rör sig och förstår innebörden 

med varför det är viktigt utvecklar en hälsosammare vardag. Att kombinera skola och idrott 

utvecklar en bättre koncentration och resultatet av elevernas prestation kan bara bli bättre 

(Raustorp, 2004).  

 

Vi har under vår undersökning stött på äldre forskning som fortfarande är relevant om man 

jämför med nyare forskning. Det handlar om att det för 10, 20 eller 30 år sedan arbetade med 

att få ämnet idrott och hälsa mer teoretiskt och att utvecklingen har stått still eftersom 

resurserna läggs på andra ämnen i skolan.  

Vårt önskemål är att idrott och hälsa integreras mer i undervisningen då det underlättar för 

elevernas koncentration och prestation. Eleverna mår mycket bättre om de förstår 

konsekvenserna av att träna och inte träna även de andra faktorerna så som sömn, hygien, kost 

o.s.v. Som vi beskrev i tidig forskning var att för att eleven ska kunna orka med i skolan är det 

viktigt att man kombinerar dessa faktorer på rätt sätt. Därför är det viktigt att lärarnas 
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kunskaper och arbetssätt utvecklas och inte stannar kvar i den äldre forskningen.  
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Bilaga 1 

(Bakgrundsfrågor) 

 

1- Vad heter du och hur gammal är du? 

2- Vilka ämnen undervisar du i på din arbetsplats? 

3- Vilka ämnen är du utbildad att undervisa i? 

4- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

5- Hur länge har du varit aktiv lärare? 

(Allmänna frågor) 

1- Hur ser du på idrott och hälsa, inte bara i skolan utan också utanför. 

2- Hur jobbar du med kost? 

 Hur mycket anser du att eleverna kan om kost? 

 Hur motiverar du eleverna till att äta i skolan? 

3- Hur jobbar du med sömn? 

 Anser du att eleverna är utvilade och förstår varför de måste sova ordentligt? 

4- Hur jobbar du med elevernas uppfattning till hygien? 

5- Hur jobbar du med fysisk aktivitet i skolan? 

 Får eleverna reda på varför de rör sig (rast, bensträckare, lekar, idrott) 

 Anser du att eleverna kan redogöra för varför de ska röra på sig? 

 Hur stor del av eleverna hade kunnat ta ansvar för sitt välbefinnande idag? 

6- Hur mycket anser du att eleverna kan om det teoretiska inom idrott och hälsa? 

7- Hur tror du att lärarnas egen relation till motion och hälsa påverkar vad lärarna lär ut 

till eleverna? 

8- Har eleverna tillräckligt med idrott och hälsa i skolan idag, både teoretiskt och 

praktiskt? 

 Om inte – Varför? Och hur gör vi för att få in fler timmar i skolan? 

 Om det är tillräckligt – Varför är det så? 
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(framtidsfrågor) 

1- Hur tror du eleverna kommer att påverkas i framtiden av de antal timmar och 

kunskaper som eleverna har i idrott och hälsa idag? 

Bilaga 2 
 

Följebrev 

 

Hejsan! 

Anette Johansson och Dennis Johansson heter vi. Vi studerar på lärarutbildningen med 

inriktning lek, rörelse, idrott och hälsa på Högskolan i Halmstad. Hösten 2009 började vi båda 

med våra studier och är nu inne på den sista terminen där vi ska skriva vårt examensarbete. 

 

Vårt syfte med examensarbetet är att vi vill ta reda på hur mycket kunskaper eleverna får med 

sig från skolan för att sedan på egen hand klara av att leva en sund livsstil. Det handlar om att 

eleverna bör ges en förförståelse till hur allt hänger ihop, det vill säga sömn, kost, hygien samt 

rörelse. Årskurserna vi kommer att fokusera oss på är 4-6. För att vi ska kunna göra denna 

undersökning önskar vi få ihop idrottspedagoger samt klasslärare som är villiga att ställa upp 

på en intervju som tar allt som allt cirka en timme. Vi kommer att åka ut till er arbetsplats och 

göra intervjun där på en tid som passar oss allihopa.  

 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas för att jämföras med andra lärares svar. 

Era namn kommer att vara fiktiva, detsamma gäller er arbetsplats. 

 

Vårt examensarbete kommer sedan att läggas upp på högskolans databas, vi kan även skicka 

arbetet till er om så önskas. 

 

Vi hoppas ni kan ge oss svar snarast när ni läst detta mail så att vi kan kontakta er igen via 

mail eller telefon och boka en dag och tid vi kan besöka er och göra intervjun. 

 

Vi ser fram emot att få träffa er! 

Med vänliga hälsningar Anette & Dennis!  
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Anette Johansson 0706350450 anetjo09@student.hh.se 

 

Dennis Johansson 0708613362 denjoh11@student.hh.se  
 

Handledare: 

 
Lars Kristèn  Lars.kristen@hh.se  

Jan-Olof Johansson  035- 167100  Jan_olof.johansson@hh.se  
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