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Abstract

Health is a complex concept and therefore difficult to define. The concept today plays 

an important role in society as well as in school, due to the inactivity of today’s youth. The 

latest curriculum for the compulsory school, Lpo 94, has increased the focus on the concept of 

health, as a part of the physical education, but how the teacher chooses to construct the 

education is still up to each individual, which leads to a vast room for personal interpretation. 

This is the starting-point of our qualitative, ethnographical, study, that has resulted in 

this composition. By passively participating during four lessons as well as interviewing two 

teachers in physical education we have been able to analyse how the education regarding the 

concept of health was constructed. The main questions we wanted to analyse were: which 

definition of the concept of health do the teachers in the education regarding health advocate? 

How is this made explicitly for the students during the lessons? How is the education 

regarding the concept of health structured?

Our theoretical framework consists of theories regarding education as well as the 

concept of health. Concepts such as socialization, interaction, situated learning, didactics and 

salutogenic and pathogenic perspectives of health are part of this framework.

Our study suggests that the education regarding the concept of health can be explained

in terms of both salutogenic and pathogenic tendencies. Teachers’ definitions and views on 

the concept of health have a salutogenic perspective, which becomes evident during the 

interviews where physical, psychological and social aspects of health are taken into account. 

However, the education is structured and presented from a pathogenic perspective and is 

therefore dominated by the physical aspect of health. This leads to the fact that the teachers’ 

way of talking about the concept of health differs from their way of teaching during the 

lessons.

Keywords: health, physical education, salutogenic, pathogenic, physical, psychological, 

social, socialization, interaction, situated learning.
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Förord

Den process som skrivandet av detta arbete har inneburit, börjar lida mot sitt slut. Då vi 

ser tillbaka på genererandet av detta arbete och genomförandet av den etnografiska studien 

gör vi det med glädje. Givetvis har processen varit betungande i vissa stunder, men det är inte 

utan att vi nu i slutfasen upplever en viss känsla av stolthet. Samarbetet oss emellan har 

fungerat mycket bra och överlag har processen varit givande, något som till stor del kan 

kopplas till det val av ämne vi har gjort. 

Vi vill här passa på att tacka dem som möjliggjort vår studie och därmed även detta 

arbete. Ett stort tack går till de lärare och de elever som har deltagit i studien. Dessutom vill vi 

tacka den skola som har varit objekt för studien. Deras bemötande har varit positivt, vilket vi 

även tror har påverkat vår inställning till studien. Vi vill även tacka vår handledare och vår 

kurskamrat, då de har givit oss tips och konstruktiv kritik. 

Johan Källman & John Carlsson
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Transkriptionsförklaring

Den transkriptionsförklaring som här följer används genomgående i detta arbete. Vi har 

valt att placera transkriptionsförklaringen i början av arbetet då vi finner det relevant för 

läsaren att ha viss insikt i hur vi valt att transkribera. Dessutom inleds vårt arbete med ett 

exempel, i form av en transkribering, från en lektion och vi finner det därmed gynnsamt att 

först se denna förklaring. Transkriptionsförklaringen baseras på den förklaring som finns i 

Cromdal och Evaldssons (2003) bok. Vi har dock anpassat vissa delar utefter de behov som vi 

funnit i vår empiri.

(0,5) Står för paus i hela sekunder

((  )) Står för icke verbal aktivitet t.ex. ((skratt)), som för observatörens 

kommentarer, ((klappar sig mot hjärtat))

[  ] Står för början/slutet på överlappande tal

(xxx) Står för icke hörbara ord

: Står för förlängd återgivning av föregående ljud

(Gissning) Ord i enkel parentes står för bästa gissning vid oklart tal

Understrykning Markerar tal som uttalas med eftertryck/emfas

STORA Stora bokstäver markerar tal som är märkbart högre än omgivande tal

°  ° Omsluter tal som är märkbart tystare än omgivande tal

> < Omsluter tal som produceras märkbart fortare än omgivande tal
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1. Inledning

EXEMPEL 1, videodokumenterat material

(27/4 2011 kl. 08.15, ca 5:30 min in i lektionen, Lektion 2, åk8)

1. Per: Dagens lektion (1,5) kommer va lite (0,5) blandad (1) här nere kommer vi att 

2. (0,5) göra e:n (1,5) vet inte eh ansatsbana för att ha trampetten där nere (1) 

3. ehh (1) ((hostar och pekar mot ett hörn)) här borta så ska vi spela basket

4. E1: [Får vi spela pingis]

5. Per: [så vi ska] dela in klassen i tre lag (0,5) va

6. E1: pingis

7. Per: näe

8. E1: näe

9. Per: Inte pingis 

10. E1: °Fan också°

11. Per: ehh (1) vi kommer dela upp klassen i tre lag så ett lag kommer va här ((pekar)) 

12. två lag kommer spela >så kommer vi snurra så ((snurrar med fingret vid 

13. huvudet)) så alla kommer< va (0,5) två gånger där ((pekar)) en gång där 

14. ((pekar)) (1) kommer vi hinna med 

Detta inledande exempel syftar till att påvisa hur en ”vanlig” lektion i ämnet idrott och 

hälsa kan inledas. Som framgår, presenterar läraren innehållet i dagens lektion, vilket inte sker 

utan viss diskussion (rad 4 – 10). Då eleverna kommer till lektionen i idrott och hälsa bär de 

med sig vissa förväntningar gällande innehållet och detta, i kombination med de erfarenheter 

de skapar inom föreningslivets idrottsliga aktiviteter, kan ibland gå stick i stäv med lärarens 

intentioner. Lärarens presentation av innehållet och anledningar till val av aktiviteter blir 

därmed viktiga i syfte att motivera eleverna till fysisk aktivitet. Ett viktigt led i denna 

motivation är de aspekter som anspelar på ordet hälsa i ämnet idrott och hälsa. 

Eleverna skall i undervisningen i ämnet utveckla sina fysiska, psykiska och sociala

förmågor (Skolverket, 2000), vilka därmed blir viktiga inslag i undervisningen. Kan dessa tre 

aspekter urskiljas i det ovan nämnda exemplet och blir undervisningen kring begreppet hälsa 

synliggjort för eleverna? Kan ordet lag vara uttryck för det sociala samspelet som anspelar på 

den sociala hälsan? Kan aktiviteter så som basket ses som uttryck för fysisk hälsa? Kan 

elevens ”förlust” i diskussionen kring lektionens innehåll leda till en minskad motivation som 

i slutändan påverkar den psykiska hälsan? Detta arbete kommer att kretsa kring liknande 

frågor och beröra begreppet hälsa och dess roll i ämnet idrott och hälsa. 
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Övervikt och fysisk inaktivitet har i dagens samhälle blivit ämne för en rad debatter och 

diskussioner i media. Alarmerande siffror rörande ökad övervikt hos barn och unga har 

bidragit till att ämnet idrott och hälsa har hamnat i fokus för skoldebatten rörande detta tema. 

Ämnets roll inom skolan som verksamhet har därmed lyfts som ett led i motverkandet av 

denna ”bristande” folkhälsa. Förskjutningen mot ett större fokus kring begreppet hälsa 

synliggörs då vi ser på ämnets historik. De två senare läroplanerna för grundskolan, Lgr 80 

och Lpo 94, lägger ett större fokus kring hälsofrågor än tidigare läroplaner (Quennerstedt, 

2006). Extra tydlig blir denna förskjutning i och med ämnets namnbyte 1994, då det gick från 

att tidigare heta Idrott, Lgr 80, till att istället benämnas idrott och hälsa, Lpo 94, (Sandahl, 

2005, Thedin-Jakobsson, 2005). 

Att ordet hälsa blev del av ämnets namn bidrar till att begreppet skall ges ökat utrymme 

i den undervisning som bedrivs. De teoretiska och praktiska kunskaperna som blir en del av 

begreppet skall därmed, enligt centrala styrdokument, förmedlas till eleverna, men hur ser 

egentligen undervisningen kring begreppet hälsa ut i ämnet idrott och hälsa? Här följer en 

tydligare genomgång av det syfte och den frågeformulering som detta arbete kretsar kring.

1.1. Syfte och frågeställning

Som vi tidigare beskrivit fokuserar detta arbete begreppet hälsa och undervisningen 

kring detta begrepp inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Som blivande lärare i ämnet idrott 

och hälsa har vi vid ett flertal tillfällen stött på praktiserande lärare i ämnet som benämner sig 

själva som ”idrottslärare”. Därmed, anser vi, att denna benämning belyser problematiken 

rörande undervisning i ämnet. Som namnet på ämnet antyder, bör hälsan ha lika stor del i 

undervisningen som idrotten, ändå benämner lärare sig sällan som ”idrott- och hälsolärare”. 

Syftet med detta arbete är att studera hälsans roll i ämnet idrott och hälsa och hur 

undervisningen kring begreppet bedrivs. De frågor som blivit centrala i skapandet av vår 

studie är: 

 Hur synliggörs begreppet hälsa för eleverna i den undervisning som bedrivs i ämnet 

idrott och hälsa? 

 Vilket hälsobegrepp syftar lärarna till att förmedla i undervisningen?

 Hur utformas undervisningen kring begreppet hälsa? 
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Centralt i skapandet av förståelse kring begreppet hälsa blir således olika teoretiska 

utgångspunkter för såväl undervisningen i stort som kring begreppet hälsa (se kapitel 3). 

Dessutom har lärarnas ”tal om” undervisningen och observationer av den praktiska 

undervisningen i ämnet blivit viktiga inslag i skapandet av empiri och därmed skapandet av 

en mångfacetterad bild av verksamheten. 

1.2. Disposition

Inledningsvis i detta arbete presenterar vi ett avsnitt som benämns Bakgrund och 

tidigare forskning, som syftar till att ge läsaren en större inblick i ämnet och hur forskning har 

bedrivits på området. Den tidigare forskning som presenteras baseras på svensk forskning 

bedriven under 2000-talet. Här presenteras kort de resultat som forskningen frambringat. 

Sedan presenteras de metoder som använts i tidigare forskning relation till de metoder vi valt 

att använda. Därefter följer en redogörelse för begreppet hälsa som tar sin utgångspunkt i 

Världshälsoorganisationens, WHO: s, (1948) definition. För att belysa hälsans 

mångfacetterade karaktär gör vi sedan en historisk tillbakablick, ca 200 år, som berör ämnet 

idrott och hälsas framväxt. Här fokuseras såväl ämnets roll i skolan som verksamhet, som de 

centrala styrdokumentens utformning, historiskt sett. Denna del avslutas med en genomgång 

av vad den aktuella kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan nämner kring 

begreppet hälsa. 

Därefter följer ett kapitel som berör den teoretiska ram som blivit aktuell i vår analys av 

det empiriska materialet. Här görs först en teoretisk ingång kring socialisation, interaktion och 

situerat lärande, som ett led i undervisningen i skolan. Därefter redogör vi för de didaktiska 

frågorna och begreppet didaktiks roll i skolan som verksamhet. Avslutningsvis i detta kapitel 

gör vi en djupdykning i de perspektiv och aspekter kring begreppet hälsa, som vi anser viktiga 

i vår senare analys av det empiriska materialet. Begrepp så som fysisk, psykisk och social 

hälsa, salutogena och patogena synsätt på hälsa samt Antonovskys (1987) KASAM-begrepp 

blir här viktiga inslag. 

Arbetets fjärde kapitel berör vår metodologiska ansats som är av en kvalitativ, 

etnografisk, art. Inledningsvis berörs etnografisk studie som ansats, där studieprocessens olika 

delar presenteras, samt vilken roll första- och andra ordningens konstruktioner (presenteras 

vidare i kapitel 4) får i skapandet av förståelse. Kapitlet berör sedan vårt val av metod och hur 

vi valt att använda oss av flera skilda metoder för att skapa en så genuin bild av fältet som 

möjligt. Avslutningsvis i det fjärde kapitlet ges läsaren en vidare inblick i det studerade fältets 
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lokala förutsättningar. Här diskuteras även våra roller som observatörer i studien, samt de 

etiska ställningstaganden vi tagit hänsyn till. 

Nästkommande kapitel behandlar, i form av resultat och analys, det empiriska material 

som vi skapat under studiens gång. Här redogör vi, genom transkriberingar av intervju- och 

observationsmaterial, för hur undervisningen kring hälsa i ämnet idrott och hälsa ser ut i det 

studerade fältet. Analysen tar främst sin utgångspunkt i fysiska, psykiska och sociala aspekter 

av hälsa, men berör även hur salutogena och patogena tendenser uttrycks i undervisningen. 

Arbetets avslutande kapitel diskuterar de aspekter i undervisningen som, i vår analys, 

framgick som centrala och koppling görs här till kapitel 3, och den teoretiska ram som där 

presenteras. Dessutom berör kapitlet validiteten i materialet och i studien som helhet. Här blir 

vår roll som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa utgångspunkt för den problematisering 

som diskussionen utmynnar i. Avslutningsvis berörs hur vi anser att den genomförda studien 

kan kompletteras med vidare forskning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning

För att kunna skapa förståelse kring ett fenomen krävs, enligt oss, först och främst en 

definition av det studerade fenomenet, i detta fall begreppet hälsa. Vidare tror vi att en 

historisk inblick i utformningen av undervisningen i idrott och hälsa är av stor vikt i skapandet 

av förståelse kring begreppet hälsas roll i ämnet.

Detta kapitel berör, som rubriken anger, såväl en bakgrund som en genomgång av 

tidigare forskning. I bakgrunden presenteras även en historisk tillbakablick i ämnet idrott och 

hälsa. Inledningsvis presenteras de övergripande resultaten från tidigare forskning. Sedan

redogör vi för hur olika metodologiska tillvägagångssätt har applicerats i tidigare forskning. 

Därefter följer en redogörelse för den definition på begreppet hälsa som blivit central i detta 

arbete. Den historiska inblicken berör sedan ämnets utveckling från 1800-talets första hälft 

fram till idag. Här görs även en genomgång av centrala styrdokument från den första 

läroplanen för grundskolan, Lgr 62, fram till den gällande läroplanen, Lpo 94, detta i syfte att 

synliggöra det skifte av fokus som skett inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Hälsans roll i 

den rådande kursplanen för ämnet idrott och hälsa för grundskolan konkluderar sedan detta 

kapitel.

2.1. Tidigare forskning rörande begreppet hälsa

Följande del kommer att beröra den forskning som fram till idag bedrivits kring ämnet 

idrott och hälsa. Den analyserade forskningen berör främst forskning bedriven under 2000-

talet. Vi kommer att presentera övergripandet resultat från den tidigare forskningen såväl som 

metodologiska ingångar och hur dessa ter sig i förhållande till vår studie. I vår analys av det 

aktuella forskningsläget har vi valt att fokusera forskning bedriven i Sverige och därmed även 

resultat återgivna på svenska. Anledningen till detta val är att vi finner det mest relevant 

utifrån vårt syfte att studera huruvida hälsobegreppet synliggörs i undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa i den svenska skolan. 

Tidigare forskning belyser ofta komplexiteten kring begreppet hälsa, och dess olika 

definitioner. Den komplexitet som uttrycks kan kopplas till att hälsa är något kulturellt eller 

diskursivt, vilket bidrar till att hälsa inte ses som något givet. Hälsa, som uttryckt begrepp, 

skall relateras till den kontext där begreppet används och påverkas därmed av filosofi, 

religion, moral, politik och vetenskap (Quennerstedt, 2006). Därmed anser vi det rimligt att 

anta, att synen på hälsa skiftar såväl historisk sett som geografiskt, vilket leder till att synen på 

begreppet kan variera beroende på vart i landet vi befinner oss. 
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Komplexiteten får även uttryck i hur undervisningen bedrivs. Teoretiska kunskaper 

kring hälsa tycks ofta förknippas med traditionell klassrumsundervisning, och bedrivs därmed 

sällan i relation till praktiska moment (Thedin-Jakobsson, 2005). Undervisningen tycks ofta, 

enligt tidigare forskning, belysa hälsa utifrån ett patogent synsätt (se kapitel 3) där främjandet 

av hälsa, och således motverkandet av ohälsa, står i fokus (Londos, 2010, Skolverket, 2007, 

Quennerstedt, 2006, Quennerstedt, 2007).

Tidigare bedriven forskning kring ämnet idrott och hälsa har till största del fokuserat 

det, som inom KKOM-DS (Kommunikation, Kultur och Mångfald - Deaf Studies)

forskningstradition benämns, ”talet om”. Rent konkret innebär det att den tidigare forskningen 

har aktörernas tal och uppfattningar om begrepp och situationer i undervisningen som fokus. 

Ur ett metodologiskt perspektiv ser vi intervjuer som den mest vanligt förekommande 

metoden i skapandet av empiri. Dessa intervjuer har oftast en semistrukturerad eller tematiskt 

öppen struktur, vilket innebär att respondenternas svar legat till grund för samtalets 

fortlöpning (Kougioumtzis, 2006, Ekberg, 2009, Londos, 2010, Thedin-Jakobsson, 2005, 

Karlefors, 2002, Larsson m.fl., 2010). 

Som ett komplement till intervjuerna används i många fall olika former av 

enkätundersökningar, vilka genererar en empiri av kvantitativ karaktär (Kougioumtzis, 2006, 

Karlefors, 2002, Larsson m.fl., 2010). Vi ser att denna typ av enkätundersökningar eller 

frågeformulär syftar till att generalisera den undersökta gruppens svar på en vidare 

population. Detta ger ofta forskningens metodologiska ingång en karaktär som kan ses som en 

syntes mellan det strikt kvantitativa och det strikt kvalitativa. 

Ytterligare en metod i genererandet av empiri i den tidigare forskningen, har varit 

observationer av fältets aktörer, även om denna metodologiska ingång inte varit så vanligt 

förekommande. Observationerna har ofta en karaktär där forskaren antar en roll som passiv 

deltagare i fältet (Ekberg, 2009, Larsson m.fl., 2010). Vi ser här en likhet med vår studie, då 

vi som deltagande observatörer också intagit en mer passiv roll (se kapitel 4). Då vi i vår 

studie har den observerande metodologin i fokus, där interaktion mellan fältets aktörer ses 

som viktigt, anser vi att vår studie kan bidra till att fylla ett eventuellt tomrum i den tidigare 

forskningen, som bland annat efterfrågas av Thedin-Jakobsson (2005), Kougioumtzis (2006) 

och Londos (2010). 

För att komplettera det empiriska material, som tidigare forskare skapat genom kontakt 

med fältets aktörer, kan så kallad läroplansteori användas. Läroplansteori kan därmed 

användas för att skapa djupare förståelse kring den skapade empirin (Thedin-Jakobsson, 

2005). Mikael Quennerstedt (2006) studerar i sin avhandling såväl lokala som centrala 
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styrdokument i syfte att belysa och diskutera begreppet hälsas plats, och roll, i ämnet idrott 

och hälsa. Diskursanalys blir i denna typ av studie ett viktigt redskap för att skapa förståelse 

kring eventuella mönster i de lokala och centrala styrdokumenten (Quennerstedt, 2006).

2.2. Vad är hälsa?

Då vi i vår studie inriktar oss på ämnet idrott och hälsa och främst då hur hälsa uttrycks i 

undervisningen är det av stort värde för oss att försöka definiera begreppet hälsa. Hälsa är ett 

mångfacetterat och otydligt begrepp vilket efter kommunaliseringen av skolan ledde till att 

den enskilda skolan, arbetslaget och till och med den enskilda läraren får ett stort 

tolkningsutrymme för hur undervisningen kring hälsa utformas. För att kunna planera, bedriva 

och följa upp hälsofrämjande undervisning krävs således en grundläggande förståelse och 

även en viss enlighet om vad begreppet hälsa innebär, såväl på individ-, grupp- som 

samhällsnivå (Quennerstedt 2006, Thedin-Jakobsson 2005). 

Synen på sjukdom och hälsa har förändrats över tid och under 1900-talet dominerade ett 

medicinskt synsätt, vad gäller begreppet hälsa. Hälsobegreppet utvecklas på flera fronter 

parallellt där (natur-) vetenskapen står för ett, som vi tolkar som ett patogent (se kapitel 3), 

perspektiv på hälsa, medan andra områden fokuserar på ett mer holistiskt perspektiv. Ett 

uttryck för det holistiska perspektivet är, enligt Quennerstedt (2006) och Thedin-Jakobsson 

(2005), världshälsoorganisationen, WHO: s (1948), klassiska definition av hälsa och som 

myntades efter erfarenheter från det andra världskriget. Nedan följer ett förkortat utdrag:

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom eller svaghet”

(WHO 1948)

Denna deklaration om hälsa har emellertid kritiserats för att definiera hälsa som 

någonting statiskt, ett tillstånd, och som ett mål i sig. Ytterligare kritik innefattar att hälsa, 

enligt denna definition, ses som ett ideal som är omöjligt att uppnå då fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande krävs (Quennerstedt, 2006).

WHO framförde vid Ottawakonferensen 1986 en utvecklad definition av hälsobegreppet 

där hälsan istället för att ses som ett mål i sig, ses som en resurs och därmed betonar sociala 

och personliga förutsättningar:

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 

their health … Health is therefore, seen as a resource for everyday life, not the obejctive of 
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living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources as well as 

physical capacities”

(WHO 1986)

Som framgår av ovanstående text så skiftar synen på hälsa med tiden, vilket innebär ”att 

hälsa inte är något givet utan något kulturellt eller diskursivt, relaterat till den kontext där 

begreppet används” (Quennerstedt 2006, s 46). Den definition vi valt att använda oss av i 

detta arbeta tar utgångspunkt i WHO: s definition där, som ovan framgår, såväl fysiska, 

psykiska som sociala aspekter påverkar hälsan, något som vi kommer att gå djupare in på i 

kapitel 3. 

2.3. Ämnet idrott och hälsa – en historisk tillbakablick

2.3.1. Ämnets historiska bakgrund

För att förstå nutiden anser vi det av värde att studera historien, detta för att få en 

förståelse för varför nutiden har den utformning den har. Av denna anledning ser vi även ett 

intresse av att göra en historisk tillbakablick av skolidrotten. Här kommer vi göra en generell 

genomgång av ämnets historiska bakgrund för att sedan gå in mer explicit på de olika 

styrdokumenten som historiskt sett satt sin prägel på ämnet. 

Roger Säljö (2005) berör i sin bok skolans historiska framväxt och hur skolan som 

institution har kommit att få den roll den har idag. Skolan som verksamhet och institution har 

varit en given del av samhället under flera tusen år. Redan så tidigt som för ca 5000 år sedan 

växte termen studera fram och under samma tidsepok växte även de första skolorna fram i det 

som idag är Irak. De första skolorna fokuserade skrivkonsten och det var främst läs- och 

skrivkunskaper som förmedlades. Skolan blev en institution för en elit i samhället som genom 

sina nya erfarenheter och kunskaper förmådde skapa en maktposition i samhället. Skolan blev 

därmed en ny miljö där enskilda individer skapade sig nya erfarenheter, samt en kulturell 

gemenskap där människors kommunikativa och kognitiva förmågor formades (Säljö, 2005). 

Trots verksamhetens långa historik var skolan under en lång tid endast tillgänglig för ett 

fåtal i samhället. Det är först under 1800-talet som de flesta europeiska länderna inrättade ett 

allmänt skolväsende, vilket blev starten för arbetet mot det vi i Sverige idag kallar ”En skola 

för alla” (Säljö och Hjörne, 2008). Utvecklingen ledde så småningom till inrättandet av en 

allmän folkskola 1842 (Säljö och Hjörne, 2008, Sandahl, 2005). Det var också här som 

startskottet gick för utvecklingen av det som idag benämns ämnet idrott och hälsa i och med 
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att de första aktiviteterna med fysiska övningar i skolans regi tog sin utformning (Sandahl, 

2005).

Björn Sandahl (2005) bearbetar i sin bok, idrottsämnets historiska utveckling från 

starten i 1800-talets folkskola. Traditionellt sett indelas skolans ämnen i olika kategorier som i 

stort kan benämnas kunskapsämnen, språk och praktisk-estetiska ämnen. Under kategorin 

kunskapsämnen faller naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet idrott och 

hälsa brukar enligt denna tradition falla under de praktisk-estetiska ämnena, en indelning som 

kan ses som problematisk. Ämnet ges en unik status i skolan som enda ämne där elevernas 

fysiska utveckling står i fokus, men ämnets karaktär är inte enbart praktiskt inriktat. Den del 

av ämnet som berör hälsovetenskap har till syfte att ge eleverna teoretiska kunskaper, vilket 

ger ämnet en mer mångfacetterad utformning där intellektuella och fysiska inslag samlas med 

såväl praktiska som teoretiska angreppssätt. Detta gör ämnet svårplacerat i den traditionella 

indelningen (Sandahl, 2005). 

Som tidigare nämnts var det under 1800-talets första hälft som fysiska övningar för 

första gången fick utrymme inom ramen för skolan som verksamhet (Sandahl, 2005, 

Annerstedt, 1989). Trots detta införande hade fysiska kroppsövningar till en början svalt 

intresse såväl inifrån institutionen som från allmänheten i stort. En stor avsaknad av såväl 

redskap som speciellt utformade lokaler, kan anses vara ett uttryck för detta svala intresse och 

en direkt följd av dåliga ekonomiska och materiella förutsättningar (Sandahl, 2005). 

I den tidiga skolidrotten hade gymnastiken starkt inflytande över de övningar som 

genomfördes. Ett led i de gymnastiska övningar som nu blev ämnets fokus var kopplingen 

mellan det civila och det militära. Denna fysiska aktivitet hade som uppgift att på sikt höja 

landets försvarsberedskap, genom att helt vara en angelägenhet för unga pojkar (Sandahl, 

2005, Annerstedt, 1989). Kritik väcktes så småningom mot den militära inblandningen i 

skolans fysiska övningar och inflytandet från militärt håll avtog därmed i slutet av 1800-talet 

(Sandahl, 2005). 

I och med att det militära inflytandet minskade och i takt med att de materiella och 

ekonomiska förutsättningarna ökade fick den så kallade Linggymnastiken allt starkare fäste i 

skolans fysiska aktiviteter. Linggymnastiken, som var gymnastiska övningar skapade av Per 

Henrik Ling, utgjorde nu huvuddelen av ämnets innehåll, men i början av 1900-talet fick det 

som vi idag kallar idrott starkare genomslag. Inom ramen för idrotten fick de fria 

kroppsövningarna ett större inflytande i skolan under denna epok och förslag kom angående 

skapandet av ett separat ämne där lek och idrott skulle bli en del av skolans undervisning 

(Sandahl, 2005). Som framgått hade, fram till 1900-talets första hälft, inget ämne utformats 
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där den fysiska aktiviteten var annat än bara ett antal övningar som utfördes i anknytning till 

skolan. Under 1900-talets första hälft tog däremot en sådan utformning fart.

Idrotten fick nu en viktig roll i fostrandet av ungdomar. Än tydligare blev idrottens roll 

då det 1919 fastslogs att de fria kroppsövningarna skulle få ett uttryck i undervisningen i ett 

helt fristående ämne (Sandahl, 2005, Annerstedt, 1989). Ämnet döptes till Gymnastik med lek 

och idrott vilket ytterligare visade på idrottens, och de fria kroppsövningarnas, betydelse i 

ungdomarnas undervisning (Sandahl, 2005, Thedin-Jakobsson, 2005). Lek och idrott fick 

dock länge stämpeln som ”ett lustfyllt komplement” till gymnastiken och gymnastiken ansågs 

vara ämnets bas. En stor förändring var dock nära att få genomslagskraft. Under mitten av 

1900-talet blev idrotten en mer central del av undervisningen i såväl läroverk som folkskolor 

och därmed ansågs gymnastiken vara en aktivitet bland många andra. Fysiologin fick här allt 

större inflytande och de konditionsbefrämjande effekterna av olika övningar hamnade i fokus 

(Sandahl, 2005). 

En vidare utveckling i ämnet blev, under 1900-talets senare hälft, läroplansreformen 

1962, vilket fullgjorde idrottens inträde på skolschemat (Sandahl, 2005). Nästkommande 

avsnitt kommer att beröra ämnets utveckling i takt med de olika läroplanernas inträden i 

skolan. Dessutom behandlas hur utformningen av dessa har påverkat synen på ämnet mot en 

mer holistisk syn på ämnesinnehållet, där inte bara fysiska övningar faller inom ramen för den 

bedrivna undervisningen. 

2.3.2. Idrottsämnet i styrdokumenten – historisk inblick

Styrdokument så som läroplaner har under hela 1900-talet haft en viktig inverkan på 

skolan som verksamhet, och då även ämnet idrott och hälsa. I takt med att nya styrdokument 

utformats har även synen på ämnet förändrats och därmed har även ämnets fokus kommit att 

skifta. 

Historiskt sett hade idrottsämnet, och då med de fria kroppsövningarna i fokus, sin 

kvantitativa storhetstid, sett till antal timmar, från och med läroverkstadgan 1928. Här 

framgick att ämnet skulle tilldelas fyra lektioner i veckan. Vidare infördes att femton 

obligatoriska friluftsdagar skulle genomföras per läsår och tid för dessa fick tas från 

undervisning i övriga ämnen (Sandahl, 2005, Annerstedt, 1989). Viktigt att tillägga är att det, 

inom det svenska skolväsendet fram till grundskolereformen 1962, fanns två parallella 

skolsystem som hade separata läroplaner och där ämnet sonika fick olika utrymme. De två 

parallella skolsystemen var fram till 1960-talets reform folkskolan och realskolan. Realskolan 

var främst tillgänglig för medelklassens och överklassens ungdomar, vilka ofta fortsatte in i 
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högre utbildningar. Även om läroverket i teorin var öppen för så väl realskolans som 

folkskolans elever var det i praktiken ovanligare att folkskoleelever tog del av denna, senare 

och högre, utbildningsform (Sandahl, 2005). 

Under 1960-talet kom så grundskolreformen och med den grundskolans, som var öppen 

för alla, första läroplan Lgr 62. Under detta årtionde kom senare även en ny läroplan 1969 

som kom att benämnas just Lgr 69. Thedin-Jakobsson (2005) framhåller att ämnet i och med 

Lgr 62 kom att benämnas Gymnastik. 

I 1962 års läroplan framgick att ämnet delades in i fyra övergripande kategorier, vilka 

skulle beröra det fysiska, det hälsorelaterade, det sociala och det estetiska. Dessutom framgick 

att det fysiska skulle syfta till att bygga upp och utveckla styrka och uthållighet hos den 

enskilda individen för att på så sätt förbereda denna inför det kommande arbetslivet (Sandahl, 

2005, Annerstedt, 1989). Det hälsorelaterade inom ramen för ämnet framhåller Sandahl 

(2005) som främst fokuserat kring kroppsvård och aktiviteter som direkt relateras till 

kroppsligt arbete. Vidare framhölls i samband med fysiska aktiviteter hur kroppen skulle 

skötas och då kopplat till hygien, lämplig klädsel, kostråd med mera (Sandahl, 2005).

Den sju år senare läroplanen, Lgr 69, medförde inga drastiska skillnader vad gäller 

målsättningarna med skolans kroppsövningar. Fostransansvaret inför det stundande arbetslivet 

kvarstod därmed. De förändringar som dock står att skåda berör främst prestationstänkande, 

vilket framförallt synliggörs i olika moment kring simundervisningen (Sandahl, 2005). I den 

nya läroplanen framhölls även för första gången samarbetet mellan skola och fritid. Dessutom 

gavs elever med speciella fysiska och psykiska handikapp mer utrymme då de tilläts få 

speciell omvårdnad (Annerstedt, 1989). 

Nästa läroplan lät vänta på sig och kom först i och med inträdet i 1980-talet. I Lgr 80, 

som läroplanen kom att heta, bytte ämnet namn från det tidigare Gymnastik till det nya Idrott

(Sandahl, 2005, Thedin-Jakobsson, 2005), vilket blir en direkt avspegling i skiftet av ämnets 

fokus. Kroppsrörelsers direkta inverkan på hälsan framtonades även i den nya läroplanen och 

ämnet skulle syfta till att skapa förståelse och intresse för regelbunden fysisk aktivitet, eller 

kroppsrörelse. Dessutom framhålls i ämnets specifika målsättning att den fysiska aktiviteten 

skulle syfta till att förbättra olika aspekter i elevernas vardagliga liv. Här blev fysiska, 

psykiska och sociala aspekter en del av denna övergripande målsättning. Det fysiska står dock 

fortfarande i förgrunden för ämnets målsättning (Sandahl, 2005, Annerstedt, 1989). 

Huvudmomenten inom idrotten hade, i och med Lgr 80, utökats till tio och en viss 

progression fanns även att skönja inom de olika momenten (Sandahl, 2005, Annerstedt, 

1989). De tio momenten som uttrycks i läroplanen var: bollspel, dans, friidrott, gymnastik, 
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ergonomi, lek, orientering, simning, skidåkning och skridskoåkning (Sandahl, 2005). En 

uppdatering, som Lgr 80 medförde, var något som tidigare inte hade förekommit i ämnets 

förhållandevis långa historia, nämligen samundervisning. 1980-talets nya läroplan angav dels 

att eleverna skulle erhålla samma undervisning oavsett kön, men även att undervisningen inte 

längre skulle bedrivas i könsligt homogena grupper utan istället i en heterogen mix av pojkar 

och flickor (Sandahl, 2005, Annerstedt, 1989). 

Fjorton år efter 80-talets läroplan var det dags för ytterligare en skolreformering. Det 

ämne där kroppsövningarna nu fick utrymme bytte återigen namn, denna gång till idrott och 

hälsa. Vidare medförde Lpo 94, som läroplanen kom att heta, en kraftig reducering av antalet 

timmar som avlades för ämnet. Som om det inte vore tillräckligt togs även den tidigare utsatta 

tiden för planerandet och genomförandet av friluftsdagar helt bort (Sandahl 2005, Thedin-

Jakobsson, 2005). I ämnets målsättning kan vi fortfarande skönja vissa likheter med tidigare 

läroplaner, men en av förändringarna var vikten av rörelseglädje och rytmkänsla, något som 

kan tänkas kopplas till tidigare rekreativa och estetiska målsättningar. Nytt var även 

uppdelningen av Mål att sträva mot och Mål att uppnå. I de nya målen framgår att 

funktionalitet föregick estetik, då de funktionella målen ansågs som nödvändiga medan de 

estetiska som eftersträvansvärda (Sandahl, 2005). 

Den nya läroplanen innebar även rent innehållsmässiga förändringar i ämnet. De tidigare 

huvudmomenten i ämnet byttes ut mot tre, något bredare, kunskapsområden. De tre 

kunskapsområdena benämndes (1) Rörelse, rytm och dans, (2) Natur- och friluftsliv och (3) 

Livsstil, livsmiljö och hälsa. Det första kunskapsområdet skulle beröra olika typer av rörelse, 

det andra friluftsliv och naturfrågor medan det tredje berörde den växande hälsofrågan och 

främst då fokuserade på olika typer av hälsovård (Sandahl, 2005). 

Som framgått har ämnet genomgått en hel del förändringar sedan det första intåget i 

början av 1800-talet. Efter att den senaste läroplanen, Lpo 94, trädde i kraft har även vidare 

arbete skett. År 2000 kom kursplanerna att revideras, bland annat för ämnet idrott och hälsa, 

för att överensstämma med samhällets förändringar. I samma stund som detta arbete skrivs 

pågår även det sista arbetet på en helt ny läroplan som inom kort kommer att träda i kraft. 

2.4. Vad säger den aktuella kursplanen för grundskolan om hälsa?

I gällande kursplan för ämnet idrott och hälsa, i grundskolan, läggs ett stort fokus på 

olika aspekter av hälsa. Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen framgår att 

kunskaper om hur kroppen fungerar, hur vanor påverkar oss samt hur fysisk aktivitet och 

friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande blir viktiga i barn och 
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ungdomars undervisning i ämnet. Vidare framgår att eleverna inom ramen för ämnet ska ges 

möjlighet att utveckla sina fysiska, psykiska och sociala förmågor samt ges kunskaper för att 

kunna uppmärksamma hur deras individuella levnadsvanor och livsstilar har inverkan på 

hälsan (Skolverket, 2000). 

Hälsan, som begrepp, återkommer även i kursplanens Mål att sträva mot. Här framgår 

att skolan i sin undervisning i idrott och hälsa skall stäva efter att eleven:

- utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 

självbild

- utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa

- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, 

välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till 

ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa

- utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 

samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 

personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor

(Skolverket, 2000)

Som tidigare framgått ligger stor tyngd vid de olika aspekterna av det holistiska 

hälsoperspektivet, något som även framkommer under avsnittet Ämnets karaktär och 

uppbyggnad. Här lyfts fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande fram som grundläggande 

aspekter i verksamhetens hälsoperspektiv. Därmed framhålls även sambanden mellan livsstil, 

livsmiljö, hälsa och livskvalitet, som centrala delar i ämnet. I de utsatta målen som eleven 

skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret nämns inte ordet hälsa, men kan ses som 

inkluderade i de två sista punkterna som berör skolans arbetsmiljö (psykisk och social hälsa) 

och kunskaper kring skador och skaderisker (patogent perspektiv på hälsa), (Skolverket, 

2000).

I de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret blir däremot hälsan 

mer framträdande. Här står det att eleven skall:

- förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang

- kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion
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- ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert 

sätt

(Skolverket, 2000)

I dessa mål ser vi, bortsett från den första punkten, främst en fokusering på de fysiska 

aspekterna av hur hälsa främjas. Motion och fysisk rörelse blir här viktiga inslag i de mål som 

eleverna skall uppnå. I nästkommande kapitel kommer vi att beröra samtliga aspekter, fysiska, 

psykiska och sociala, på ett mer ingående sätt, samt definiera hur vi använder dem i vår analys 

av det empiriska materialet. Olika perspektiv på hälsa, salutogent och patogent, kommer även 

att beröras.
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3. Teoretisk ram

Då ett empiriskt material skall behandlas och analyseras blir den teoretiska ram som 

valts en viktig del i skapandet av förståelse rörande interaktionen i det studerade fältet. Den 

teoretiska ramen bör sedan kopplas till empirin för att bidra till denna förståelse. 

I detta kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som, i kontakten med empirin, 

blivit relevanta i vår analys. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur socialisation, 

interaktion och situerat lärande blir viktigt inslag i formandet av en individ. Därefter görs en 

redogörelse för begreppet didaktik och dess betydelse för undervisningen i skolan som 

verksamhet. Här lyfter vi även de didaktiska frågorna och dess relevans ur ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv. Sedan görs en övergång till begreppet hälsa. Här synliggörs två skilda perspektiv 

på begreppet, vilket innebär en redogörelse för skillnaderna mellan ett patogent och ett 

salutogent synsätt. Därefter följer en fördjupning av det salutogena perspektivet med hjälp av 

en genomgång av Antonovskys (1987) begrepp KASAM, känsla av sammanhang, som ses 

som ett uttryck för det salutogena perspektivet. Det teoretiska ramverket avslutas sedan med 

en ingång på de tre aspekterna av hälsa, fysiska, psykiska och sociala, vilka uttrycks i ämnets 

nuvarande kursplan. Här redogör vi för dessa aspekter som vid ett senare skede, i analysen, 

vävs samman med det empiriska materialet. På så sätt relaterar vi till de olika aspekterna av 

hälsa i vår analys.

3.1. Teorier kring undervisning

3.1.1. Socialisation, interaktion och situerat lärande

Som levande människor i en interagerande omvärld är vi ständigt i kontakt med andra 

människor och därmed pågår ständigt ett utbyte av kunskap i det som brukar benämnas 

socialisation. Då vi kommer i kontakt med nya grupper adapterar vi deras värderingar, seder, 

uttryck och sätt att kommunicera, och på så sätt kan vår bild av omvärlden komma att 

förändras. Detta avsnitt kommer att beröra såväl socialisation som interaktion och hur detta 

blir viktiga inslag i det som brukar kallas situerat lärande. 

Vid en socialisationsprocess får den sociala miljöns utformning direkt påverkan på 

individens tillträde till den nya arenan. En individ vars aktiviteter har anknytning till andra 

individer kan sägas leva i en social miljö. Då individen i sina aktiviteter står i nära förbindelse 

med andra individer tvingas han/hon ta hänsyn till dem och deras aktiviteter för att kunna 

fullfölja sina egna. På så sätt blir individen påverkad av andra i sin utövning av olika 
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aktiviteter och har därmed socialiserats in i en ny miljö (Dewey, 1916). I den 

socialisationsprocess, som ständigt äger rum, blir språket ett viktigt verktyg i skapande av 

social tillhörighet. Språket, och därmed socialisationen, blir även starkt kopplad till individens 

uppväxtvillkor och den sociala samhörigheten synliggörs därmed i verbala uttryck. På så sätt 

tenderar språkbruket inom arbetarklassen vara vitt skilt från språkbruket inom medelklassen 

(Wedel-Brandt, 2008, Heath, 1983). 

Då det kommer till psyklogiska teorier rörande socialisation talas det ofta om primär och 

sekundär socialisation. Den primära socialisationen berör barnets första möte med en social 

grupp och är sammankopplad med barnets kontakt med sina föräldrar och sin familj. Den 

primära socialisationen sker därmed ofta inom familjen och präglar därmed ofta individen på 

djupet (Egeberg, 2008, Säljö, 2005). Utifrån de psykologiska teorierna ses familjen som en 

enhet som är isolerad från den övriga världen, där lagar och handlingar legitimeras inom 

ramen för enheten (Egeberg, 2008). Då en människa föds in i en social miljö gör han/hon det 

utan språk, tro eller sociala normer. Individen föds därmed omedveten om den sociala 

gruppens vanor, regler och sätt att kommunicera, och är därmed även likgiltig inför desamma. 

Inom ramen för den socialiserande process som individen genomgår får han/hon kännedom 

om gruppens sociala liv och ett intresse skapas därmed. Kommunikationen blir ett viktigt 

redskap i den process som äger rum och det är genom kommunikationen som individen 

varseblir hur han/hon exempelvis svarar på gruppens förväntningar och krav (Dewey, 1916). 

Familjen som social grupp kan, enligt de psykologiska teorierna rörande socialisation, 

ses som avhängig det övriga samhället och fungerar därmed självständigt. Teorierna bygger 

på antaganden om att den privata och den samhällsmässiga sfären hålls isär. Med andra ord 

kan vi tala om ett privatliv och ett arbetsliv, frånskilt från varandra (Egeberg, 2008). 

Den sekundära socialisationen kopplas inom de psykologiska teorierna till individens 

möte med arbetslivet. Då en individ kommer i kontakt med en ny social grupp, i detta fall sina 

arbetskamrater på sin arbetsplats, tvingas han/hon socialiseras in i nya villkor som ofta är 

skilda från dem som utgjorde individens barndom, ungdom och utbildningstid. De regler som 

dikteras är här inte enbart styrda av mänskliga behov och umgängesformer utan 

socialisationen styrs oftare av abstrakt och tekniskt konstruerade regler. Individen tvingas 

därmed göra avkall på vissa delar av det egna jaget som denna anser viktiga och goda. 

Socialisationen kan därmed präglas av de plikter och tvång som arbetsmiljön, som social 

arena, skapar (Egeberg, 2008, Vygotsky, 2006). Här kan, enligt oss, en koppling till skolan 

som social arena göras. Elever som interagerande varelser i den sociala arena som skolan 

utgör socialiseras in i de regler och förordningar som skolan dikterar. Dessa kan ofta skilja 
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från dem som de tillgodogjort sig i hemmet och därmed kan vissa moment kännas som fyllda 

med tvång och krav, något som kan likställas med Egebergs (2008) framställning av den 

primära socialisationen in i arbetslivet. 

Ur ett annat perspektiv kan en social grupp betraktas som en form av kultur. Kultur 

innefattar då de normer, värderingar och kognitiva referensramar som kommit att prägla och 

influera den sociala gruppen. Kulturen inom gruppen kommer till uttryck genom exempelvis 

den jargong, de skämt, ritualer, ceremonier, historier och skrönor som blir en del av det 

sociala flödet inom gruppen. Nya medlemmar genomgår en socialisationsprocess där de 

genom mötet med andra individer invigs och blir delaktiga i den sociala värld som gruppen 

utgör (Heidegren och Wästerfors, 2008). Här ser vi klara likheter med den socialisation som 

barn och ungdomar genomgår vid sitt inträde till skolan som social arena. 

Socialiseringen in i en ny social miljö möjliggörs genom att människor interagerar med 

varandra och här bli, som vi tidigare nämnt, språket ett viktigt redskap. Språket och 

människors språkanvändning bör ses och förstås som en talang, en förmåga att ständigt skapa 

något nytt. Ur ett sociokulturellt perspektiv ses samhälliga erfarenheter och kunskaper som 

starkt knutna till den språkliga interaktionen mellan människor. Då en individ varseblir sin 

omvärld använder han/hon sig av en rad redskap, eller så kallade medierande redskap. I 

samspelet med andra förhåller vi oss till vår omvärld genom olika kulturella redskap, vilka 

kan bestå av såväl språkliga kategorier som fysiska artefakter (Säljö, 2005) och blir därmed 

viktiga i socialiserandet. De språkliga kategorierna används exempelvis då vi följer ett recept 

när vi lagar mat eller då vi ska förklara vägen till en plats med hjälp av direktiv så som 

”höger” och ”vänster” eller med hjälp av gatunamn. Då jag ska slå i en spik använder jag mig 

lämpligen av en hammare, vilken då utgör en fysisk artefakt. De språkliga kategorierna och de 

fysiska artefakterna samspelar ofta i genomförandet av en aktivitet och hjälper oss i 

medierandet av våra kunskaper. I likhet med den, ovan beskrivna, primära socialisationen, 

präglar de språkliga kategorierna oss på djupet (Säljö, 2005). 

Mediering, alltså överförandet av kunskap, äger ofta rum i mötet med andra människor, 

alltså i det som brukar kallas för interaktion. Interaktionen kan därmed ses som en, inom 

människan, grundläggande mekanism för mediering. Medieringen som process är ytterst 

komplex och mångfacetterad och därmed svår att beskriva i enkla termer. Dessutom kan 

mediering i vissa fall innefatta redskap och inskriptioner som är svårtillgängliga eller 

abstrakta för den enskilda individen och därmed kan kommunikationen och förståelsen 

försvåras (Säljö, 2005). Socialisation och interaktion går därmed hand i hand i skapandet av 

kunskap i det som brukar benämnas lärande. 
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I teorier rörande skolan som verksamhet talas det ofta om situerat lärande och de 

medierande redskapen blir, tillsammans med interaktionen, viktiga resurser i skapandet av 

kunskap i detta lärande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande om hur individer 

tillgodogör sig, alltså approprierar, kunskaper och färdigheter (Säljö, 2005). Hur lärandet 

utformas är nära förankrat med det sammanhang som lärandet sker i. Den sociala miljö som 

individen socialiserats in i spelar därmed en avgörande roll i lärandets utformning. Lärandet 

kan ske såväl avsiktligt, genom exempelvis studier, som oavsiktligt och därmed som en direkt 

effekt av de erfarenheter som den sociala miljön bidrar till att skapa. Lärandet betraktas alltså 

som situerat, vilket medför att lärande bör betraktas i ljuset av den sociala praktik där 

kunskapen växer fram (Säljö, 2005, Lave och Wenger, 1991). 

Skolan betraktat som en social arena, är en arena där interaktionen och socialisation 

spelar en avgörande roll i approprierandet av kunskaper och färdigheter. Olika teorier kring 

undervisningens utformning och dess innehåll tar ofta sin utgångspunkt i det som brukar 

benämnas didaktik. Här följer att avsnitt som berör didaktiken och det som brukar benämnas 

de didaktiska frågorna, vilka direkt eller indirekt påverkar utformningen av undervisningen 

och innehållet i densamma. 

3.1.2. Didaktik och de didaktiska frågorna

Begreppet didaktik har en central utgångspunkt i teorier kring undervisning i skolan som 

verksamhet och innebär att varje undervisningstillfälle baseras på ett antal överväganden. När 

läraren bestämmer vad (innehållet) eleverna ska läsa eller göra, hur (förmedlingen) detta skall 

göras och varför (motivet) eleverna ska bemöda sig att göra uppgifterna så gör läraren 

didaktiska val som får betydelse för elevernas lärande och socialisation. Vidare så påverkas 

varje val av sitt samhälle och sin tid, liksom av undervisningstraditioner vilket i sin tur 

innebär att didaktik även innefattar vem, när, var och med vem-frågor (Östman, 2000, Molloy, 

2003). Värt att nämna är att det lätt kan uppstå en förvirring kring vad som ska avses med 

begreppet didaktik då det ofta förses med olika prefix så som allmän-, fack-, ämnes-, tema-, 

skolämnes och universitetsdidaktik (Östman 2000). 

De didaktiska frågor som nämndes i stycket ovan är dock centrala för alla lärare, oavsett 

undervisningsämne. I detta arbete, som behandlar ämnet idrott och hälsa, avser vi att endast 

behandla ämnesdidaktiken då vi anser den som mest relevant för vår studie. Ämnesdidaktik 

betecknar, som ett led i didaktiken, ett kunskapsområde som är knutet till specifika ämnen, så 

som matematik, svenska och idrott och hälsa, och tar sin utgångspunkt i att alla ämnen har 
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olika förutsättningar för lärande. Som lärare krävs det således att göra didaktiska 

överväganden relaterade till det som vi talar om som ämne (Molloy, 2003, Linnarud, 2000). 

Ämnesdidaktik kan ibland förstås av tradition som ”ämnet” plus ”metodik”. 

Ämnesdidaktik kan därmed vara ett sätt att väva samman metodik, praktik och ”teori” och på 

så sätt vetenskapliggöra undervisningen. Dock så framhålls vikten av att bibehålla en 

helhetssyn som inkluderar svaren på de didaktiska frågorna vad och hur, integrerade i den 

centrala varför-frågan. Risken finns annars att ”ämnet” går miste om sin legitimitet, om 

läraren tar dess innehåll och konstruktion för givet (Molloy, 2003). De didaktiska frågorna 

torde således bli viktiga i den undervisning i ämnet idrott och hälsa som bedrivs kring 

begreppet hälsa. Då lärarna utformar sin undervisning bör de, enligt oss, beakta dessa frågor i 

såväl valet av innehåll som valet av utformning av undervisningen.

Vi har nu presenterat olika teorier kring lärande samt hur de didaktiska överväganden en 

lärare gör får konsekvenser för undervisningen. Då vi i denna studie fokuserar på 

undervisning i ämnet idrott och hälsa, och då främst kring begreppet hälsa, anser vi det av 

värde att redogöra för olika perspektiv på begreppet. Här följer en fokusering på begreppet 

hälsa som syftar till att ge läsaren en fördjupad insikt kring olika perspektiv och aspekter på 

hälsa. De teoretiska utgångspunkterna som här presenteras blir sedan viktiga inslag i vår 

analys av empirin (se kapitel 5). 

3.2. Två perspektiv på hälsa

3.2.1. Det patogena och salutogena perspektivet på hälsa

I följande stycke beskrivs två skilda perspektiv på hälsa, det patogena och salutogena 

perspektivet. Det patogena perspektivet innefattar teorier som fokuserar på det sjuka eller 

onormala, därav namnet då det härstammar från det grekiska ordet patos, sjukdom 

(Quennerstedt, 2006). Koppling mellan hälsa och sjukdom blir här framträdande. Att ha god 

hälsa innebär således en avsaknad av sjukdom. Följden av detta är att det ofta blir ett 

biomedicinskt synsätt som får exemplifiera det patogena perspektivet på hälsa, vilket innebär 

att människan i första hand ses som en biologisk varelse där mycket annat blir förbisett 

(Antonovsky, 1987, Thedin-Jakobsson 2005, Quennerstedt 2006). Faktorer som påverkar 

hälsan kallas för stressorer och ur ett patogent perspektiv ses dessa som sjukdomsalstrande 

och av en karaktär som påverkar hälsan i negativ riktning (Antonovsky, 1987). 

Framställningen av ett patogent synsätt kan likställas med ett mynt, där hälsa kontra 

ohälsa kan ses som myntets bägge sidor. Hälsa likställs alltså med frånvaro av sjukdom, 
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medan ohälsa går hand i hand med att individen befinner sig i ett sjukdomstillstånd. Detta 

medför att någon gradering av hälsa, inom det patogena synsättet, inte existerar utan hälsa är 

något du antingen har eller har avsaknad av (Antonovsky, 1987). Det som benämns sjukdom 

är alltså det som anses vara avvikande från individens normala tillstånd och således uppfattas 

ohälsa, som tidigare nämnts, som någonting onormalt. Hälsa, ses utifrån detta perspektiv, som 

ett mål i sig och anses vara ett statiskt tillstånd som uppnås genom att undvika sjukdom 

(Quennerstedt, 2006). 

I motsats till detta framhåller Aaron Antonovsky (1987) vad han benämner det 

salutogena synsättet. Namnet kommer från det grekiska ordet salus, vilket kan likställas med 

hälsa (Quennerstedt, 2006). Här ses spannet mellan hälsa och ohälsa som ett kontinuum. Inom 

ramen för detta kontinuum kan den enskilda individen vandra från den negativa polen, ohälsa, 

mot den positiva polen, hälsa. I det salutogena perspektivet kretsar arbetet kring hälsa, och 

sjukdom, främst kring faktorer som främjar en rörelse mot det positiva hälsotillståndet, alltså 

den positiva polen på hälsokontinuumet (Antonovsky, 1987). 

Ur ett salutogent perspektiv har de hälsopåverkande faktorerna, stressorer, inte 

nödvändigtvis märkts med den negativa stämpeln som det patogena synsättet framhåller. 

Därmed ses de inte som faktorer som måste bekämpas för att vidbehålla hälsa (Antonovsky, 

1987). Enligt Antonovsky (1987) kan stressorerna snarare ha hälsofrämjande effekter. Han 

menar att hur de påverkar hälsan beror på vilken typ av stressorer det rör sig om, samt hur 

pass framgångsrik upplösningen av den spänning de orsakar är. 

Detta, enligt oss, mer holistiska perspektiv på hälsa, innebär att en individ kan vara sjuk 

men ändå upplevas ha hälsa. Hälsa skapas, ur detta perspektiv, av fysiska, psykiska och 

sociala faktorer i samspel, något som vi återkommer till senare. Till skillnad från det patogena 

synsättet ses hälsa här som en dynamisk process, alltså ständigt i förändring (Quennerstedt, 

2006). Nästa avsnitt berör det salutogena perspektivet utifrån Antonovskys (1987) 

begreppsapparat KASAM, känsla av sammanhang.

3.2.2. KASAM, känsla av sammanhang 

Ett viktigt led i skapandet av ett gott hälsotillstånd, utifrån ett salutogent perspektiv, är 

det som Antonovsky (1987) benämner för KASAM, eller känsla av sammanhang. KASAM 

har tre centrala komponenter som benämns begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De 

tre komponenterna har alltså en direkt eller indirekt påverkan på den känsla av hälsotillstånd 

som den enskilda individen känner. Som tidigare nämnts kan hälsan påverkas av olika 
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stressorer och individens sätt att hantera dessa är direkt eller indirekt kopplade till vart i 

hälsokontinuumet individen befinner sig (Antonovsky, 1987). 

De inre och yttre stimuli som påverkar individen i en viss situation kan bli lättare att 

hantera då individen finner dem gripbara. Här kommer alltså den första komponenten, 

begriplighet, in i bilden och blir direkt avgörande för individens uppfattning av dessa stimuli. 

Om individen uppfattar information som strukturerad och tydlig eller som oordnad och 

kaotisk får alltså effekter på begripligheten (Antonovsky, 1987). 

Nästa komponent, hanterbarhet, spelar in på individens uppfattning av situationen 

genom att den anspelar på de resurser som ställs till förfogande. I en viss situation kan en 

individ, som tidigare nämnts, bombarderas av såväl inre som yttre stimuli och hur lyckosam 

individen blir i tacklandet av dessa stimuli är direkt kopplat till de resurser som ställs till 

individens förfogande. Individen måste därmed uppleva att han/hon har tillräckligt med 

resurser till sitt förfogande för att han/hon ska kunna möta de krav som de specifika stimuli 

ställer. Just termen resurser syftar till såväl de resurser som står under individens egen 

kontroll, men även till de resurser som kontrolleras av andra, så som exempelvis lärare, 

vänner, kollegor (Antonovsky, 1987). 

Den tredje komponenten i KASAM-begreppet, meningsfullhet, bör betraktas som 

begreppets motivationskomponent, sett från individens perspektiv. En individ som bedöms ha 

stark KASAM har alltid en stark koppling till denna komponent. Den situation, eller 

utmaning, som individen ställs inför har då betraktats som viktig, meningsfull och 

betydelsefull för individen, såväl i känslomässig som kognitiv, kunskapsmässig, mening. Det 

personliga engagemanget blir därmed viktigt i skapandet av känsla av sammanhang och blir 

därmed avgörande för hur individen möter de stimuli han/hon utsätts för (Antonovsky, 1987). 

Som vi nu framställt beror känsla av sammanhang på de tre ovan nämnda 

komponenterna, vilka i sin tur har direkt eller indirekt påverkan på den egna hälsan. Men hur 

ser förhållandet mellan komponenterna ut inom ramen för KASAM-begreppet?

Teoretiskt sett framhålls det, (Antonovsky, 1987), att de tre komponenterna är 

oupplösligt sammanflätade med varandra och därmed av lika värde, men rent praktiskt sett 

kan verkligheten se annorlunda ut. 

Situationer då en individ känner låg begriplighet, men hög hanterbarhet, är situationer 

som inte ses som vanligt förekommande. Hög hanterbarhet ses därmed som starkt 

sammankopplat med hög begriplighet. Då en individ ställs inför yttre eller inre ställda krav, 

krävs därmed en klar bild av vari kraven ligger och vad de består av för att individen skall 
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uppleva sig ha resurser nog för att klara av dem. Alltså blir hanterbarheten direkt beroende av 

begripligheten (Antonovsky, 1987). 

I motsats till ovan nämnda förhållande, där den ena komponenten är beroende av den 

andra, förefaller förhållandet mellan hög begriplighet och låg hanterbarhet mer komplext. 

Här blir den tredje komponenten, meningsfullhet, direkt avgörande för utgången. En känsla av 

hög meningsfullhet och starkt personligt engagemang leder till att individen gärna inte ger upp 

sitt projekt utan istället söker efter nya resurser, vilket leder till förändring. Då 

meningsfullheten däremot upplevs som låg slutar däremot individen snart reagera på de 

stimuli han/hon utsätts för och världen blir snart obegriplig. Därmed drivs individen inte 

heller mot att söka efter nya resurser som skulle möjliggöra en förändring (Antonovsky, 

1987). 

Även i fallet där individen såväl känner hög begriplighet som hög hanterbarhet, alltså 

att han/hon upplever att situationen påverkas av stimuli som känns ordnade och att han/hon 

upplever sig ha de resurser som krävs för att möta kraven som ställs. Här spelar individens 

känsla av meningsfullhet en avgörande roll (Antonovsky, 1987). Då följande scenario utspelar 

sig och individen inte finner situationen som meningsfull kommer den enskilda individen 

snart tappa kontrollen över resurserna samtidigt som den vida förståelsen går förlorad 

(Antonovsky, 1987). Alltså blir en hög känsla av meningsfullhet avgörande för individens 

chanser att lyckas i den givna situationen och därmed direkt avgörande för vart i 

hälsokontinuumet individen placeras då den utsätts för de stimuli som är specifika för 

situationen.

På ett liknande sätt får meningsfullheten en avgörande roll även då såväl begripligheten

som hanterbarheten upplevs som låg. Om meningsfullheten i ett sådant fall upplevs som hög 

kommer individen i sitt sökande efter förståelse och nya resurser visa ett stort engagemang 

(Antonovsky, 1987). Det finns inga garantier för att individen i situationen blir framgångsrik, 

men, som Antonovsky (1987) uttrycker det, finns chansen. 

Vad är då slutsatsen vi kan dra av förhållandet mellan KASAM: s tre komponenter? Jo, 

av föregående exempel framgår att den motivationsbärande komponenten, meningsfullhet, är 

den mest betydelsefulla och viktigaste, sett från hur framgångsrik individen blir i situationen 

och därmed även vilken grad av hälsa individen upplever sig ha. Med detta sagt vill vi dock 

framhålla att de andra komponenterna inte är oviktiga utan även de av stor vikt. Utifrån ett 

KASAM-perspektiv vore det mest framgångsrika att en hög grad av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet innefann sig i varje situation, därmed är detta något 

eftersträvansvärt.
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Den fråga som nu kan tänkas bli aktuell är hur detta är relevant för ämnet idrott och 

hälsa, och då främst det vi valt att fokusera nämligen hälsobegreppet. Kopplat till 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa ser vi meningsfullheten som en viktig komponent. 

Lärarens sätt att motivera eleverna kan därmed, enligt oss, bli avgörande för hur eleverna 

möter olika situationer. Vi uppfattar dessutom KASAM-begreppet som ytterst relevant utifrån 

ett hälsoperspektiv på ämnet idrott och hälsa då vi ser en stark koppling mellan upplevelsen 

av KASAM och ett psykiskt välbefinnande. Utifrån vårt syfte blir det av värde att se om lärare 

i ämnet idrott och hälsa tydliggör målen och anledningarna till de aktiviteter som genomförs i 

ämnet. Synliggörs hälsan i aktiviteterna och vilka tänkta krav har läraren på eleverna utifrån 

detta perspektiv? Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet blir således nära förankrat 

med undervisningens bakomliggande mål och hur de synliggörs. Känsla av sammanhang blir 

därmed en aktuell ingång i vår analys. 

3.3. Tre aspekter av hälsa -  fysiska, psykiska och sociala

Som vi tidigare nämnt i arbetet, kan hälsan påverkas av flera skilda aspekter, vilka även 

synliggörs i ämnets kursplan. Vi har här valt att utveckla vad vi i vår analys menar med 

fysisk, psykisk och social hälsa. 

Den fysiska aspekten syftar till såväl aktiviteter där eleverna ska röra på sig och vara 

fysiskt aktiva som teoretiska kunskaper om konsekvenserna av fysisk träning. Fysisk aktivitet 

avser moment i undervisningen som präglas av hög aktivitet hos eleverna som ska ge god 

träningseffekt, ett positivt förhållningssätt som i sin tur ska stimulera till goda motionsvanor 

och ett livslångt bestående intresse för fysisk aktivitet samt handlingar som ska främja 

elevernas kunskaper om konditions- och styrketräning (Quennerstedt, 2006). Vad gäller 

teoretiska kunskaper så avser undervisningen att förmedla till eleverna sambandet mellan 

kost, motion och hälsa (Quennerstedt, 2006, Skolverket 2000). Till teoretiska kunskaper hör 

således kunskaper i anatomi och fysiolog, med inriktning på kroppen i fysisk aktivitet. 

Den andra centrala aspekten av undervisningen i ämnet idrott och hälsa är den psykiska 

hälsan. Mentala faktorer är, i viss grad, avgörande för hur elever ser på fysisk aktivitet. 

Elevers självuppfattning riskerar att hotas av de fysiska aktiviteterna om kraven på dessa är 

för höga. Detta leder indirekt in på motivation som centralt i elevers inställning till fysisk 

aktivitet, vilket medför att lärare inom ämnet idrott och hälsa skall sträva efter att tona ner 

jämförelse- och tävlingsaspekten. Dessutom skall de ge uttryck för stöd till eleverna 

oberoende av deras prestation samt betona det roliga och förmedla budskapet att fysiska 

aktiviteter är viktiga för hälsan och välbefinnandet (Ekberg, Erberth, 2000).
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Att ämnet ska vara roligt framhålls av många lärare enligt tidigare studier. Dessutom 

uttrycks en betoning på att ämnet ska vara lustfyllt och att eleverna ska stärka självkänslan 

genom att känna glädjen av att lyckas (Thedin-Jakobsson 2005, Skolverket, 2005). 

Social hälsa är ytterligare en aspekt av hälsobegreppet, som utgör grunden i 

idrottsundervisningen, då det sociala samspelet påverkar elevernas hälsa i stort. Detta begrepp 

innefattar elevernas sociala relationer mellan varandra och syftar i undervisningen till att 

eleverna visar varandra hänsyn, ödmjukhet och respekt. Andra faktorer som vävs in i denna 

del är: laganda, samarbete, grupptillhörighet och gemenskap. Vidare så handlar den sociala

hälsan om att förmedla kunskaper om hur relationer och olika sociala mönster påverkar hälsan 

samt hur eleverna tillämpar kunskaperna för att ta ställning i olika hälsofrågor (Quennerstedt, 

2006, Thedin-Jakobsson, 2005).

Fysiska, psykiska och sociala faktorer ser vi, som kursplanen för idrott och hälsa 

uttrycker det, som de övergripande aspekterna i skolans hälsobegrepp (Skolverket, 2000). I 

vår kommande analys av det empiriska materialet kommer vi att relatera till dessa aspekter 

som ett led i att skapa förståelse av ämnets komplexitet. Såväl respondenternas svar som det 

videodokumenterade materialet kommer att kopplas till denna teoretiska ram för att på så sätt 

undersöka hur begreppet hälsa synliggörs i undervisningen. 
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4. Metod

Då vårat syfte med studien varit att belysa ämnet idrott och hälsa, och då främst hur 

lärare som undervisar i ämnet uttrycker sig kring begreppet hälsa samt hur dessa tankar 

synliggörs i undervisningen, har en etnografisk ansats varit att föredra.

I följande kapitel kommer vi kort redogöra för vad en etnografisk studie innebär. Här 

görs även distinktioner mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser, samt distinktioner mellan 

det som inom den etnografiska processen benämns första- och andra ordningens 

konstruktioner. Vi väljer sedan att redovisa för de val av metoder vi gjort i vår studie. Här 

beskriver vi begreppen deltagande observation, videodokumentation, intervjuer och 

fältanteckningar samt hur vi valt att använda dessa i den genomförda etnografiska studien. 

Avslutningsvis i detta kapitel beskrivs fältets utformning, vilket innebär skolans 

förutsättningar och de grupper som hamnat i fokus för vår studie. Här beskrivs även vår roll 

som observatörer i den etnografiska studien samt vårt inträde till fältet där även vissa etiska

överväganden diskuteras. 

4.1. Etnografisk studie

4.1.1. Distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ ansats 

Studier brukar ta sin utgångspunkt i det som brukar benämnas antingen den kvantitativa 

eller kvalitativa ansatsen. För att försöka klargöra skillnaderna vill vi här belysa 

distinktionerna i grunderna för de två ansatserna. 

Den kvantitativa ansatsen utgår främst från det positivistiska vetenskapsidealt där 

intresset är att generalisera orsaker och händelser utifrån mätbara metoder och ses ofta som en 

objektiv ”sanning” för att förklara vad som sker. Syftet är att utifrån den undersökta gruppen 

kunna uttala sig om populationen. Alltså undersöks en mindre grupp och de resultat som 

framgår av undersökningsgrupper generaliseras sedan som ”sanning” för populationen i stort. 

Kvalitativ metodteori ofta utgår å andra sidan från ett hermeneutiskt vetenskapsideal där 

intresset istället riktas mot att tolka och förstå helheten genom att studera meningen hos 

aktörerna. Här skapar forskaren snarare en subjektiv ”sanning” utifrån de tolkningar han/hon 

gör av det skapade materialet. Generaliseringar för en större grupp är därmed inte möjliga 

inom den kvalitativa ansatsen (Hassmén & Hassmén, 2008). Inom den kvalitativa ansatsen 

finns möjligheter att komplettera materialet med kvantitativt insamlad data, så som t.ex. svar 

från enkätundersökningar. Vidare så kan den kvalitativa ansatsen möjliggöra en mer öppen 
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och mindre strukturerad process i skapandet av empiri, något som kan underlätta anpassning 

fältet, och därmed oväntade faktorer och situationer (Karlefors, 2002). 

För oss står den kvalitativa ansatsen i fokus då vi intresserar oss för interaktion inom 

ämnet idrott och hälsa i skolan och hur kunskaper förmedlas. Den etnografiska ansatsen faller 

inom ramen för det som brukar benämnas kvalitativ metod. Nästa avsnitt kommer att 

behandla den etnografiska ansatsen som process. Här behandlas de olika moment som en 

etnografisk studie innefattar och hur dessa moment ses i relation till varandra. 

4.1.2. Etnografisk studie som process

Etnografisk forskning beskrivs som den forskningspraxis som inom kultur- och 

socialantropologin fokuserar på insamling och bearbetning av material som underlag för 

analys av sociala och kulturella strukturer och processer (Tellgren, 2004, Hassmén & 

Hassmén 2008). Vidare innebär etnografisk metod att forskaren erhåller tillträde till fältet och 

blir accepterad av dem som hon studerar samt deltar i det liv som studeras. 

Ordet etnografi kommer från de grekiskans ord för folk (etno) och beskrivning 

(graphia), och i mångt och mycket är det just vad denna form av empirisk studie handlar om, 

att beskriva folk (Tellgren, 2004). Etnografi bör ses som A way of seeing snarare än The way 

of seeing och detta innebär med andra ord att framställningen av det studerade fältet och dess 

aktörer kan variera (Bagga-Gupta, 2011). 

Den etnografiska ansatsen är ett vanligt förekommande, kvalitativt angreppssätt, inom 

den pedagogiska och psykologiska forskningen. Inom etnografisk forskning är det primärt att 

”beskriva och analysera gruppers beteenden, vanor, värderingar och övertygelser” (Hassmén 

& Hassmén, 2008, s.80). Vidare framhålls att kommunikationen här hamnar i centrum då den 

enskilda individens kommunikativa kompetenser blir avgörande för hur socialt accepterade 

individens handlingar blir i den sociala gruppen (Hassmén & Hassmén, 2008).

Patrik Aspers (2007) menar att varje forskningsprojekt, oavsett om det är kvalitativ eller 

kvantitativ forskning som bedrivs, genomgår fem steg i själva genomförandeprocessen, steg 

som vi ser som relevanta även om det är en mindre studie som bedrivs. De fem stegen som 

beskrivs i hans text är:

(1) Formulera forskningsfråga 

(2) Val av teori och metod för studien 

(3) Genererande av det empiriska materialet

(4) Kodning och analys
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(5) Författande och presentation

Tanken kring vilken forskningsfråga som blir primär för projektet kan komma från i 

stort sett var som helst. Inom ramen för en etnografisk studie genomförs ofta en så kallad 

förstudie och informationen här blir essentiell i skapandet och formulerandet av en 

forskningsfråga. Förstudien kan ge tillräckligt underlag för forskaren att sedan välja en 

teoretisk ram (Aspers, 2007). Ett empiriskt underlag föregår således teorin, alltså sker 

skapandet av en empiri först och styr i sin tur de val av teori som görs (Bagga-Gupta, 2011, 

Aspers, 2007). Just det empiriska materialet skapas främst i projektets huvudstudie och 

forskarens tidigare val av metod avgör hur materialet skapas, även om valet av metod kan 

kompletteras även då huvudstudien startat (Aspers, 2007). 

Berörande kodning och analys brukar det talas om att det empiriska materialet först ska 

kodas för att sedan analyseras, men kodningen bör snarare ses som en del av analysen. Själva 

kodningsarbetet fungerar som en sortering där forskaren går igenom materialet för att koda 

det enligt ett kodschema. En fullständig analys kräver emellertid att allt empiriskt material är 

kodat. Dessutom består analysprocessen av ett flertal mindre analyser då en enda analys på 

den totala mängden empiriskt material inte är möjlig. Varje forskningsprojekt konkluderas 

sedan i någon form av redovisning, vare sig det är en rapport, artikel, avhandling eller bok. 

Grunden i det material som forskaren redovisar tas från det ”svar” som analysen hjälp 

honom/henne att komma fram till. Teorin kopplas slutligen till de slutsatser som dragits för att 

den enskilda studien på sätt ska kommunicera och bidra med kunskap om även andra 

situationer (Aspers, 2007). 

I ljuset av de fem steg som Aspers (2007) tar upp är det viktigt, enligt honom, att inte se 

dem som vattentäta skott. Han menar att överlappningen är stor mellan de olika faserna samt 

att forskningen, eller som i vårt fall skapandet av en studie, bör ses som en process, vilket i 

förlängningen innebär att utformningen kan förändras i takt med att det empiriska materialet 

skapas, något som även Bagga-Gupta (2011) framhåller. Vi tolkar det hon säger som att 

empirin utgör själva kärnan i den etnografiska ansatsen och att forskaren därmed tar sin 

utgångspunkt i den empiri som skapas. Detta medför då att övriga delar av processen kan 

komma att förändras i takt med skapandet av empirin. Då observatören inträder i fältet krävs 

ett tänkt fokus, men detta fokus kan komma att ändras då observatören måste vara nyfiken, 

intresserad och öppen inför vad som sker i fältet. Själva skrivprocessen tar sin utgångspunkt i 

empirin och analysen. Inledningen är då den del som skrivs sist i en etnografisk text, detta 
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med anledning av att syfte och frågeformulering kan komma att ändras under 

studieprocessens gång (Bagga-Gupta, 2011).

4.1.3. Första- och andra ordningens konstruktioner

Detta avsnitt kommer att behandla hur kopplingar mellan teori och empiri görs inom 

ramen för en studie. Begreppen första- och andra ordningens konstruktioner blir här viktiga 

inslag i skapande av det som vi benämner förståelse. Den teoretiska kopplingen till aktörernas 

utsagor beskrivs här mer ingående.

Att tolka fältets aktörer och deras mening samt förståelse i relation till vetenskapliga 

teorier för att kunna etablera en vetenskaplig förklaring är inte helt oproblematiskt. När det 

handlar om etnografiska empiriska studier talas det ofta om första- och andra ordningens 

konstruktioner. Enkelt beskrivet grundar sig den första ordningens konstruktioner i det 

studerade fältets aktörer och deras naturliga attityder i sin livsvärld, medan den andra 

ordningens konstruktioner däremot är konstruktioner som forskaren skapar men som bygger 

på aktörernas egna konstruktioner, så som t.ex. olika teorier (Aspers, 2007).

De teorier som ingår i aktörernas vardagliga begreppsvärld på fältet kan mycket väl 

överensstämma med de teorier som forskaren använder i skapandet av förståelse för fältet. 

Detta är något som särskiljer samhällsvetenskaplig forskning från den naturvetenskapliga, då 

liknande koppling mellan fält och forskare inte finns inom den senare. Första ordningens 

konstruktioner är det som är utgångspunkten för den etnografiska forskaren. Förståelse 

uppnås genom forskarens tolkning av aktörernas mening i dessa, den första ordningens 

konstruktioner, men även i den förförståelse som forskaren besitter samt de teoretiska 

utgångspunkter som han/hon använder sig av för att besvara forskningsfrågan (Aspers, 2007). 

Den andra ordningens konstruktioner baseras däremot på aktörernas uttryck och 

handlingar, men kan inte återfinnas i sin helhet i den första ordningens konstruktioner. Den 

andra ordningens konstruktioner är alltså teoretiska konstruktioner som forskaren skapar som 

ett led i sin förståelse av fältet. Den andra ordningens konstruktioner kan skapas på två 

radikalt olika sätt. Ett av dessa är det som förespråkas inom Grounded theory, vilket innebär 

att forskaren induktivt bygger upp kategorier som är "rotade" i empirin, som sedermera 

kommer att utgöra den andra ordningens konstruktioner. Det andra sättet är den deduktiva 

ansatsen som innebär att forskaren endast låter teorin utgöra den andra ordningens 

konstruktioner (Aspers, 2007). I vår studie blir den induktiva ansatsen viktig då empirin, som 

tidigare nämnts, föregår teorin. 



31

Första och andra ordningens konstruktioner blir alltså en viktig del i skapandet av det 

som blir en nödvändig del av forskningen, nämligen förståelse. Begreppet förståelse kan ses i 

relation till begreppet förklaring, som oftare är relevant inom naturvetenskaplig forskning. 

Förklaring handlar om ett besvarande av varför-frågor, vilket innebär att forskaren har 

identifierat en koppling mellan det som förklarar, explanans, och det som förklaras, 

explanandum. Förståelseansatsen framhålls främst som en ansats tillhörande den kvalitativa 

forskningen och ofta då en del av den mellanmänskliga traditionen. Grunden för förståelsen är 

det faktiska livet (Aspers, 2007). Som ett led i förståelsebegreppet har Aspers (2007) använt 

sig av Wilhelm Diltheys tre kriterier för att uppnå förståelse av ett fenomen. Han menar att 

Diltheys tre kriterier är:

(1) Vi måste vara bekanta med de mentala processer som skapar och förmedlar mening i 

texter; vi måste exempelvis vara bekanta med sorg för att kunna förstå sorg.

(2) Vi måste ha kunskap om kontexten; för att förstå uttalande om kommunismens brott 

måste vi känna till dess historia.

(3) Vi måste förstå det sociala system som producerar uttalanden, dvs. den helhet som 

det ingår i (språk, regelsystem etc.).

(Aspers, 2007)

Diltheys kriterier, framställda av Aspers (2007), ses av oss som viktiga vid inträdet i 

fältet. Vi tror att bekantandet med det fenomen som studeras samt det historiska perspektivet 

är viktigt i skapandet av förståelse. Dessa tankar kan därmed utgöra grunden i skapandet av 

förståelse vid kontakt med fenomenet i fokus. 

Följande avsnitt i kapitlet kommer att beröra de val av metoder som vi gjort i vår studie. 

Här kommer vi att beröra och behandla begrepp så som deltagande observation, 

videodokumentation, intervjuer och fältanteckningar. Följande avsnitt kommer att beröra 

videodokumentationer som ett komplement till den interaktion som har observerats.

4.2. Val av metod

4.2.1. Deltagande observation

Observationen av ett fenomen kan ske på olika sätt. Inom den socialantropologiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen används ofta så kallad deltagande observation. Deltagande 

observation innebär att forskaren deltar i de aktiviteter som aktörerna på fältet naturligt utför 



32

(Aspers, 2007, Hassmén & Hassmén, 2008). Kärnan i observationsformen är dock forskarens 

närvaro på fältet. Vid en deltagande observation måste forskaren vara tillräckligt engagerad i 

fältet, men inte för mycket. Här pågår alltså en balansgång mellan forskarens intresse till fältet 

och ansvar gentemot objektiviteten i empirin. Då forskaren uppvisar ett för starkt intresse för 

fältet benämns det som att han/hon har gått ”native”, vilket innebär att han/hon har övertagit 

de intressen som i längden motiverar aktörernas agerande (Aspers, 2007). 

Vid deltagande observation kan forskaren välja att komplettera de egenupplevda 

sinnesintrycken med såväl fältanteckningar som ljud- och/eller videoupptagningar, allt för att 

möjliggöra en så djupgående analys som möjligt. Följande avsnitt kommer att beröra 

videodokumentationer som ett komplement till den interaktion som har observerats.

4.2.2. Videodokumentation

Vid en etnografisk fältstudie kan videokameran bli forskarens bästa vän. 

Videodokumentation medför att en mer djupgående analys möjliggörs, då forskaren kan gå 

tillbaka och titta på samma sekvens om och om igen (Tellgren, 2004). Det är just av ovan 

nämnda anledning som vi valt att använda oss av videokameran för att komplettera det vi har 

observerat på fältet. 

Videodokumentationen har skett med en videokamera åt gången. Sammanlagt har fyra 

idrottslektioner filmats, två i årskurs åtta och två i årskurs nio. Totalt har tre timmar och fyrtio 

minuters videofilmat material skapats, detta då lektionstiden varierat (50 min för åk 8 och 60 

min för åk 9). Under lektionstillfällena har en av oss styrt videokameran, medan den andre 

befunnit sig i motsatt sida av hallen och fört fältanteckningar, detta för att fånga en så stor del 

av interaktionen som möjligt. Då ämnet idrott och hälsa ofta bedrivs i vad som kan liknas vid 

ett kontrollerat kaos ansåg vi att en av oss ständigt var tvungen att kunna skifta 

videokamerans fokus och därmed befinna sig i närheten av densamma. Idrottsämnets 

komplexa uppbyggnad, vad gäller aktiviteters genomförande, har även bidragit till att visst 

material inte har fångats på kamera och här har våra observationer och de fältanteckningar vi 

fört blivit extra viktiga. 

I vår videodokumentation har hela lektionstillfällen i ämnet idrott och hälsa 

dokumenterats, vilket medför olika typer av interaktion. Vi tycker oss urskilja vissa mönster i 

hur en idrottslektion struktureras. Vi har urskiljt följande faser, som alla har videofilmats: 

introduktion, uppvärmning, kort samling, huvudaktivitet, avslutande reflektion i grupp. Av de 

nämnda faserna är eleverna främst fysiskt aktiva under uppvärmningen och huvudaktivitet, 

medan de olika gruppsamlingarna ofta sker sittandes framför en whiteboardtavla där läraren 
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antingen för en, vad vi skulle kalla, monolog eller en form av fråga-svarsdialog med eleverna. 

De ovan nämnda faserna är de som vi ser utgör basen för hur en idrottslektion är uppbyggd 

och är därmed även basen för den undervisning som bedrivs.

Under vår analys av det inspelade materialet har vi upptäckt svårigheter att urskilja 

aktörers interaktion med varandra. Hallens akustik har bidragit till att ljud ifrån exempelvis 

bollar och andra redskap samt elevers känslouttryck, så som skrik, skratt, etc., har tagit 

överhand över elevernas verbala interaktion med varandra. Även här har fältanteckningarna 

fungerat som ett viktigt substitut till det videofilmade materialet. 

På liknande sätt har vi även haft svårigheter med att urskilja vem som säger vad vid de 

olika genomgångarna och samlingarna som varit del av lektionerna. Detta är något som vi inte 

tror påverkar vår analys av empirin i någon större utsträckning, men som vi ändå anser vara 

värt att notera och reflektera över. 

Nästföljande avsnitt kommer att beröra intervju och hur vi med hjälp av intervjuer, som 

metod, lyckats fånga lärares ”tal om” undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

4.2.3. Intervjuer

För att ge ytterligare en dimension till den skapade empirin har vi valt att genomföra 

intervjuer med de båda lärarna i ämnet idrott och hälsa. Detta för att fånga det som inom 

KKOM-DS forskningstradition brukar benämnas ”talet om” och i detta fall då ”talet om” 

ämnet idrott och hälsa, och då främst begreppet hälsa. 

Intervjuer handlar om ett verbalt tillvägagångssätt för att samla information. Skillnaden 

mellan ett samtal och en intervju, där frågor ställs, är att intervjun är mer målinriktad och 

fokuserad, detta oavsett struktur (Hassmén & Hassmén, 2008). Vad innebär då struktur? Med 

struktur menas normalt sett hur forskaren använder sin roll för att bestämma exempelvis vilka 

teman eller ämnen som intervjun ska behandla, när ämnet ska bytas samt hur frågorna skall 

formuleras (Aspers, 2007). Våra intervjuer har haft en så kallad semistrukturerad 

uppbyggnad, vilket innebär att vi, som ”forskare”, läser upp ett antal frågor som respondenten 

sedan besvarar. Till skillnad från en strukturerad intervju kan forskaren vid en 

semistrukturerad intervjuform följa upp respondentens svar med följdfrågor. Dessa följdfrågor 

bör inte vara förutbestämda utan skall baseras på respondentens uttalanden. Vi i rollen som 

intervjuare bör därför vara öppna och lyhörda inför respondentens svar för att på så sätt skapa 

ett flyt i samtalet där följdfrågorna förefaller naturliga (Aspers, 2007). 

Innan vi genomförde intervjuerna med lärarna, genomfördes en pilotintervju för att på så 

sätt stämma av frågorna och därmed möjliggöra vissa förändringar inför de ”riktiga” 
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intervjuerna. Pilotintervjun genomfördes på en blivande lärare i ämnet idrott och hälsa och 

syftade främst till att ge oss en bild av frågornas utformning och längden på intervjun. 

Då intervjuerna genomfördes med lärarna dokumenterades dessa genom 

audiodokumentation. Intervjuerna genomfördes enskilt med vardera läraren och endast vi och 

den berörda läraren var närvarande. På förhand bestämde vi att en av oss skulle styra 

intervjun, medan den andra förde anteckningar. Intervjuerna varade i femton (läraren i åk 8), 

respektive tjugofem (läraren i åk 9) minuter. Innan dokumentationen startade informerade vi 

läraren om intervjuns uppbyggnad och vilken typ av frågor vi skulle ställa, detta för att skapa 

en så bekväm situation som möjligt för respondenten. Respondenterna har varit medvetna om 

vår bakgrund som lärarstuderande inom ämnet idrott och hälsa, något som i 

samtalssituationen kan ha lett till att de har utgått ifrån att vi har en viss förförståelse och 

därmed en viss insikt i deras verksamhet, vilket i längden kan ha präglat deras svar. Detta är 

något som vi tror är omöjligt att helt undvika, men vi har valt att beakta det i vår analys och 

vår avslutande diskussion.

4.2.4. Fältanteckningar

Ett sätt att komplettera såväl intervjuat som observerat material är genom så kallade 

fältanteckningar. Detta avsnitt kommer att beröra just fältanteckningar och hur de kan 

användas i en etnografisk studie. 

Aspers (2007) skriver att fältanteckningar kan definieras som:

”Anteckningar om fältet gjorda av forskaren i syfte att skapa ett empiriskt underlag för att 

genomföra analys och till slut besvara forskningsfrågan.”

(Aspers, 2007, s.116)

Fältanteckningarna syftar till att ge en beskrivning av vad som händer i de studerade 

situationerna på fältet. Inom ramen för anteckningarna skall det ingå vem som säger vad, i 

vilka situationer det sker, hur miljöerna ser ut, men även de olika intryck som forskaren får 

under vistelsen på fältet. Med andra ord ska allt som sker i fältet tecknas ner, detta för att 

skapa en så genuin bild av fältet som möjligt och för att möjliggöra en djupare analys. Detta 

medför att fokus inte enbart hamnar på den fysiska miljön utan att även andra aspekter 

inkluderas så som exempelvis kläder, gester, kroppsspråk med mera (Aspers, 2007).

Fältanteckningarna ska syfta till att besvara sex frågor. De sex frågorna är (1) vad som 

sker, (2) när det sker, (3) var det sker, (4) med (av) vem det sker, (5) hur det sker och (6) 
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varför det sker (Aspers, 2007). Vi anser att de ovan nämnda frågorna bör ses i relation till de 

didaktiska huvudfrågorna vad, hur och varför (Molloy, 2003) (för djupare förståelse se kapitel 

3) och att de därmed är starkt kopplade till hur undervisningen bedrivs. Dessa sex frågor låg 

till grund för de fältanteckningar som fördes under observationstillfällena och 

intervjutillfällena. Som vi tidigare nämnt fördes anteckningar främst som ett komplement till 

övrig skapad empiri för att på så sätt optimera möjligheten till en mer ingående analys. 

Nu när ni, som läsare, fått en inblick i vilka val av metoder som vi har gjort i vår studie, 

ser vi det som värdefullt att beröra det fält som blev vårt objekt. I följande avsnitt kommer vi 

att behandla fältet utifrån den skola som observerats samt de elevgrupper som har stått i 

fokus. De lokala förutsättningarna kommer här att pressenteras. Därefter kommer vi att 

presentera vårt inträde till fältet för att avslutningsvis beröra vår roll som observatörer i 

studien. 

4.3. Fältet och forskarens plats i studien

4.3.1. Studieskolan

Vår empiriska studie genomfördes på en högstadieskola under en period av ett par 

veckor under vårterminen 2011. Fokus för studien låg, som tidigare nämnts, på ämnet idrott 

och hälsa på den studerade skolan. Den studerade högstadieskolan ligger i en medelstor 

svensk kommun. Skolan är belägen i en socioekonomiskt välbärgad stadsdel med mestadels 

bostadshus i form av villor. Skolan har verksamhet från förskoleålder ända upp till högstadiet 

och sammanlagt går det ca 1 200 elever på skolan (åk F-9), fördelat på fyra enheter. De fyra 

enheterna är förskolan, F-6, 7-9 och specialenheten. På enheten 7-9 går det ca 450 elever 

fördelat på fem arbetslag och enligt skolans lokala arbetsplan finns det fyra lärare i ämnet 

idrott och hälsa, vilket vi tror var korrekt när planen skrevs men i nuläget är de fler. Skolan 

består till största del av elever med svensk bakgrund. Endast en eller ett fåtal elever i varje 

klass har annat etniskt ursprung än svenskt. 

Enligt skolans hemsida sägs de beakta det livslånga lärandet. Dessutom framhålls att 

verksamheten ska genomsyras av lust, glädje och mening i det arbete som bedrivs, både hos 

elever som hos lärare. Skapandet av en god självkänsla och ett gott självförtroende framhålls 

som viktigt i elevernas kunskaps- och personlighetsutveckling. 

Givetvis har tillgängligheten spelat en stor roll vårt val av studieskola. En första tanke 

var att genomföra studien på en gymnasieskola, men på grund av tillträdessvårigheter föreföll 

den berörda högstadieskolan mer lämplig. 
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4.3.2. Lokala förutsättningar i ämnet idrott och hälsa

I skolans lokala arbetsplan för ämnet idrott och hälsa framgår att skolan har goda 

möjligheter och förutsättningar för att bedriva en varierad undervisning såväl inomhus som 

utomhus. Skolan har en nybyggd (byggd på 2000-talet), stor idrottshall med två vikväggar, 

vilket gör att hallen kan delas in i tre delar. Högstadieskolan har tillgång till två tredjedelar av 

hallen då lektioner bedrivs. Den sista tredjedelen står till förfogande för verksamheten inom 

låg- och mellanstadiet. Idrottshallen är fullt utrustad, vilket innebär att det finns ett vitt och 

brett utbud av såväl bollar som redskap för gymnastiska övningar samt andra tänkbara 

moment inom ämnet. 

Då undervisning sker utomhus bedrivs den främst på större grönområden 

(fotbollsplaner) som ligger i anslutning till skolan. Dessutom finns det i skolans närområde 

tillgång till såväl skogsområden som simhall och hall för racketsporter, så som tennis och 

badminton. 

Vi har även anledning att tro att eleverna är relativt aktiva då de inte befinner sig i 

skolan. Detta baserar vi på följande uttalande av läraren i årskurs 9, då han berör de lokala 

förutsättningarna gällande elevgrupper:

” ja tror de beror mycket på vilken (0,5) vilken skola man jobbar på o sånt här vi har ju väldigt 

(0,5) här på Söderskolan har vi väldigt aktiva (1) aktiva barn (0,5) på fritiden dom e ju (1) 

dom flesta håller på med nånting fysiskt på eh” 

(Utdrag ur audiodokumentation av intervju med Erik, lärare i åk 9

2/5 2011, kl.09.15, ca 18 min 30 sek in i intervjun,

skolans namn, Söderskolan, är ett fiktivt namn)

4.3.3. Undersökningsgrupp

Studien genomfördes, som tidigare nämnts, under ett par veckor och i två skilda klasser, 

en årskurs åtta och en årskurs nio. Klasserna kan ses som relativt homogena när det gäller 

kulturell och etnisk bakgrund. Elevgrupperna består av till största del elever med svensk 

bakgrund och det finns i varje klass endast en eller ett fåtal elever med annan etnisk och 

kulturell bakgrund än svensk. Rent generellt är klassernas sammansättning vad gäller etnicitet, 

sociokulturell- och socioekonomisk bakgrund relativt homogen. I den årskurs åtta som var 

aktuell för studien var fördelningen vad gäller genus relativt jämn, vilket innebär att det var i 

stort sätt lika många flickor som pojkar i klassen. Denna fördelning gällde dock inte för den 
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årskurs nio som också var i fokus. Här bestod klassen till övervägande del av flickor, en 

fördelning som vi uppskattar till ca två tredjedelar flickor och en tredjedel pojkar. 

Klasserna undervisas i ämnet idrott och hälsa av två olika lärare. Båda lärarna är män 

och är i övre trettioårsåldern. I intervjuer med lärarna framgick att båda lärarna har en 

idrottslig bakgrund förankrad i olika bollspelsaktiviteter. 

Under lektionerna i idrott och hälsa skedde automatiskt ett visst bortfall av elever, då 

dessa av olika anledningar inte var närvarande eller inte hade ombyte med sig och därför inte 

aktivt deltog i lektionerna. Denna typ av bortfall är något som vi ser som en del av den 

vardagliga idrottsundervisningen, då det sällan är alla som är med. Vi uppskattar bortfallet till 

endast ett fåtal elever per lektionstillfälle. Eftersom studiens tidsram varit begränsad har vi 

inte haft möjlighet att skapa någon närmare relation eller större förtroende till eleverna. 

Därmed blir orsakerna till dessa bortfall inget som vi kan väga in i vår analys, då 

anledningarna i nuläget är outforskade. 

Valet av undersökningsgrupp har främst grundats i de avgränsningar som möjligheten 

av tillträde skapade. Den person som blev våran så kallade ”gatekeeper”, och därmed även 

hans position, blev avgörande för vilka elever som blev fokus för vår studie. Enligt Aspers 

(2007) är ”gatekeepern”, eller grindvakten (Tellgren, 2004), den person som beviljar 

forskaren tillträde till fältet. I vårt fall var grindvakten lärare för en av de studerade klasserna 

och därmed föreföll det naturligt att ha med den klassen i studien. Han hjälpte även till med 

att ta kontakt med den andra läraren och den klass som denne undervisade. 

På så sätt har en selektion ägt rum utan att vi har haft kontroll över bortfallet. Selektion 

innebär att forskaren sällan har tid, pengar, möjlighet eller intresse av att studera alla 

empiriska instanser och därför sker i processen ett flertal urval. Det ideala hade varit att 

genomföra en vidare studie där alla instanser fokuseras (Aspers, 2007). 

4.3.4. Inträde på fältet

Som vi nämnt ovan var vår första tanke att bedriva studien på en gymnasieskola, men 

efter utebliven kontakt föll lotten på den nu studerade högstadieskolan. Den första kontakten 

med skolan togs genom samtal med den person som blev vår grindvakt. Personen i fråga är, 

som vi tidigare nämnt, lärare i idrott och hälsa för den åttondeklass som kom att bli objekt för 

studien. Grindvakten blev den person som, i likhet med Aspers (2007) beskrivning, beviljade 

oss tillträde till den studerade verksamheten. I vår första kontakt med åttondeklassen 

presenterade vi vår studie och förklarade varför vi var där. Vi upplevde ett positivt bemötande 

och eleverna verkade vara intresserade och nyfikna på vårt projekt. 
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Grindvakten har visat sig viktig även i kontakten med den andra läraren i ämnet idrott 

och hälsa som ansvarar för lektionerna med niondeklassen. Vår första kontakt med läraren för 

niondeklassen skedde i anslutning till en av lektionerna med åttondeklassen. Efter avslutad 

lektion tog deras lärare, vår grindvakt, med oss till den andra lärarens arbetsrum. Den första 

kontakten med niondeklassen skedde i anslutning till det första tillfället för 

videodokumentationen på en av deras lektioner. Vår grindvakt hade redan presenterat vårt 

projekt för eleverna och införskaffat godkännande av samtliga elever och deras föräldrar så att 

vi fick videodokumentera. 

Innan videodokumentation kan bli en del av en fältstudie måste forskaren gå igenom en 

rad etiska överväganden. De som deltar i ett forskningsprojekt eller en studie skall till största 

möjliga mån skyddas mot skador och kränkningar i samband med deltagandet. Rent praktiskt 

kan detta göras genom att materialet avidentifieras. Detta innebär att vi vid presentation av 

materialet ändrar namn på de som deltar i den berörda sekvensen samt att skolans namn och 

geografiska plats förblir anonym (Vetenskapsrådet, 2011).

Innan vi kunde filma aktörerna på fältet behövde vi därför samtliga aktörers 

godkännande, och då de är minderåriga även målsmans medgivande. Detta är en process som 

kan vara tidskrävande då det medför att samtliga elever måste ta med en lapp hem till sina 

föräldrar som de sedan ska skriva på. Dock blev denna process relativt oproblematisk för oss 

och insamlandet av lapparna sköttes av vår grindvakt. 

Vad händer då om vi inte får medgivande från samtliga elever? Vid en sådan situation 

kan forskaren, alltså vi, i första hand föra en diskussion med de inblandade och se varför de 

inte vill ställa upp. Oftast kan det bero på en osäkerhet om vad projektet innebär och genom 

en djupare förklaring, tror vi, att ett medgivande kan komma till stånd. Om så inte är fallet 

kan observatören se till att enbart filma interaktionssituationer där dessa elever inte närvarar. 

Genom att förflytta fokus med kameran kan dessa elever uteslutas ur studien och på så sätt 

inte delta i materialet (Sahlström, 1999).

Fritjof Sahlström (1999) beskriver en sådan situation, som den ovan nämnda, där han 

efter en tid fick medgivande av de elever som först inte ville delta. När de upptäckte vad 

projektets syfte var gav de sitt medgivande och därmed var problemet löst. Vi stötte på en 

liknande situation där vi helt enkelt inte filmade den elev som uttryckte motstånd mot att 

videodokumenteras. Mot lektionens slut och vid nästkommande lektion var elevens 

inställning till vår metod för skapandet av empiri annorlunda och eleven gick då med på att 

videodokumenteras. 
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4.3.5. Vår roll

Hur forskaren intar fältet och vilken roll vi som forskare intar kan ha konsekvenser för 

hur väl vi accepteras på fältet, samt vilken empiri vi förmår skapa. Här följer en beskrivning 

av den roll vi intog då vi, som deltagande observatörer i fältet, observerade interaktionen.

Genom att forskaren deltar på fältet påverkar han/hon vad som sker och därmed även 

vad han/hon finner och gör till sin empiri. Därmed påverkar forskarens deltagande skapandet 

av empiri (Aspers, 2007). I likhet med vad Tellgren (2004) beskriver tror vi att det är viktigt 

som forskare att få en inblick i vad en ”vanlig dag” innebär för eleverna. Vi tror att det var ett 

viktigt led i formandet av vår egen roll. Vi närvarade, som tidigare nämnts, främst vid 

idrottslektionerna för det två klasserna och därmed fick vi ingen helhetsbild av elevernas 

skolvardag. 

Vid utformandet av den egna rollen blir självreflektion ett viktigt inslag. Detta innebär 

att forskaren måste reflektera över hur valet av roll påverkar dem som han/hon interagerar 

med samt hur han/hon själv påverkas, då detta kan få konsekvenser för resultaten och 

skrivandet. Forskaren måste reflektera över och vara medveten om konsekvenserna av de val 

som görs, men självreflektionen får inte ta överhanden så att forskningsfrågan hamnar i 

bakgrunden (Aspers, 2007). 

Vår roll i den studie vi genomförde var en roll som varken lärare eller elev. Istället 

hamnade vi i något slags vakuum mellan de två och kan därmed anses ha haft en passiv roll. 

Vi studerade fenomenet, i det här fallet ämnet idrott och hälsa, på avstånd och på ett sätt som 

gjorde att vi i så liten utsträckning som möjligt blev en del av lektionen. Med utgångspunkt i 

vad Guy Karnung (2011) beskriver som att vara en ”fluga på väggen”, försökte vi smälta in i 

omgivningen och på så sätt inte påverka aktörerna. Under den tidsram som observationerna 

pågick upplevde vi oss inte få den acceptans av aktörerna på fältet som är avgörande vid en 

fullständig deltagande observation. Däremot närvarade vi på fältet under 

observationstillfällena, vilket innebar att vi på så sätt blev en del av fältet och därmed kan 

anses ha deltagit i detsamma.

Vi försökte i största möjliga mån vidbehålla en objektiv roll, men relationen till vår 

grindvakt kan ha gjort att vi av eleverna ansågs tillhöra positionen som ”lärare”. Vad gäller 

intervjuer försökte vi istället agera i likhet med en kameleont, vilket innebär att vi under 

intervjutillfällena med lärarna antog en roll där vi gick i allians med dem för att på så sätt 

skapa ett förtroende. Vi tror att detta möjliggjorde en djupare insikt i deras tankar kring 

ämnet. Vi tror även att ett förtroende till forskaren är viktigt vid ett intervjutillfälle.
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Vår position som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa och vår egna idrottsliga och 

utbildningsmässiga bakgrund kan tänkas ha bidragit till den roll vi förmådde skapa, vilket 

även kan ha haft effekt på hur elever och lärare uppfattade vår roll, något som vi berör 

ytterligare i kapitel 6. 

Följande kapitel kommer att beröra de resultat som observationerna och intervjuerna 

givit oss. Dessutom analyseras här det empiriska materialet och då detta sker används den 

teoretiska ram som vi har beskrivit i kapitel 3. Den teoretiska ramen syftar till att hjälpa oss i 

skapandet av förståelse av det vi observerat och det vi förmått skönja i den interaktion som 

äger rum. 
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5. Resultat och analys

Genomförandet av en studie, eller ett forskningsprojekt, presenteras ofta i någon form av 

redovisning av de centrala resultaten. I vårt fall kulminerade studien i detta arbete. Förståelsen 

av det skapade empiriska materialet läggs till grund i den analys som här presenteras.

Detta kapitel berör de resultat och den analys som genomförts i syfte att besvara de 

frågor som varit aktuella i studien, se kapitel 1. Inledningsvis görs en kort beskrivning av de 

bägge lärarna, Per och Erik, utifrån deras bakgrund som dels idrottsutövare, men även som 

lärare. Därefter följer en genomgång av deras likheter och skillnader kring ”talet om” hälsa, 

baserat på de intervjuer som har genomförts. Nästa avsnitt behandlar den bild lärarna 

förmedlar av begreppet hälsa utifrån de tre aspekterna, fysiska, psykiska och sociala. Här 

behandlas såväl intervjumaterial som videodokumenterat material från de lektioner som har 

observerats. Dessutom används de fältanteckningar som har förts under såväl observationerna 

som intervjuerna som ett komplement till övrigt material. Därefter berörs hälsa som 

”teoribaserad” undervisning, vilket hänvisar till sådan kunskap som inte förmedlas genom 

praktisk utövning av olika moment. Kopplingen mellan ”teori” och praktik som en del av 

undervisningens organisatoriska karaktär lyfts även fram i detta avsnitt. Kapitlet avslutas med 

en analytisk sammanfattning av det förmedlade hälsobegreppet. Viktiga inslag blir här det 

salutogena och patogena perspektiven på hälsa. 

Då vi hänvisar till ”teori” i detta kapitel, anspelar vi inte på teori likt den vi beskrivit i 

kapitel 3. ”Teori” i detta fall hänvisar istället till undervisningen och hur den organisatoriskt 

sett utformas. Lärarna talar ofta om ”teori” och använder som ett komplement till praktik. 

”Teori” innebär således ett förmedlande av kunskap som sker genom verbal och skriftlig 

kommunikation och inte genom praktiskt utövande av olika moment.

5.1. Lärarnas bakgrund

5.1.1. Lärare i åk 8 ”Per”

”Per” är lärare i årskurs åtta på den högstadieskola som blev objekt för vår studie. Han 

är i 30-årsåldern och har arbetat som lärare i ämnet i snart sex år. Hans idrottsliga bakgrund är 

kopplad till lagidrott och föreningslivet tycks ha haft ett stort inflytande i hans uppväxt och 

sedermera hans val av yrkeskarriär. Tanken om att bli lärare uppstod i övre tonåren och var 

främst förankrade i hans övergripande intresse för idrott. 
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5.1.2. Lärare i åk 9 ”Erik”

Läraren i årskurs nio på samma skola har vi valt att kalla för ”Erik”. Erik är i övre 30-

årsåldern och har arbetat som lärare i ämnet idrott och hälsa i tolv/tretton år. Han har, i likhet 

med Per, ett förflutet kopplat till föreningsidrotten, och då främst basket. Basket är ett intresse 

som fortfarande följer med honom. Han har även viss koppling till mer individuella sporter så 

som golf och löpning. Inom basketen har han även arbetat som ledare, något som delvis la 

grunden för hans val av yrke. 

5.2. ”Talet om” hälsa – en jämförelse mellan två lärare

5.2.1. Likheter i ”talet om” hälsa

Här följer en redogörelse för de likheter vi har skådat i lärarnas ”tal om” hälsa. I de 

intervjuer som genomförts kan vi skönja vissa övergripande likheter i lärarnas uttalanden 

kring begreppet hälsa. Då vi frågade dem ”hur de skulle definiera hälsa och vad hälsa betyder 

för dem” var båda två inne på att hälsa är någonting personligt och att definitionen av 

densamma kan variera, eller som Per uttrycker det ”alla har sin egen definition hur man mår 

bra, men mår man bra så har man god hälsa”. 

Just det som Per uttrycker, att individen ska uppleva att han/hon mår bra, är något vi ser 

återkommer i Eriks uttalanden och är något som kan ses i ljuset av Antonovskys (1987) 

KASAM-begrepp och hans beskrivning av det salutogena perspektivet på hälsa. Erik betonar 

dock, till skillnad från Per, medvetenheten som ett led i denna upplevelse, och då främst 

kopplat till att individen skall vara medveten om hur han/hon på bästa sätt tar hand om sin 

kropp. 

När det kommer till undervisning i ämnet idrott och hälsa uttrycker de båda lärarna att 

ämnets bredd bör synliggöras för eleverna. Aspekter så som fysisk och psykisk hälsa är här 

centrala inslag. Erik uttrycker sig på följande vis, då vi frågade hur han uppfattar att han ska 

undervisa i hälsa utifrån kursplanen:

EXEMPEL 2, audiodokumenterat material

(2/5 2011 kl. 09.15, ca 5:30 min in i samtalet, Intervju med lärare i åk 9, Erik)

1. Erik: Ja alltså (2) ((harklar sig och pustar ut)) det handlar om att göra eleverna (1) medvetna (1) om 

2. (1) allt som egentligen påverkar dom (1,5) och hur dom själv kan påverka (0,5) sig att bli må

3. bättre (1) och då handlar det ju om om (0,5) alltså den fysiska biten (1) det här med (1) 

4. styrketräning, ergonomi (0,5) eh konditionsträning (1) och inte liksom (0,5) det handlar inte så 
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5. mycket om att att dom ska va eh (1) dom ska kunna sticka ut och springa eh fem kilometer på 

6. eh femton minuter utan det handlar om (1) varför är det bra (1) att ha en (0,5) en hyfsad 

7. kondition (0,5) hur påverkar man det liksom i ett livslångt perspektiv.

Det Erik uttrycker här (rad 1-4) ser vi som en stark betoning på det fysiska i hälsan och 

att det handlar om en förståelse och medvetenhet hos eleverna kring hur de kan påverka 

densamma. Detta är tendenser som vi även finner i de uttalanden Per gör, även om han inte 

använder ordalag så som medvetenhet. De tycks ha en syn kring begreppet hälsa där alla 

aspekter spelar in, men där den fysiska ändå tycks dominera. 

Båda lärarna uttrycker att det inte finns någon övergripligt diskuterad syn på begreppet 

hälsa bland lärarna på skolan, men att många nog delar deras synsätt. När det kommer till 

undervisningen i ämnet och då kring begreppet hälsa uttrycker båda lärarna att det finns 

utarbetat material och att undervisningen bedrivs i en mix av ”teori” och praktik. 

Utformningen av de olika momenten ser dock, enligt dem själva, olika ut. 

Här näst följer en kort genomgång av de olikheter vi har förmått urskilja i lärarnas ”tal 

om” begreppet hälsa och dess plats i undervisningen.

5.2.2. Olikheter i ”talet om” hälsa

Då det kommer till undervisning i ämnet idrott och hälsa har lärarna, som vi tidigare 

beskrivit, såväl praktiska som ”teoretiska” moment i sin undervisning. Koppling mellan dessa 

moment ser dock olika ut. Erik uttrycker att han först använder sig av ett ”vanligt” klassrum 

för att där ge eleverna en ”teoretiskt” baserad introduktion. Här förmedlas även andra verbalt 

kommunicerade kunskaper kring begreppet hälsa. Erik försöker sedan, enligt honom själv, 

koppla tillbaka till de ”teoretiska” passen ute i idrottshallen då de praktiska lektionerna 

bedrivs. På så sätt försöker han väva samman ”teori” och praktik.

Samma tydliga koppling återfinns inte i Pers ”tal om” undervisningen i ämnet. Istället 

framhåller han sina egna ”brister” kring sammankopplingen mellan ”teori” och praktik. Eller 

som han uttrycker det:

EXEMPEL 3, audiodokumenterat material

(29/4 2011 kl.09.00, ca 10 min in i samtalet, Intervju med lärare i åk 8, Per)

169. I: Aa (3) ehh (0,5) om man ser till undervisningen igen då är de nånting du känner att du skulle

170. vilja göra une annorlunda alltså i stort även kring begreppet hälsa

171. Per: Ja däe (1) ((harklar sig)) på ett enklare sätt kunna integrera det i varje lektion liksom 
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172. att jag skulle kunna bli bättre på att prata om de (1) ehh (0,5) under dom eh (1) praktiska

173. lektionerna och inte bara att samla det till teoretiska pass 

(I = den som genomför intervjun)

Det vi ser här är att hälsa, enligt Pers sätt att undervisa, är någonting ”teoretiskt” som 

sällan får direkt koppling till praktiska moment (rad 171-173). Kopplingen mellan det som 

eleverna lär sig i de ”teoretiska” passen och det som de fysiskt utför i de praktiska momenten 

är, enligt honom själv, ofta väldigt vag. Vid ett senare tillfälle uttrycker han även att han tror 

att det är väldigt vanligt att ”man sparar sina teoretiska bitar till ett pass” (Pers uttalande) 

något som inte Erik uttrycker på samma sätt. Båda betonar dock att de upplever att eleverna 

inte ser de ”teoretiska” passen som ”riktig” idrottsundervisning. Inom ramen för ämnet idrott 

och hälsa förväntar sig eleverna att de ska få röra på sig och den fysiska aktiviteten hamnar 

därmed, om vi ser till lärarnas ”tal om” idrottslektionerna, i fokus. 

Nu när vi har behandlat de likheter och skillnader som vi har skådat i lärarnas ”tal om” 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa kring begreppet hälsa, går vi över till att bearbeta och 

analysera det empiriska materialet utifrån de fysiska, psykiska och sociala aspekterna på 

hälsa. De resonemang och det empiriska material som här presenteras baseras på såväl 

videodokumenterat material, från de lektioner som har observerats, som det 

audiodokumenterade material som skapats vid intervjuer med lärarna. Dessutom har i vissa 

fall detta material kompletterats med de fältanteckningar som vi har fört. 

5.3. Olika aspekter av hälsa i undervisningen och i ”talet om” 

undervisningen

5.3.1. Fysisk hälsa

Den fysiska delen av hälsa är det vi ser tar störst del av undervisningen i ämnet, men vad 

är då fysisk hälsa? Som vi tidigare redogjort för i kapitel 3 handlar fysisk hälsa om de 

aktiviteter där deltagarna är fysiskt aktiva, alltså rör på sig, men även de ”teoretiska” 

kunskaper kring exempelvis olika träningsformer som eleverna tillgodogör sig under 

lektionerna.

I de lektioner som vi videodokumenterat ser vi ett stort fokus kring ”den riktiga” 

aktiviteten. Lärarna brukar ofta ha en kort genomgång innan varje aktivitet, men det som 

uttrycks som viktigt under dessa genomgångar faller ofta i glömska när aktiviteten väl startar. 

Här kommer ett exempel på hur en ”teoretisk” genomgång kan föregå ett praktiskt moment. 
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Det som skett i nära anslutning till följande utdrag är en kort genomgång, kopplat till 

konditionsträning, från lärarens sida om vad som gjordes lektionen innan. De aktiviteter som 

nu kommer att genomföras är innebandy och fotboll, i syfte att träna konditionen genom så 

kallad intervallträning, vilket innebär att korta sekvenser med hårt fysiskt arbetet varvas med 

kortare pauser:

EXEMPEL 4, videodokumenterat material

(13/4 2011, kl. 08.15, ca 4 min 30 sek in i lektionen, Lektion 1, åk 8)

29. Per: Jag hoppas ni tyckte det vaae (1) att ni kanske lärde er nånting och att ni 

30. kanske tyckte att (1,5) oo det här va jobbigt det va skönt nu kan jag gå hem och 

31. ta det lugnt

32. E4: Aa

33. Per: Ehh (1) va va det för slags ehh, träning ni tränade (0,5) Ni tränade kondition 

34. sa ni, va

35. Elever: Intervaller

36. Per: Intervaller

37. E3: Jägarmarsch 

38. Per: Aa. [Intervaller räcker]

39. Elever:     [(xxx)]

40. Per: Ehh, idag så ska vi göra nå försöka göra något liknande (0,5) fast vi ska göra 

41. det på ett helt annat sätt

42. E5: Ett roligt sätt

43. Per: Vi ska träna intervaller på ett förhoppningsvis roligare sätt (2) genom att vi ska 

44. dela upp salen i två (1) sen så ska vi köra (1) innebandy på ena fotboll på 

45. andra

Efter genomgången drar aktiviteterna igång. Det som sedan följer är vad vi ser som ett 

uttryck för en stark anknytning till föreningsidrotten, där antalet mål och vilket lag som vinner 

hamnar i fokus, en anknytning som vi tror är direkt sammankopplad med elevernas 

socialisation in i föreningsidrotten som sociala verksamhet. Läraren försöker under lektionens 

gång påminna eleverna om att aktiviteterna bedrivs i ett syfte att förbättra konditionen. Detta 

gör han genom att vid ett flertal tillfällen påkalla att eleverna måste hålla ”tempot” uppe. 

Aktiviteterna som presenteras, innebandy och fotboll, har en stark förankring i föreningslivet, 

vilket vi upplever uttrycks i interaktionen mellan eleverna. Deras starkt förutfattade meningar 

om vad innebandy och fotboll innebär påverkar interaktionen. De erfarenheter som eleverna 

skapar genom att exempelvis titta på innebandy på TV eller spela fotboll på ett TV-spel kan 
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även tänkas ha påverkan på deras sätt att betrakta aktiviteten. Eleverna har således 

socialiserats in i en bild av vad exempelvis innebandy och fotboll innebär och har därmed 

tillgodogjort sig de regler och normer som tillträdet till denna sociala verksamhet medfört. Vi 

ser även att de elever som inte tycks ha en stark koppling till aktiviteterna står still stora delar 

av lektionen. Om de istället hade beaktat lärarens presentation av aktiviteterna hade de kunnat 

tänka på att det är konditionen som ska tränas istället för att beakta de tankar kring aktiviteten 

som föreningslivet förespråkar, där antalet mål står i fokus. Därmed kanske de här eleverna 

inte gör denna koppling till aktiviteten, något som kan leda till att de istället fokuserar 

konditionen och därför springer. 

Den känsla som Per försöker förmedla vid konditionsträningen tycks vara kopplad till 

att den fysiska aktiviteten skall vara jobbig (se rad 30 och 31), något som Per även antyder är 

kopplat till kunskap vid konditionsträning (rad 29, ”lärde er nånting”). Den intervallträning 

som genomfördes på lektionen innan ska försöka efterliknas i den här lektionen (rad 40 och 

41), men med helt skilda aktiviteter. En elev uttrycker att träningen ska bedrivas på ett roligt 

sätt, något som vi återkommer till under analysen av den psykiska hälsan. 

De slutsatser vi kan dra av ovan berörda sekvens är att läraren har en tanke kring vad 

som skall fokuseras i aktiviteten som ska genomföras, i det här fallet konditionsträning genom 

att spela innebandy och fotboll, men eleverna tycks inte göra samma koppling. Istället tycks 

deras egna erfarenheter, som de socialiserats in i, starkt influera deras ageranden. Fokus 

förskjuts därmed till vem som vinner och vem som gör mål och syftet att träna kondition blir 

för eleverna sekundärt. Dessa mönster ser vi som starkt återkommande i andra lektioner och 

andra sekvenser. Elevernas bakomliggande erfarenheter blir, enligt oss, direkt avgörande för 

hur de agerar i de givna situationerna. 

Vi upplever att eleverna ofta kopplar övningar och aktiviteter under idrottslektionerna 

till det färdiga, det ”riktiga”, så som fotboll, innebandy, dans etc. Samma sak gäller under den 

första lektionen vi videodokumenterade med den årskurs nio vi studerade. Denna lektion var 

en så kallad elevledd lektion, vilket innebär att en elev håller i de momenten som lektionen 

innehåller och har själv planerat dem. I detta fall var det en tjej som skulle ha ”dans”, eller 

som vi hellre benämner det, rörelse till musik. Hon var tidig med att presentera aktiviteten 

som ”dans med lite jazzsteg” och längre fram nämner hon att ”nu ska vi dansa jazz”. Redan 

genom att göra den här kopplingen till det färdiga momentet, ”jazzdans”, tror vi att eleverna 

får vissa förväntningar på hur dansen ska se ut och därmed agerar utefter detta. Rörelsen till 

musik blir därmed låst till någonting strikt, där olika ”steg” ska mynna ut i en färdig dans. 
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Aktivitetens eventuella syfte, så som exempelvis rörelseglädje eller som tidigare 

konditionsträning, riskerar därmed att bli sekundärt och till och med gå förlorat för eleverna. 

Som ovan nämnts ser vi i många aktiviteter att det bakomliggande syftet ofta hamnar i 

bakgrunden eller helt glöms bort av eleverna. Ytterligare ett exempel på detta ser vi i den 

andra lektionen med den årskurs åtta som vi har studerat. Under uppvärmningen här, som 

består av jägarboll (vilket innebär att de elever som jagar de andra ska kasta en mjuk boll på 

dem och om de blir träffade ska de också vara med och jaga de andra), påkallar läraren att 

”lite rörelse (0,5) på er (0,5) det är ingen uppvärmning när ni står stilla”. Efter avslutad 

uppvärmning tar läraren upp syftet med att värma upp och varför det är viktigt. Här följer 

transkriberingen av denna genomgång: 

EXEMPEL 5, videodokumenterat material 

(27/4 2011, kl. 08.15, ca 21 min in i lektionen, Lektion 2, åk 8)

99. Per: Hörrni (2) när man gör en uppvärmningslek oavsett om man klarar av leken

100. genom att bara stå så kan man ju ändå tänka såhär (0,5) okej varför gör vi det här (0,5) jo för 

101. att värma upp (0,5) aja bollen är där då kan jag stå här och snacka skit och sen så oj nu blev jag 

102. tagen så strunt samma (0,5) men försök att tänk själva försök att kom igång (0,5) det är ju för

103. er skull som vi gör uppvärmningen (1) ja skulle lika gärna kunna strunta i det så börjar vi 

104. hoppa och så skadar ni er i ryggen (1) asså det är helt okej för mig det är för er (0,5) det är ni

105. som behöver uppvärmningen (0,5) även om ni bara e fjorton eller femton år gamla 

106. och tror att ni inte behöver det (2) tänk på det att ni håller igång ordentligt 

107. ((harklar sig)) annars får vi göra så att jag står och styr uppvärmningen och att vi

108 springer att vi (0,5) gör lite rörelser 

109. E2: Men det är ju jätte kul 

110. Per: Det här trodde jag (0,5) va roligare 

111. E2: Vi kan ju göra både och

112. Per: Aa (1) vi kan också givetvis variera mellan gångerna och givetvis kommer det 

113. vara så att jag kommer hålla i uppvärmningen någon lektion MEN (1) när ni har 

114. den här uppvärmningen tänk på varför vi gör de (0,5) inte för att det är kul att kasta 

115. boll bara

Per har under uppvärmningens gång uppmärksammat inaktivitet hos ett stort antal elever 

och som vi tidigare beskrivit påkallar han detta även under uppvärmningen. Elevers intresse 

för idrott i stort varierar och de elever som vi, i våra observationer, anser har ett stort intresse 

för ämnet idrott och hälsa var även de som under uppvärmningen var mest aktiva. I 

transkriberingen ovan framgår att Per försöker göra en parallell mellan uppvärmning och att 
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vara fysiskt aktiv (se rad 100-102). Att stå still är enligt honom ingen uppvärmning och 

inaktiva elever ses som ett tecken på oförståelse i aktiviteten. Per försöker därmed få eleverna 

att reflektera över varför de skall värma upp och framhåller att ”det är ju för er skull som vi 

gör uppvärmningen” (rad 102-103). Den lösning som Per föreslår på eventuell inaktivitet blir 

således att han, i rollen som lärare, går in och ”styr” vilka övningar som görs, något som han 

ser som mindre lustfyllt än den aktivitet som eleverna precis genomfört. Här stöter Per dock 

på motstånd (rad 109), då en elev anser att den styrda uppvärmningen är ”jätte kul”. Det som 

här framgår är att lärarens uppfattning av vad eleverna anser vara lustfyllt inte alltid 

överensstämmer med elevernas. 

Per betonar återigen vikten av att reflektera över varför uppvärmningen är en del av 

lektionen (rad 114) och trycker även på att aktiviteten inte enbart görs för att det är ”kul att

kasta boll” (rad 114-115).  

Som framgått i exempel 4 och 5 påpekar elever ofta att aktiviteterna är roliga, något som 

även lärarna betonar. Det lustfyllda i aktiviteterna ser vi som ett uttryck för glädje, vilket vi 

kopplar till den psykiska hälsan. Nästa avsnitt kommer att beröra denna aspekt av 

hälsobegreppet. 

5.3.2. Psykisk hälsa

Den psykiska hälsan kan vara svårdefinierad och anspelar ofta på egenupplevda aspekter 

hos den enskilda individen. Då vi, vid intervjutillfället, frågade Erik om vad som får honom 

att känna sig ”hälsosam” betonade han till viss del den psykiska aspekten av hälsobegreppet, 

då han framhåller vikten av att ha ”kontroll på sin tillvaro” och inte uppleva en känsla av 

stress. Här ser vi en stark koppling till Antonovskys (1987) begrepp KASAM (se kapitel 3 för 

mer information). Meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet ser vi som nära förknippat 

med känslan av stress. Då de tre faktorerna infinner sig hos individen är känslan av stress låg 

och därmed upplevs situationen kontrollerad. Det som Erik uttrycker, att ha ”kontroll på sin 

tillvaro”, kan kopplas till hur eleverna uppfattar undervisningen. Kontrollen av de moment 

som genomförs och hanterbarheten av de krav som ställs torde vara nära förankrat med en 

känsla av psykiskt välbefinnande. Då lärarna anspelar på att dessa komponenter är viktiga för 

dem i skapandet av en känsla av hälsa, anser vi det troligt att det även är aspekter som de, i sin 

undervisning kring begreppet hälsas psykiska aspekt, försöker förmedla till eleverna. Nära 

förankrat med upplevelsen av psykisk hälsa torde vara känslan av att någonting är roligt, 

därav lärarnas betoning på att momenten skall vara lustfyllda. 
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Erik uttrycker, under intervjutillfället, att han som lärare har som mål att kunna skapa 

lektioner som är ”kul och roligt för alla” (Eriks ord). Dessutom framhåller han vikten av att 

”må bra under idrotten” och att ”kunna lyckas” (Eriks uttalande). Vi ser en koppling mellan 

detta uttalande och komponenten hanterbarhet i Antonovskys (1987) KASAM-begrepp. En 

känsla av att lyckas är, enligt oss, nära förankrat med de resurser, såväl kroppsliga, mentala 

som fysiska, som ställs till individens förfogande. Upprepade negativa erfarenheter av fysisk 

aktivitet, tror vi, kan leda till en negativ inställning till främjandet av hälsa. Därmed påverkar 

det psykiska välbefinnandet även den fysiska aspekten av hälsa. 

Erik återkommer till det lustfyllda i undervisningen även under lektionstillfällena. Under 

den avslutande reflektionen av den andra lektionen med årskurs nio betonar Erik vikten av det 

lustfyllda i ämnet genom att påpeka att: 

”Det är ju väldigt (1) och det är ju väldigt kul att höra att nånting är roligt (1) så det va bra 

(0,5) det värmer ((klappar sig mot hjärtat)) nu kan jag gå på min ledighet med en god känsla i 

kroppen”

(Utdrag ur videodokumentation av Lektion 2 åk 9

29/4 2011, kl.10.05, ca 50 min in i lektionen)

Detta korta utdrag bär, i vår mening, en stark laddning. Det Erik betonar är glädjen i 

idrotten och hur han personligen påverkas positivt då eleverna uppfattar undervisningen som 

lustfylld. Vid intervjutillfället med Erik påpekar han också att han personligen ser det som ett 

misslyckande om han inte förmår att göra ämnet attraktivt för samtliga elever. Det ”roliga” 

tycks därmed vara nära kopplat till en känsla av psykiskt välbefinnande. Det lustfyllda är 

något som även går igen i Pers lektioner och något som även han väljer att betona. Här följer 

en transkribering från introduktionen av lektion 1 från den årskurs åtta som vi studerade, där

det roliga i den genomförda aktiviteten tas upp:

EXEMPEL 6, videodokumenterat material

(13/4 2011, kl. 08.15, ca 4 min in i lektionen, Lektion 1, åk 8)

3. Per: Vad gjorde vi förra gången

4. E1: [°Sprang°]

5. Klas: [kondition]

6. Per: Räck upp handen tack

7. Klas: ((räcker upp handen))

8. Per: ((Pekar)) Klas
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9. Klas: °Kondition°

10. Per: Kondition. Va det kul

11. E3: Ja

12. Klas: °Ja, det tycker jag°

13. E4: Det va jätte kul

14. E1: Det va [kul]

(Då läraren tilltalar en elev med dennes namn har vi valt att ha med detta i transkriberingen, men benämner 

honom som ”Klas”, ett fiktivt namn)

Per väljer i sin genomgång av förra lektionen att lyfta frågan kring hur lustfylld 

aktiviteten var (rad 10). Vi tolkar hans uttalande som ett uttryck för ett eget bakomliggande 

mål att undervisningen i ämnet idrott och hälsa skall vara fyllt med glädje. Intressant är även 

E1: s betoning på att det faktiskt var kul (se rad 14), något som i koppling till den genomförda 

konditionsträningen, kan ses som ett uttryck för att denna typ av aktivitet vanligtvis är 

”tråkig”. Då lärarna förmår förmedla en bild av att fysisk aktivitet är roligt sammankopplar de 

den fysiska hälsan med den psykiska. Genom att explicitgöra det lustfyllda i undervisningen 

läggs en extra tyngd på den psykiska hälsan som en resurs för att nå fysisk hälsa. Vi tolkar 

således lärarnas ambitioner att fylla momenten med glädje som ett sätt att skapa fysiskt aktiva 

elever. 

Som ett komplement till den psykiska hälsan ser vi det sociala samspelet som ett viktigt 

inslag. I undervisningen blir därmed förmedlandet av den sociala hälsan viktig i skapandet av 

psykiskt välbefinnande och därmed även nära förknippat med den fysiska hälsan. Följande 

avsnitt kommer att beröra de sociala aspekterna av hälsobegreppet och hur vi ser att de 

synliggörs i ämnet och de moment som genomförs.

5.3.3. Social hälsa

Den sociala aspekten av hälsobegreppet, som vi vidare beskrivit i kapitel 3, är en aspekt 

som inte uttrycks på samma sätt som de psykiska och fysiska aspekterna. Vi kan se att delar 

av undervisningen anspelar på den sociala hälsan, men begreppet i sig berörs inte vidare i 

verbal kommunikation. 

Då vi intervjuade Per, läraren i årskurs åtta, genomsyrades hans syn på momentet 

bollspel av en stark koppling till sociala delar av hälsobegreppet. Här följer en transkribering 

av hans uttalanden kring momentet bollspel och vad han ser som viktiga inslag i detta 

moment:
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EXEMPEL 7, audiodokumenterat material

(29/4 2011, kl. 09.00, ca 6 min in i samtalet, Intervju med lärare i åk 8, Per)

110. I: hur tänker du utifrån bollspel vad äre som fokuseras främst i bollspelet

111. Per: I bollspelet

112. I: Jaa

113. Per: Ja där så tycker jag att de först och främst fokuseras på eller fokuserar jag först och 

114. främst på (0,5) ehh (0,5) nån slags (1) eh kamratskap att eh ((harklar sig)) att kunna fungera i 

115. en grupp (0,5) eh (1) lite Fair Play

116. I: Mm

117. Per: eh jag är inte så där jätte intresserad av va det blir i e i matchen eller (0,5) sådär o de (1) e eh 

118. näe det viktiga är (0,5) hur man agerar i gruppen 

119. I: Aa

120. Per: o det försöker jag förmedla till eleverna det dom det tar ett tag innan dom förstår 

121. vad jag menar men (0,5) för dom räknar ju bara mål och sen 

122. I: [mm]

123. Per: [yes] vi vann

(I = den som genomför intervjun)

Det som Per gör är att han förknippar moment där eleverna interagerar i grupper, lag, 

med en betoning på ”kamratskap” och ”att kunna fungera i grupp” (se rad 114, 115). Han 

antyder att intresse inte ligger i aktiviteten i sig. De tankegångar som annars förknippas med 

föreningsidrott, där antalet mål och vem som vinner står i fokus, blir därmed inte primära i 

hans syn på undervisningen i bollspel. I och med att Per uttrycker detta fokus på de aspekter 

som vi ser som en direkt koppling till den sociala hälsan, laddar han ordet lag med hur 

eleverna agerar i grupp. Varje gång han sedan i sin undervisning delar in eleverna i olika lag

bär det med sig en, för honom förutbestämd, mening som vi inte anser vara synliggjord för 

eleverna. Deras uppfattning i bollspelet blir istället starkt kopplad till de aktiviteter som 

förknippas med föreningslivet och som utgör en grund i deras tidigare erfarenheter, som de 

tillgodogjort sig genom att socialiseras in i föreningslivet som social verksamhet, något som 

även Per framhåller (rad 121 och 123). Per är därmed medveten om elevernas inställning till 

bollspel, men menar ändå att han försöker förmedla sin bild, där de sociala aspekterna står i 

fokus (rad 120). Vi ser här en distinktion mellan lärarens ”tal om” idrottsundervisningen och 

elevernas uppfattning av densamma. Per framhåller, som tidigare nämnts, kamratskap och 

agerande i grupp, medan eleverna fokuserar på vem som vinner matchen. 
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Även Erik visar i sin undervisning tecken på uttryck för social hälsa, men inte som 

direkt uttalad till eleverna. I likhet med Pers indelning i lag använder sig Erik, under lektion 2 

med åk 9, av gruppindelning. Genomgången av lektionen fokuserar dock inte på samarbetet 

inom dessa grupper, utan fokus läggs istället på tävlingsmomentet i de fysiska momenten. 

Aktiviteterna är dock utformade på ett sätt som kräver en viss samarbetsförmåga hos eleverna. 

Hos båda lärarna ser vi en avsaknad av uttalanden kring samarbetsaspekten och upplever inte 

att denna tydliggörs för eleverna. Detta kan bero på att moment, där socialt samspel är viktigt, 

har varit aktuella vid tidigare tillfällen och att eleverna då fått en klarare definition om vikten 

av detta samspel, något som vi inte kan ta med i vår empiri och därför kan ingen vidare analys 

av detta ske. Ovan nämnda resonemang är, enligt oss, nära sammanhängande med eventuella, 

förutbestämda, preciseringar om vad arbete i en grupp innebär i den undersökta klassen.

Hälsa i skolan har nu analyserats utifrån fysiska, psykiska och sociala aspekter på de 

moment som genomförs. Det empiriska materialet, som har varit aktuellt i vår analys, har 

utöver de fysiska momenten även fokuserat ”teoretiska” inslag i idrottsundervisningen, och då 

främst kring undervisningen i hälsa. Följande avsnitt kommer att behandla den 

”teoribaserade” undervisningen kring begreppet hälsa. 

5.4. Hälsa som ”teoribaserad” undervisning

De ”teoretiska” inslagen i undervisningen påvisas i detta avsnitt och materialet som 

presenteras baseras främst på lärarnas ”tal om” den ”teoribaserade” undervisningen, hämtat 

från intervjutillfällena. Även de ”teoretiska” inslag vi skådat, i de observationer som gjorts, 

blir aktuella i analysen. Till ”teori” hör i denna framställning, vilket vi tidigare nämnt, sådan 

kunskap som inte förmedlas genom praktisk utövning av olika moment, utan som istället 

förmedlas genom verbal och skriftlig kommunikation. Hit räknar vi såväl kortare 

genomgångar under lektionstid, som talet kring rena ”teoripass” i skilda lektionssalar. 

Vid intervjuer med de bägge lärarna framgår tydligt deras tankar om hur de bedriver 

”teoretisk” undervisning kring begreppet hälsa inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Då vi 

inte haft möjlighet att delta under de ”teoretiska” passen kan vi inte uttala oss mer explicit 

kring hur undervisningen egentligen ser ut, därför baseras materialet, som vi tidigare skrivit, 

på lärarnas ”tal om” den ”teoribaserade” undervisningen.

Per lyfter tankarna kring den ”teoretiska” ingången i undervisningen kring begreppet 

hälsa och talar om det som en separat del i den totala undervisningen i ämnet. Här följer ett 

transkriberat avsnitt från den intervju som genomfördes med honom, vilket berör just de 

”teoretiska” bitarna:
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EXEMPEL 8, audiodokumenterat material

(29/4 2011, kl. 09.00, ca 5 min in i samtalet, Intervju med lärare i åk 8, Per)

91. Per: sen har vi lite teoretiska bitar också (1) eh som jag tror (0,5) ser väldigt olika (0,5) ut bland 

92. lärarna (1) ehh ((harklar sig)) sen har vi ett litet avsnitt där vi går igenom (1) hjärtats funktion o 

93. asså (0,5) hur kroppen fungerar o vad som händer om man e (1) otränad eller vad som kan 

94. hända om man 

95. I: Mm

96. Per: inte e o inte e tränad och sådär (0,5) o det har vi då lite teoribitar o sen (0,5) ett har vi ett (0,5) 

97. prov (1) kring (0,5) hjärtats funktioner och vad är kondition (0,5) o sånna bitar

(I = den som genomför intervjun)

Det Per uttrycker är att de ”teoretiska” kunskaper som eleverna tillgodogör sig under de 

”teoretiska” inslagen i undervisningen sedermera skall utmynna i ett prov (rad 96-97). Per 

betonar dock i början av utdraget att de ”teoretiska” bitarna kan se olika ut lärare emellan (rad 

91-92). Den ”teoretiska” kunskapen tycks även fokusera de delar som berör den fysiska 

hälsan så som ”hjärtats funktion” (rad 92) och ”hur kroppen fungerar” (rad 93). Trots att Per 

gjort distinktionen, att den ”teoretiska” undervisningen kan se olika ut mellan lärare, ser vi 

liknande tendenser i Eriks uttalanden, som i Pers. Även här blir konkluderingen i ett 

avslutande prov tydlig. 

Erik beskriver att den ”teoretiska” undervisningen kring exempelvis styrketräning 

introduceras via undervisning i separata ”teorisalar”. Här får eleverna ut ett häfte som berör 

det specifika arbetsområdet. Arbetsområdet, i detta fall styrketräning, ”avslutas med ett prov 

på häftet” (Eriks uttalande). Han framhåller att ”provet kommer även att innehålla grejer som 

jag tar upp under de praktiska lektionerna” (hämtad från intervju med Erik). Anledningen till 

att Erik kopplar det ”teoretiska” till det praktiska är för att han på så sätt får möjligheten att 

bibehålla den röda tråden i undervisningen genom att gå in och ”stoppa mer ofta och gå 

igenom saker” (Eriks egna ord). På så sätt får eleverna reflektera i samband med de praktiska 

momenten, snarare än i en introducerande eller avslutande genomgång. 

Vi ser skillnader mellan lärarnas sätt att arbeta med de ”teoretiska” delarna. Då Erik, 

som ovan beskrivits, uttrycker en stark koppling mellan ”teori” och praktik, beskriver Per en 

större svårighet att sammankoppla de två. Han framhåller detta som en personlig svaghet i 

hans roll som lärare i ämnet idrott och hälsa och menar att såväl kurs- som läroplaner ger 

honom oändliga möjligheter att hitta denna koppling. 
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Som ett komplement till, det nu beskrivna, ”talet om” den ”teoribaserade” 

undervisningen ser vi i våra observationer hur teorin får en given plats i den inledande och 

avslutande fasen av de praktiska lektionerna. Genomgångar före och efter praktiska moment 

genomsyras av verbalt kommunicerade kunskaper, som vi tror lärarna ser som viktiga delar i 

undervisningen. Dock blir kopplingen mellan de ”teoretiska” kunskaperna och de praktiska 

momenten ofta vag. Såväl lärare som elever tenderar att släppa det som de nyss gick igenom 

då den fysiska aktiviteten tar sin början. Genomgångarna skall syfta till att fungera som en 

reflekterande dialog mellan lärare och elever, där eleverna skall utveckla sina teoretiska 

kunskaper genom att lyfta olika aspekter av undervisningen. Den problematik vi ser i dessa 

genomgångar är att de präglas av en monologisk samtalsform, snarare än en dialogisk. Detta 

medför att läraren ofta ställer ledande frågor eller rent av själv svarar på det frågor han ställer. 

Dessa mönster ser vi hos såväl Per som Erik. Till följd av detta påvisar många elever ett stort 

ointresse inför dessa genomgångar och endast ett fåtal elever är delaktiga i den sparsamma 

kommunikation mellan lärare och elev som förekommer. Läraren i fråga får på så sätt, tror vi, 

svårt att uppmärksamma elevernas egentliga kunskaper, då eleverna inte ges möjlighet eller 

tid att uttrycka dem. 

Det vi nu har presenterat är hur lärarna talar om de ”teoretiska” inslagen samt hur vi har 

observerat dem i undervisningen. Men varför får teorin ett så stort utrymme i undervisningen? 

Denna fråga berör Erik i den intervju vi genomförde med honom. Han lyfter ämnets 

legitimitet som ett argument för ”teorins” naturliga plats i den verksamhet som bedrivs. Erik 

väljer att uttrycka sig som följer kring hälsans roll i ämnet, då sett till de ”teoretiska” bitarna:

”jag tycker att att de här me me hälsobiten (0,5) i ämnet ger ju ämnet (0,5) större tyngd (1) än 

om det bara hade varit de fysiska (1,5) så att att eh mm de gör det till ett egentligen till ett 

riktigt (0,5) kunskaps(0,5)ämne”

(Utdrag ur audiodokumentation av intervju med Erik, lärare i åk 9,

2/5 2011, kl.09.15, ca 21 min in i intervjun)

Det Erik ger uttryck för är att ämnet inte bara skall vara kopplat till fysisk aktivitet utan 

att ”hälsobiten”, där de ”teoretiska” inslagen redan har diskuterats, ger ämnet en legitimitet 

genom att göra det till ett ”riktigt kunskapsämne”. Han uttalar här, vad vi ser som, en viss oro 

för en syn på idrott och hälsa som enbart ett rekreationsämne, där eleverna får ”leka av sig”. 



55

De ”teoretiska” inslagen ger därmed ämnet en status som kan likställas med övriga 

kunskapsämnen inom ramen för skolan som verksamhet. 

Som framgår av ovan redovisade resultat och analyser, framställs hälsa i undervisningen 

som ett brett och komplext begrepp, där många aspekter påverkar valet av moment i 

undervisningen. Nästkommande avsnitt berör den presenterade hälsoundervisningen utifrån 

den teoretiska ram vi tidigare presenterat (se kapitel 3). De salutogena (Antonovsky, 1987) 

och patogena (Antonovsky, 1987, Thedin-Jakobsson 2005, Quennerstedt 2006) synsätten på 

hälsa diskuteras här i relation till det hälsobegrepp som lärarna presenterar i sin undervisning. 

5.5. Analytisk sammanfattning av det förmedlade hälsobegreppet

I detta avsnitt syftar vi till att sammanfatta det hälsobegrepp som lärarna försöker 

förmedla till eleverna, hänsyn tas här till teoretiska ingångar som vi tidigare har diskuterat i 

kapitel 3. 

I den undervisning som bedrivs, i de klasser som har varit objekt för vår studie, ser vi ett 

uttryck för en holistisk kunskapssyn kring begreppet hälsa. Lärarna försöker i sin 

undervisning angripa begreppets komplexitet genom att basera undervisningen utifrån såväl 

fysiska, psykiska som sociala aspekter. Det vi här ser uttryck för är det som benämns ett 

salutogent perspektiv på hälsa (Antonovsky, 1987). Även om ambitionen hos lärarna är att 

förmedla denna mångfacetterade syn på hälsa, faller vissa delar lätt i skymundan. Som 

tidigare presenterats ser vi exempelvis att den sociala hälsan är svår att skönja som konkret 

kunskap. Den fysiska hälsan och de fysiska momenten tar lätt överhanden i undervisningen 

och de ”teoretiska” kunskaper som förmedlas är ofta nära förknippade med den fysiska 

aspekten. 

Ett viktigt inslag i det salutogena synsättet på hälsa är, som vi beskrivit i tidigare kapitel, 

begreppet KASAM (Antonovsky, 1987). Som vi nämnt tidigare i vår analys, blir känsla av 

sammanhang (KASAM) extra tydlig i undervisning gällande de psykiska aspekterna av hälsa. 

Det psykiska välbefinnandet kopplas här till de tre komponenterna i KASAM-begreppet, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, även om vi inte ser att dessa komponenter 

tydliggörs för eleverna. 

Vi ser en brist i lärarnas undervisning, oavsett moment, rörande hur de motiverar 

eleverna. Meningsfullheten, den motivationsbärande komponenten, blir därmed inte 

synliggjord för eleverna, något som i längden kan leda till omotiverade elever eller elever som 

upplever en hög känsla av stress. Komponenten blir likväl betydelsefull i förmedlandet av 

begreppet hälsa. Vi anser att meningsfullheten, likväl som begripligheten och hanterbarheten, 
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är begrepp som borde vara ett viktigt inslag i undervisningen kring begreppet hälsa. Vi anser 

därmed att KASAM-begreppet, och dess komponenter, borde vara en del av den 

undervisningen kring begreppet hälsa som bedrivs, men vi ser att detta inte blir en del av 

lärarnas undervisning.

Även om innehållet i undervisningen är av salutogen art, ser vi att densamma bedrivs 

utifrån patogena tankegångar. Motivationen till varför olika moment och aktiviteter skall 

genomföras kopplas ofta till ett närvaro-, frånvarotillstånd. Detta ses i Exempel 5, rad 103-

104, och består ofta i att läraren påpekar att frånvaro av ett moment kan leda till ohälsa, ”värm 

upp ordentligt, annars kan ni skada er”. Vi ser detta som vanligt återkommande under våra 

observationer. Moment i undervisningen motiveras ofta genom att anspela på risken för 

ohälsa.

Trots att inslagen i undervisningen, som vi tidigare beskrivit, överlag är av salutogen 

karaktär, så finner vi inslag av patogena tendenser. Dessa framträder främst i samtal rörande 

inslag där hälsa kan ses som ett närvaro- eller frånvarotillstånd. Ett uttryck för detta finner vi 

under den andra lektionen i årskurs åtta. Eleverna ska då hoppa trampets och Per, läraren, 

diskuterar skador och skaderisker med eleverna i samband med att uppvärmningen har 

genomförts.  Hälsa, kontra ohälsa, framställs här, i den ”teoretiska” diskussion, i förhållande 

till skador. En individ som har en skada faller inom ramen för det som Antonovsky (1987)

benämner, utifrån ett patogent synsätt, berörande sjukdom. Hälsa blir därmed ett tillstånd med 

frånvaro av skada. 

I nästkommande kapitel ämnar vi att vidare diskutera den förmedlade bilden av 

begreppet hälsa. Här kommer vi att gå djupare in på hur vi, baserat på det nu presenterade 

materialet och analysen på detsamma, ser att hälsan synliggörs för eleverna. Kopplingen 

mellan ”teori” och praktik blir även fokus för vår diskussion. Dessutom berörs hur vi upplever 

att vi, i egenskap av blivande lärare i ämnet idrott och hälsa, kan tänkas påverka materialet. 

Dessutom behandlar vi i nästkommande kapitel hur vi tror att den genomförda studien kan 

kompletteras med vidare studier och vilka ämnen dessa då bör beröra.
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6. Avslutande diskussion

För att studien ska genomsyras av kvalitet, anser vi det nödvändigt att kritiskt förhålla 

sig till, och problematisera, de metodologiska överväganden som gjorts och de resultat som 

analysen frambringat.

Detta kapitel fungerar som en avslutande diskussion där vi problematiserar och 

reflekterar över studiens genomförande. Kapitlet inleds med en redogörelse för de centrala 

delar som analysen genererat. Det som berörs är främst den fysiska aktivitetens plats i ämnet 

idrott och hälsa samt kopplingen mellan ”teori” och praktik. Resultaten från analysen 

diskuteras även i ljuset av den teoretiska ramen (se kapitel 3) som vi tidigare presenterat. 

Därefter följer ett avsnitt som problematiserar studiens genomförande och upplägg. Här blir 

vår roll som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa central i den diskussion som förs. 

Avslutningsvis berörs studiens svagheter genom att vi beskriver de områden där utökade 

studier kan fylla det tomrum som vår studie har lämnat. 

6.1. Hälsans plats i undervisningen

6.1.1. Fysiskt dominerat ämne

Som framgått i förra kapitlet ser vi att lärarna försöker förmedla ett holistiskt perspektiv 

på hälsa, som innefattar såväl fysiska, psykiska som sociala moment. Dock har, som vi 

tidigare redogjort, den fysiska aktiviteten fått överhanden i ämnet. Moment kopplade till den 

fysiska hälsan framgår som markant dominerade inslag. Den fysiska dominansen ser vi som 

ett uttryck för ämnets historiska status i skolan som verksamhet. Som framhålls i kapitel två, 

har ämnet länge varit helt fokuserat kring fysiska kroppsövningar, något som vi ser som starkt 

uttryckt även i den samtida undervisningen. 

Vi tror vidare att den starka fysiska dominansen kan kopplas till ämnets nuvarande 

position inom skolan. Ämnet är fortfarande det enda ämne där eleverna uppmanas till att 

fysiskt aktiveras och därmed, tror vi, att de fysiska momenten ses som primära av lärare i 

ämnet. Vi tror även att elevernas tidigare erfarenheter och förväntningar påverkar det material 

och de moment som lärarna utarbetar. Som vi tidigare beskrivit i vår analys, ser vi en stark 

koppling mellan undervisningen i ämnet idrott och hälsa och de föreningsbaserade aktiviteter 

som eleverna kan tänkas utöva på sin fritid. Erfarenheter kring ämnets olika praktiska moment 

kan även vara starkt kopplade till den exponering av medial information som eleverna utsätts 

för dagligen. Genom att se en fotbollsmatch på TV eller spela en basketmatch på ett TV-spel 
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skapar eleverna erfarenheter som de sedan bär med sig till lektionerna i ämnet idrott och 

hälsa. Därmed kan dessa erfarenheter påverka deras syn på momenten och därmed även 

påverka deras interaktion i desamma.

Även fast de psykiska och sociala aspekterna, enligt kursplanen för ämnet, ses som 

viktiga och därmed skall beaktas, tyder vår studie på att lärarna oftast ser psykisk och social 

hälsa som resurs och motivation för att nå fysisk aktivitet, och därmed fysisk hälsa. Som 

framställs i avslutande del av kapitel 5, kan vi sammanfattningsvis förklara undervisningens 

utformning utifrån salutogena och patogena tankegångar, vilket bidrar till att lärarnas syn på 

hälsa och deras sätt att avspegla den i undervisningen inte sammanfaller. Vi har tidigare 

presenterat synen på hälsa i undervisningen som starkt salutogen, då den beaktar ett holistiskt 

perspektiv, men undervisningen bedrivs utefter starkt patogena tankegångar. Därav ett starkt 

fokus på fysisk hälsa och fysisk aktivitet, som ett sätt att motverka ohälsa. 

6.1.2. Socialisationens betydelse för interaktionen i undervisningen

Som vi nämnt ovan kommer eleverna till lektionerna med starka erfarenheter och 

uppfattningar kring vad olika moment i undervisningen innebär. Många elever är fysiskt 

aktiva på sin fritid och har därmed kommit i kontakt med olika moment utanför ramen för 

skolan som verksamhet. De har, i interaktionen med olika sociala grupper, socialiserats in i en 

uppfattning om vad de olika momenten innebär. Genom att interagera i exempelvis 

föreningslivet socialiseras de in i de normer, regler och tankegångar som föreningslivet som 

social arena förmedlar. På samma sätt sker en socialisation då eleverna ser en fotbollsmatch 

på TV. Genom att följa spelet och de regler och värderingar som det medför indoktrineras 

eleverna in i en uppfattning av vad fotboll innebär. Således spelar elevernas kontakt med olika 

sociala arenor och grupper en avgörande roll för den interaktion som sker i samband med 

undervisningen i skolan. 

En viktig kompetens hos eleverna, som vi tror att lärarna måste kunna beakta och 

förmedla, är det som brukar benämnas situerat lärande (se kapitel 3). Eleverna måste lära sig 

skilja mellan olika sociala arenor och på så sätt snabbt adaptera sig efter de sociala regler, 

normer och förväntningar som skolan, som social verksamhet, dikterar. Eleverna utsätts 

därmed för ständiga intryck från olika sociala arenor och måste därför lära sig att hantera 

denna ”växling” mellan socialt rådande värderingar. Det blir således, enligt oss, en viktig 

kompetens hos eleverna att kunna anpassa sig efter den sociala arena de befinner sig i och den 

snabba socialisation som då måste äga rum är starkt förknippad med det situerade lärandet. 
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6.1.3. Samspelet ”teori” och praktik

I tidigare forskning (se kapitel 2) framgår att hälsa ofta kopplas till ”teori” och därmed 

traditionell klassrumsundervisningen (Thedin-Jakobsson, 2005). Hälsa blir därmed förknippat 

med något ”teoretiskt”, alltså verbalt eller skriftligt kommunicerad kunskap, och kopplingen 

mellan ”teori” och praktik kan vara svår att göra, såväl för elever som för lärare. Som framgår 

i vår analys, framhåller en lärare ”teorins” roll i ämnet som starkt kopplad till dess legitimitet. 

Han menar att de ”teoretiska” inslagen, kring undervisningen i hälsa, ger ämnet mer tyngd. De 

”teoretiska” inslagen blir därmed, enligt denna lärare, en resurs i arbetet mot målet att ge 

ämnet en legitim plats inom skolans verksamhet som ett kunskapsämne. 

Som vi nämnt, ses kopplingen mellan ”teoretiska” kunskaper och praktiska moment, 

inom ämnet idrott och hälsa, som problematisk. Då vi, som vi presenterat i vår analys, ser 

”teoretiska” inslag i den praktiska undervisningen, då främst genom kortare genomgångar, 

äger inget direkt lärande rum. Vi ser snarare ett utbyte av information, där läraren uttrycker 

dessa till eleverna, utan att någon djupare reflektion ges utrymme. De kunskaper som läraren 

då försöker förmedla blir lätt sekundära i jämförelse med de primära praktiska momenten. Om 

eleverna skulle ges möjligheter, i form av tid och resurser, att reflektera, diskutera och 

problematisera över den information läraren förmedlar, tror vi att ”teori” och praktik mer 

effektivt kan vävas samman till en helhet, vilket möjliggör att lärande sker. 

6.2. Studiens trovärdighet

6.2.1. Studiens upplägg 

Vår studie bygger på en så kallad etnografisk ansats (för beskrivning se kapitel 4). Den 

etnografiska ansatsen syftar till att studera interaktionen mellan människor. Ansatsen, vilken 

är av kvalitativ karaktär, är mer öppen till sin struktur, än en kvantitativ ansats, och möjliggör 

för empirin att påverka studiens utformning. Då vi i studien observerat interaktionen mellan 

aktörerna under lektioner i ämnet idrott och hälsa, samt hur begreppet hälsa synliggörs i denna 

interaktion, anser vi att den etnografiska ingången har varit legitim. I tidigare forskning 

eftersöks, som vi presenterat i kapitel 2, observationer som ett komplement till det övriga 

empiriska materialet som forskningen frambringat, vilken annars främst berör lärares ”tal om” 

idrottsundervisningen. Här ser vi en styrka med vår studie, då vi kombinerar det ovan 

nämnda, ”talet om”, med observationer av interaktionen inom ramen för undervisningen.  

Vi ser dock en brist i den etnografiska studie som vi genomfört, då en fullständig 

deltagande observation, vilket utgör kärnan i den etnografiska ansatsen, ej varit möjlig. Den 
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främsta orsaken anser vi vara den begränsade tidsramen för studien. Som vi framhåller i 

kapitel 4, kräver en fullständig deltagande observation att individen/individerna som 

genomför studien erhålligt tillträde till fältet och acceptans av dess aktörer. Här ser vi därför 

att vi snarare har bedrivit observationer, där vårt deltagande i fältet kan ifrågasättas, snarare 

än en fullständig deltagande observation. Vi vill dock poängtera att de resultat och de 

resonemang som framgått av vår analys inte bör beaktas som en generell ”sanning”. Vi hävdar 

att vår analys till viss del är färgad av våra erfarenheter som sociala varelser i en 

interagerande omvärld. Hur dessa erfarenheter kan tänkas ha påverkat materialet, är en fråga 

vi berör i nästkommande avsnitt.

6.2.2. Teoretiska ramens roll i analysen och påverkan på studiens 

trovärdighet

Vi anser att de teoretiska utgångspunkter vi presenterat i kapitel 3 blir relevanta i vår 

analys av det skapade empiriska materialet. Såväl kursplanen för ämnet idrott och hälsa som 

WHO: s definition på begreppet hälsa berör de fysiska, psykiska och sociala aspekterna av 

hälsa. Dessa aspekter blir även återkommande i lärarnas ”tal om” undervisningen och i deras 

genomförande av densamma. Därför anser vi det relevant att, i den teoretiska ramen, 

presentera hur vi valt att använda oss av dessa tre aspekter i den genomförda analysen. På 

liknande sätt ser vi de patogena och salutogena perspektiven som relevanta i skapandet av 

förståelse kring den undervisning som bedrivs. Hälsa är ett begrepp som kan uttryckas både 

som frånvaro av sjukdom och som ett upplevt känslomässigt tillstånd. Därmed ser vi det som 

viktigt att presentera de två perspektiven i vår teoretiska ram för att sedan kunna förstå de 

uttalanden som lärarna gör och den interaktion som pågår i det studerade fältet. 

Då vi valt att studera skolan som verksamhet, och då ämnet idrott och hälsa, ser vi 

genomgången av de presenterade teorierna kring undervisning som relevanta. Vi använder 

dem i vår analys som ett led i skapande av förståelse kring den interaktion som äger rum. 

Socialisationen kan på så sätt få en avgörande roll i hur elever bemöter de moment som 

genomförs. På liknande sätt blir didaktiken viktig i förståelsen av hur lärarna utformar sin 

undervisning. 

Den teoretiska ramen är det som, i kapitel 4, beskrivs som den andra ordningens 

konstruktioner. Dessa syftar till att i relation till vår skapade empiri etablera en vetenskaplig 

förklaring och på så sätt bidra med någon form av kommunikation med övriga studier 

bedrivna kring ämnet. På så sätt, tror vi, att en starkt vetenskapligt förankrad teoretisk ram 

bidrar till studiens trovärdighet. De analyser och tolkningar vi har gjort, har gjorts i relation 
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till den teoretiska ramen. Därmed stärks trovärdigheten, då läsaren kan se om våra 

resonemang har relevans och validitet. 

6.2.3. Vår påverkan på det empiriska materialet

Vår nuvarande position som blivande idrottslärare medför att vi, vid inträdet till fältet, 

bar med oss erfarenheter och kunskaper från vår utbildning som kan tänkas ha påverkat vår 

syn på den interaktion vi ämnat studera. Då vi dels genomgått fyra års universitetsutbildning 

och dels själva varit elever i skolan som verksamhet, har vi vid mötet med ämnet idrott och 

hälsa, en klar bild av hur vi anser att ämnet och undervisningen ser ut. Genom att 

medvetengöra detta har vi försökt minimera risken för erfarenhetsbaserad inverkan. I vår 

kontakt med fältet har vi försökt vara öppna inför det material som har skapats. Detta medför 

att vi försökt ha en öppenhet gentemot de intryck vi erhållit och de situationer vi sedermera 

har analyserat. Vi anser dock att det är omöjligt att fullständigt bortse från tidigare 

erfarenheter, då kontakten med det för individen självklara inspirerar till en personligt 

förankrad tolkning. 

Det för givet tagna kan även appliceras på samtalet mellan oss och de lärare vi har 

intervjuat. Det är rimligt att anta att lärarna i sina uttalanden tar hänsyn till vår position som 

blivande lärare och därmed utelämnar sådant som de anser ligger i linje med denna position. 

Detta kan medföra att vissa antaganden inte tydliggörs utan att lärarna istället antar att vi, 

baserat på vår bakgrund, förstår innebörden av de uttalanden de gör. Detsamma gäller då vi 

presenterat ingången till vår studie för de två aktuella lärarna och de därmed är medvetna om 

vad vi eftersöker innan intervjutillfället. För att förmå skapa en helhetsbild av idrottsämnet, 

kompletterar vi lärarnas uttalanden med de observationer vi gjort av deras undervisning. Det 

tror vi kan leda till att eventuella brister i lärarnas ”tal om” undervisningen kan kringgås, då vi 

anser det rimligt att anta att sådana brister borde ses som avvikande inslag vid analysen av de 

videodokumenterade lektionerna. Vi ser dock, vilket framgår av vår analys, att deras utsagor 

och deras faktiska ageranden under lektionerna till viss del avviker från varandra, men detta 

tror vi inte är ett resultat av deras och vår egen förförståelse vid intervjutillfällena utan snarare 

ett uttryck för att de, i ”talet om” undervisningen, försöker förmedla sina ambitioner med 

densamma. Skillnaderna kan därmed bero på att dessa ambitioner inte alltid går hand i hand 

med den undervisning som faktiskt bedrivs.
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6.3. Fortsatta studier kring begreppet hälsa

6.3.1. Intervjuer med elever

Vi anser att vi, utifrån vårt syfte, har belyst hur begreppet hälsa synliggörs för eleverna i 

undervisningen. Som vi tidigare påpekat, så har den begränsade tidsramen lett till att vissa 

överväganden från vår sida har varit nödvändiga. För att vidare komplettera det empiriska 

material som vi förmått skapa, anser vi det värdefullt att genomföra intervjuer med elever, 

detta för att tydligare belysa deras syn på begreppet hälsa och hur de anser att lärarna 

förmedlar sin syn. En möjlig utveckling som vi ser är att, i direkt anslutning till praktiska 

moment under lektionerna, kunna föra en reflekterande diskussion tillsammans med eleverna 

rörande de moment de just genomfört. Detta i syfte att ytterligare studera utifall lärarens 

tänkta mål synliggjorts i undervisningen. 

6.3.2. Geografisk jämförelse

En annan utvecklingsmöjlighet som vi ser i den studie som vi genomfört är kopplad till 

Quennerstedts (2006) resonemang kring att hälsa är någonting kulturellt betingat. Därmed 

vore det intressant att studera huruvida det föreligger några geografiska skillnader rörande 

synen på hälsa och hur detta får uttryck i den undervisning som bedrivs. Som framgår i den 

analys vi gjort av lärarnas uttalanden kring begreppet hälsa, ses det som ett komplext begrepp 

där definitionen kan anses vara högst personlig. Vi tror att den individuella definitionen till 

viss del är kulturellt och geografiskt förankrad, vilket i teorin innebär att synen på hälsa kan 

tänkas variera beroende på vart i landet vi befinner oss och vem läraren är som individ. 

Då ekonomiska och tidsmässiga resurser finns att tillgå, tror vi att en tvärgeografisk 

studie kan vara värdefull. Ser synen på hälsa olika ut i södra, respektive norra Sverige? 

Fokuseras samma moment oberoende av geografiskt läge? Föreligger det någon skillnad 

mellan manliga och kvinnliga lärare, såväl inom som mellan skolor? Kan vi skönja skillnader 

beroende på lärarens kulturella bakgrund och etnicitet?

Dessa är frågor som har vuxit fram under studiens gång, men som vi på grund av 

begränsade tidsmässiga resurser tvingats lämna obesvarade. 
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8. Bilagor

8.1. Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor

1, Hur ser din idrottsliga bakgrund ut? 

2, Varför valde du att bli lärare? Då främst idrottslärare?

3, Hur länge har du arbetat som idrottslärare?

4, När tog du din lärarexamen?

Hälsa 

5, Hur skulle du definiera hälsa och vad innebär det för dig?

   (Fysisk, psykisk och social hälsa?)

6, Vad får dig att känna dig hälsosam kontra ohälsosam?

Undervisningsfrågor

7, Hur uppfattar du att du ska undervisa i hälsa utifrån kursplanen?

   (Gemensamt synsätt med andra lärare?)

8, Hur ser undervisningen om hälsa ut?

   (Upplever du att begreppet hälsa synliggörs i andra ämnen? Iså fall hur?)

9, Vad tycker du att eleverna ska ha lärt sig om hälsa där de befinner sig nu? 

    (Åttor och nior?)

10, Vad tycker du kan göras annorlunda och/eller bättre i undervisningen om hälsa?

Avslutningsfråga

11, Avslutningsvis vill jag bara fråga dig om det är någonting du vill tillägga?

Tack för din medverkan!
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8.2. Bilaga 2 – Informationsbrev till föräldrar och elever

Hej.

Vi heter Johan Källman och John Carlsson och vi studerar för närvarande vid Örebro 

Universitet.

Vi studerar till lärare i ämnena Idrott & Hälsa och Engelska och är nu inne på vår näst sista 

termin, då vi läser pedagogik. En del i vår utbildning består i att genomföra en empirisk studie 

på fältet och detta görs i den kurs vi nu läser, pedagogik med didaktisk inriktning III. 

Resultaten från studien ska sedan presenteras i en längre uppsats. 

Vårt forskningsarbete kretsar kring ämnet Idrott & Hälsa och hur interaktion mellan elever 

och elever-lärare sker. Av denna anledning vill vi filma de lektioner vi är närvarande på. Vi 

kommer sammanlagt att studera två klasser under en vecka vardera. Förutom detta kommer 

även intervjuer med elever och lärare ske och här är vi intresserade av att ta ljudupptagningar 

av det som sägs. Det är viktigt att alla som på något sätt deltar i studien har rätt till 

anonymitet. Av den anledningen kommer allt material som används till uppsatsen att 

avidentifieras. Detta sker genom att vi byter ut namn på elever och lärare samt att skolan 

namn och geografiska placering ändras. Allt detta för att deltagarnas identiteter skall 

hemlighållas.

Alla som bedriver empiriskt arbete inom det så kallade humanistisk-samhällsvetenskapliga 

fältet måste följa Vetenskapsrådets etiska regler, som bland annat behandlar sekretess. Det 

ligger därför i vårt intresse att anonymiteten vidbehålls.

Har ni några frågor får ni mer än gärna kontakta oss via telefon, Johan: 070 253 28 45; John: 

073 567 20 23.

Med vänliga hälsningar

Johan Källman och John Carlsson

Härmed intygar vi att allt insamlat material kommer att avidentifieras samt endast användas i 

studie- och utbildningssyfte.

_________________________ ____________________________

Johan Källman John Carlsson

Stad 2011-03-22
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8.3. Bilaga 3 – Elev- och föräldrablankett för godkännande av video-

och audiodokumentation

För att det ska bli möjligt för oss att bedriva den studie som vår uppsats kräver behöver vi ert 

och ert barns godkännande att använda video- och ljudupptagningar. Materialet kommer att 

användas till vår uppsats i studie- och utbildningssammanhang. Såväl elevers som lärares 

namn kommer att avidentifieras då materialet används. Detsamma gäller då vi presenterar 

materialet i vår uppsats, allt för att följa Vetenskapsrådets etiska regler gällande sekretess. 

Som ett led i detta kommer även skolan namn att anonymiseras, samt skolans geografiska 

placering. 

Jag ger mitt medgivande att ni, John och Johan, får ta upp video- och ljudmaterial från de 

lektioner ni närvarar vid:

Videoupptagning: JA NEJ

Ljudupptagning: JA NEJ

Målsman Elev

________________________ ___________________________

Namnförtydligande:

________________________ ___________________________

Datum och ort:

Vid eventuella frågor kontakta oss via telefon, Johan: 070 253 28 45; John: 073 567 20 23.

Med vänliga hälsningar

Johan Källman och John Carlsson

Stad 2011-03-22


