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Abstract  
Introduction: Young people's physical activity level is now below the levels 

thought to be sufficient to get the health benefits that come with physical 

activity. The level of activity declines with age and drops significantly between 

the ages of 13 and 18. Purpose: Where to get a deeper understanding of how 

teachers in physical education at the high school interprets the concepts of 

health and how they motivate students to an active lifestyle. Method: The study 

used a qualitative assaulted with a clear content analysis based on semi-

structured interviews with sports teacher (n = 5). Results: All of the five 

respondents considered to have good health is to feel good (physical, mental and 

social), when all these three aspects interact together. To motivate students they 

see the students individual, to find something they like in sport, talk to students, 

set goals and some smaller goals to keep the motivation up. The students that 

already are motivated, they provide them with alternative exercises to provide 

additional stimulus. Conclusion: To motivate the students the sport teachers 

should creating opportunities to try on as many different sports activities as 

possible, explain the benefits of being physical active and the consequences of 

being physically inactive, and finally get the students to understand that physical 

activity is fun. 

  

Keywords: Active lifestyle; Health Concept; High School; High School 

Students; Motivation; Physical Education Teacher; Students; Qualitative content 

analysis    

 

 

Abstrakt  

Introduktion: Ungdomars fysiska aktivitetsnivå är idag under de nivåer som 

tros vara tillräckliga för att få de hälsofrämjande fördelarna som kommer med 

fysisk aktivitet. Aktivitetsnivån avtar med åldern och sjunker signifikant mellan 

åldrarna 13 och 18. Syfte: Var att få en djupare förståelse för hur idrottslärare på 

gymnasiet tolkar begreppen hälsa och hur de motiverar eleverna till en aktiv 

livsstil. Metod: I studien användes en kvalitativ ansats med en innehållsanalys 

utifrån semi-strukturerade intervjuer med idrottslärare i Jämtlands län och 

Jönköpings län (n=5). Resultat: Samtliga av de fem respondenterna bedömde 

att har god hälsa är att må bra (fysisk, psykiskt och socialt), när alla tre aspekter 

samverkar. För att motivera eleverna ansåg de att det var viktigt att se till 

individen, att hitta något de tycker om i idrotten, prata med eleverna, sätta upp 

mål respektive delmål för att hålla motivationen uppe. Likaså när de kommer till 

redan motiverade elever, att då istället ger alternativa uppgifter för att ge ökad 

stimulans. Konklusion: För att motivera eleverna skapade idrottslärarna 

möjlighet till att få testa på så många olika idrottsaktiviteter som möjligt, att 

tydligt förklara fördelarna med att vara fysisk aktiv samt konsekvenserna med 

att vara fysisk inaktiv och tillslut få eleverna att förstå att fysisk aktivitet är 

roligt.   
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Nyckelord: Aktiv livsstil; Elev; Gymnasiet; Gymnasieelev; Hälsobegrepp; 

Kvalitativ innehållsanalys; Motivation; Student. 
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Definitioner 
 

Gy11- Läroplanen för gymnasiet 2011. 

KASAM- Känslan av sammanhang, en modell ursprungligen från det salutogena perspektivet.   

Lpf 94- Läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994. 

WHO- (World Health Organisation), Världshälsoorganisationen 
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Introduktion  

Gymnasieutbildningen i Sverige är idag frivillig. Det är därför viktigt att de ungdomar som 

har gjort ett aktivt val att studera efter grundskolan har kvar sin motivation till sin hälsa och 

rörelse under hela gymnasietiden. Syftet med undervisningen i ämnet idrott och hälsa är att 

hjälpa eleverna att utveckla sin kroppsliga förmåga, och att utveckla förmågan i att planerna, 

genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter, vilket i sin tur främjar den allsidigt kroppsliga 

förmågan (Skolverket, 2011). Ämnet skall bidra till ökad användning samt intresse för olika 

rörelseaktiviteter, utemiljöer och natur som kan ge en bidragande källa till välbefinnande. 

Enligt kursplanen skall undervisningen ge ökad kunskap inom livsstilens betydelse, samt 

konsekvenserna som tillkommer vid en fysisk inaktiv livsstil och öka intresset för hälsofrågor 

kring arbetslivet och samhället (Skolverket, 2011).  

 

WHO:s mål är att alla människor skall uppnå en så god hälsa som möjligt och en god hälsa 

definieras som fysisk, socialt och mentalt välbefinnande och inte bara vid frånvaro av 

sjukdomar. FN:s fackorgan är WHO för hälsofrågor och har sex huvuduppgifter: att erbjuda 

ledarskap i hälsofrågor, att sprida kunskap samt främja forskning, sätta 

normer/standarder/riktlinjer samt främja implementeringen av dessa, att utveckla etiska och 

vetenskapligt underbygga politiska åtgärdsalternativ, vara katalysatorer för förändring, ge 

tekniskt stöd, hållbar institutionell kapacitet och utvärdera den globala hälsoutvecklingen 

(Regeringskansliet, 2008). Enligt den strategiska styrdokumentetens arbetsplan som omfattar 

åren 2006-2015, ska WHO arbeta för att investera i hälsa för att minska fattigdom, bidra till 

att individer får en säker hälsa, bidra till att hälso- och sjukvården skall vara en universell 

tillgång, identifiera de sociala faktorer som bidrar till hälsa samt ohälsa, stärka hälsosystemet 

samt sträva efter en rättvis tillgång till hälso- och sjukvård, sammanställa samt sprida 

kunskap, vetenskap och teknologi, arbeta med styrning och ledarskapsfrågor 

(Regeringskansliet, 2008). 

 

Idrott är en grundläggande faktor till en fysiskt aktiv livsstil för elever (USDHHS, 2010; 

Crawford, 2009). En fysiskt aktiv livsstil minskar riken för att insjukna i hjärtsjukdomar, 

diabetes och vissa former av cancer (USDHHS, 2008). Ett problem i ämnet idrott och hälsa, 

enligt viss forskning, är att eleverna saknar brist på engagemang vid fysisk aktivitet 

(McKenzie et al., 2000, 2006) samt har brist på motivation, både i och utanför skolan 
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(Ntoumanis et al., 2004). 

 

Läroplanen är ett styrdokument och en riktlinje för lärare som de skall följa. De ska ta hänsyn 

till varje enskilds individs behov samt förutsättningar, stärka dess vilja att lära samt öka dess 

tillit och tro på sig själv och dess förmåga. Lektionerna skall organiseras på så sätt att varje 

elev skall utvecklas efter deras förutsättningar och ges möjlighet till progression. 

Utbildningen skall upplevas meningsfull och ge möjlighet till ökad kunskap. Ämnet idrott och 

hälsa ska förbättra elevernas samarbetsförmåga samt öka förståelsen i att respektera andra 

människor. Läroplanen Lpf 94 ersattes år 2011 med Gy11 (Skolverket, 2011).   

 

Interaktionen mellan lärare och elev har en stor betydelse. Att läraren skapar så optimala 

förutsättningar i undervisningen som möjligt samt ger stöd, motiverar och ökar intresset för 

ny utveckling av färdigheter är viktigt. Aktiviteterna bör tillgodose elevernas behov, intresse 

och preferens, vilket leder till stark motivation, aktivt engagemang och meningsfullt lärande 

(Deci et al., 1991; Deci & Ryan, 2000; Reeve, 2002). 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) definieras motivation som en term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Hassmén & Hassmén, 

(2010) menar på att all form av mänsklig aktivitet kräver någon form av motivation, att det är 

en grundförutsättning. De anser att för att en ledare ska vara duktig på att motivera andra 

människor så måste personen i fråga gilla sin roll som ledare och vilja sprida glädje och 

motivation.  

 

Ungdomars fysiska aktivitetsnivå är idag under de nivåer som tros vara tillräckliga för att få 

de hälsofrämjande fördelarna som kommer med fysisk aktivitet (Cavill et al., 2001). Enligt 

Sallis (2000) avtar den fysiska aktiviteten med åldern och sjunker signifikant mellan åldrarna 

13 och 18. Hur motiverar lärarna eleverna till att vara mer fysiskt aktiva. Hur mycket pratar 

lärarna om konsekvenser av fysisk inaktivitet i undervisningen. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet tolkar begreppen 

hälsa och hur de motiverar eleverna till en aktiv livsstil. 
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Frågeställningar 

1. Hur ser läraren på begreppen hälsa och hur tillämpar läraren begreppen i ämnet idrott och 

hälsa? 

2. Hur stor vikt hade utbildningen för deras lärarroll när det gäller, kunskap, mallar och 

verktyg som redskap för att kunna motivera eleverna? 

3. Hur tillämpar läraren arbetsmetoder, kommunikationsformer samt hur använder de 

läroplanen i arbetet för att motivera eleverna i ämnet idrott och hälsa? 

 

Metod 

 

Studiedesign  

I studien användes en kvalitativ ansats, vilket innebär att resultatinsamlandet utgick ifrån 

informanters upplevelser, hur de arbetar för att motivera eleverna i ämnet idrott och hälsa 

samt hur de tolkar begreppen hälsa. Datainsamlingen skedde via intervjuer för att på ett 

lämpligt sätt kunna gå in på djupet i ämnet och kunna ta del av emotioner och erfarenheter 

och känslor, vilket är faktorer som behöver utforskas snarare än bara redovisas, med ett ord 

eller två (Denscombe, 1998). Data analyserades, sammanställdes och diskuterades i 

förhållande till studiens syfte för att besvara frågeställningarna. 

 

Val av metod  

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. 

En semistrukturerad intervju anses lämpligast för att kunna utveckla mer tankar och idéer om 

det ämne som intervjusvaren tar upp. Svaren är även mer öppna och betoningen ligger på den 

intervjuade som på så sätt kan ge ett mer utvecklande svar kring sina synpunkter (Denscombe, 

1998). 

 

Rekrytering 

För att finna idrottslärare i Jämtlands län och Jönköpings län användes internet och sökte på 

gymnasieskolor i de olika länen. Därefter kontaktades de olika idrottslärarna via 

telefonnumret som fanns på skolornas hemsida och frågade om de ville delta i en studie som 

skulle undersöka hur idrottslärare på gymnasiet tolkar begreppen hälsa och hur de motiverar 

eleverna till en aktiv livsstil.  
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Urvalskriterier 

Urvalsmetoden för denna studie var strategiskt utvald, då urvalen var utifrån följande 

kriterier: utbildade idrottslärare som var verksamma inom yrket och arbetar i gymnasieskolor 

i Jämtlands län och Jönköpings län.  

 

Respondenter 

Respondenterna i denna studie var utbildade idrottslärare och arbetar på gymnasieskolor inom 

Jämtlands län och Jönköpings län. Rekryteringen av potentiella respondenter kontaktas via 

telefonsamtal för förfrågan om det fanns något intresse för deltagande i studien. I studien 

deltog fem respondenter, mellan 27 – 47 år, fyra kvinnor och en man.  

 

Undersökningsmetoder 

Intervjuer var den undersökningsmetod som användes för denna studie. Intervjuerna utgicks 

ifrån ett förberett frågeformulär, för att få en så bra struktur och relevant information som 

möjligt, från varje intervju.   

 

Forskningsetiska övervägande  

Det finns etiska frågor att ta hänsyn till vid genomförandet av en intervjustudie och som är 

grundläggande för en intervjuundersökning. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) så omfattar de 

etiska frågorna inte enbart själva intervjusituationen utan de innefattar alla olika stadier i 

studien. Intervjuerna spelades in efter samtycke av respektive respondent. Därefter 

analyserades ljudupptagningarna genom att datamaterialet transkriberades. Efter avslutad 

studie raderas materialet. De som deltagit i studien kommer inte ha några fördelar av att ha 

deltagit mer än att de bidrar till förnyad kunskap i frågorna relevanta för studien. 

 

Procedur 

Innan intervjun startades fick respondenten information angående studiens syfte, mål med 

mera. Respondenterna blev tillfrågade om de hade erhållit tillräckligt med information 

angående studien eller om det behövdes ett förtydligande av studien. De informerades 

muntligt om att deltagandet i studien var frivilligt samt att de kunde avsluta intervjun när som 

helst och avbryta deltagandet utan att behöva ge någon förklaring. Därefter undertecknade 

respondenten ett informerat samtycke om deltagande i studien (bilaga 1.1). Respondenten 
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informerades om att allt material är konfidentiellt samt att ljudinspelningen av intervjun 

kommer att raderas efter avslutad studie. Intervjuerna genomfördes enskilt, antigen via 

internetprogrammet Skype eller på informantens och intervjuaren använde en utarbetad 

intervjuguide (bilaga 1.2) under genomförandet. Vid ljudinspelningen användes en 

mobiltelefon och intervjuerna varade mellan 20-50 minuter och efter avklarad intervju 

utfördes en transkribering av ljudupptagningen.  

 

Dataanalys 

Efter avklarad intervju samt transkribering lästes transkriberingen igenom upprepade gånger 

för att få en djupare uppfattning om innehållet och bearbetades genom att liknande, samt olika 

svar, i texten markerades. Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim & Lundman (2004) på 

följande sätt: 1) All text fördes samman 2) Texterna kortades ned till meningsbärande enheter 

3) De som hade störst vikt i texten koncentrerades samt kodades. Redovisning av exempel på 

hur innehållsanalysen presenteras i bilaga 1.3. Data granskades och analyseras med hjälp av 

innehållsanalys och därefter sammanställdes och diskuterades den för att försöka besvara 

frågeställningarna utifrån respondenternas upplevelser, emotioner och känslor i ämnena. 

 

Reliabilitet och Validitet  

Forskarens förståelse av ämnet är en faktor som kan påverka studiens giltighet och 

trovärdighet. Det är viktigt att forskarens erfarenheter samt upplevelser inte påverkar 

tolkningen av resultatet, forskaren skall vara objektiv under hela studieprocessen (Olsson & 

Sörensen, 2011). Forskarens förståelse inom ämnet utgörs av aktivt deltagande i ämnet idrott 

och hälsa under årskurs ett och två under gymnasiet och har på så vis egna erfarenheter samt 

upplevelser från ämnet idrott och hälsa, vilket kan påverka tolkningen av respondenternas 

svar både påtagligt och dolt i innehållsanalysen, och på så vis få en mer eller mindre djup 

tolkning (Granheim & Lundman, 2004). För att upprätthålla en objektiv syn under hela 

processen så lades mycket tid på att utveckla en intervjuguide som omfattade objektiva frågor 

samt god tid till innehållsanalysen. Ett viktigt hjälpmedel var intervjuguiden, på så sätt 

besvarade respondenterna frågor inom samma områden (Granheim & Lundman, 2004).    

 

Resultat  

Resultatet i studien är indelat i fem olika teman utifrån analysen, vilket är: 

1. Lärarens syn på begreppen hälsa.  



12 

 

2. Hur tillämpar läraren begreppen hälsa i ämnet idrott och hälsa. 

3. Vikten av utbildningen för deras lärarroll när de gäller kunskap, mallar och verktyg som 

redskap för att kunna motivera eleverna. 

4. Lärarens arbetsmetoder och kommunikationsformer i arbetet för att motivera eleverna i 

ämnet idrott och hälsa. 

5. Idrottslärarens förhållningssätt till läroplanen i arbetet med att motivera eleverna i ämnet 

idrott och hälsa 

 

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningarna användes dessa teman, vilket var grunden 

till resultatet. Under varje tema presenteras en sammanfattning av respondenternas svar samt 

ordagranna citat från intervjun. Då respondenterna samt intervjuerna var konfidentiella valdes 

respondenter att benämnas som respondent ett (R1), respondent två (R2) och så vidare. I 

tabell 1.1. redovisas hur länge respondenterna har arbetat som lärare, hur länge de har arbetat 

på deras nuvarande arbetsplats, hur lång deras utbildning var och vilket län de arbetar i. 

 

Tabell 1.1. Redovisnings av respondenternas läng på utbildningen, hur länge de har arbetat 

som lärare samt hur länge de har arbetat på deras nuvarande arbetsplats och vilket län de 

arbetar i. 

Respondent/ 

Ålder/ Kön 

Utbildningens 

längd 

Arbetat som 

lärare  

Arbetat på 

nuvarande 

arbetsplats 

Län 

R1/ 47/ Kvinna 4 ½ år 20 år 2 ½ år Jämtlands 

R2/ 26/ Kvinna 4 ½ år 7 månader 3 år Jönköpings 

R3/ 28/ Kvinna 5 år 5 år 5 år Jönköpings 

R4/ 35/ Kvinna 4 ½ år 10 år 9 år Jämtlands 

R5/ 39/ Man 5 år 18 år 14 år Jämtlands 

      

 

 

Lärarens syn på begreppen hälsa  

Det som samtliga fem respondenterna hade gemensamt när de berättade vad hälsa är för dem 

var att en god hälsa var att må bra. Tre av respondenterna angav att det inte enbart består av 

en komponent, exempelvis att det räcker med att en individ har god fysik. En god hälsa består 

av flera komponenter i ett samspel av både fysiska, psykiska och sociala aspekter. Att ha en 
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strävan att som individ göra sådant som får människan att må bra. En av respondenterna såg 

hälsa ur ett salutogent perspektiv. 

 

”Jag ser ju de här salutogena, det vill säga att det som får mig att vara frisk och må 

bra, det vill jag lyfta, inte bara hos mig själv utan hos mina elever… hälsa för mig är 

väldigt svårt för mig att definiera så sett men om man sammanfattar det, fokus på det 

friska, va får mig att må bra”. [R2] 

 

En av respondenterna såg hälsa utifrån WHO:s definition av hälsa. 

 

”… världshälsoorganisationens begrepp hälsa… att hälsa inte bara är att vara fysisk 

frisk, utan att det handlar också om att psyket mår bra och att man har fungerande 

relationer, är trygg” [R1].  

 

 

Hur tillämpar läraren begreppen hälsa i ämnet idrott och hälsa 

Vid frågan om hur läraren tar upp begreppen hälsa på sina lektioner samt hur de diskuterar 

ämnet med eleverna så arbetade en respondent med en mind-map med eleverna där de själva 

får komma fram till vad hälsa är för dem. 

 

”…jobbar med det som en mind-map, där vi pratar om vad tycker du att man behöver 

för att må bra… man behöver träning och man behöver sömn, kost, man ska inte 

stressa och man ska ha bra kompisar. Efter den diskussionen så har vi ringat in de 

ganska bra och då kan man också visa på den här definitionen av hälsa”.[R1] 

 

Två av respondenterna diskuterade WHO:s definition av hälsa, KASAM och livets hjul. 

 

” vi jobbar med olika begrepp…  framförallt WHO:s definition som en grund, vi 

diskuterar KASAM, känsla av sammanhang och sen en tredje definition… livets hjul, är 

sju ekrar och att dom ekrarna där alla ekrar är lika viktiga och om nån eker är svag till 

exempel att man äter dåligt eller att man [harklar sig] inte trivs i skolan eller på jobbet 

eller hemma, så måste hjulet få rulla lite långsammare… Mycket med kost, vi jobbar 

mycket med sömn, ehe vi jobbar mycket med stress och sen det som är framförallt mot 

idrottsämnet, de här med träning. Hur träning påverkar hälsan”.[R5]  

 

Två av respondenterna använde sig av lappar där eleverna får skriva vad hälsa är för dem, 

sedan diskuterar de under lektionstid och knyter samman de i förhållande till dagens aktivitet. 

 

”Eleverna får skriva på en liten lapp vad dom tycker hälsa är för dom och de behöver 

inte skriva namn på lappen, utan vad är hälsa. Jag diskuterar lite från vad studier 

säger att hälsa är, att det kan vara lite olika… att man kan ha en god hälsa ehe fast 
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man inte är jätteaktiv, utan att man helt enkelt mår bra. Men jag lägger fokus på att här 

på idrotten är det hälsa genom fysisk aktivitet vi tillämpar”. [R3] 

 

 

Vikten av utbildningen för deras lärarroll när de gäller kunskap, mallar och verktyg som 

redskap för att kunna motivera eleverna 

Fyra av respondenterna ansåg att de inte fick tillräckligt med kunskap, mallar och verktyg 

som redskap för att kunna motivera sina elever i ämnet idrott och hälsa. 

 

”Ne men jag inser att [harklar sig] att en utbildning inte kan ge mig alla verktyg. Man 

fick någon slags grund i hälsa men inte så mycket i hur man ska motivera eleverna 

tycker jag inte. Utan det är någonting som får växa fram under yrkeskarriären och i 

mötet med eleverna”. [R5] 

 

En av respondenterna ansåg att hon var så ung när hon gick utbildningen och på grund av det 

inte tog till sig så mycket av de redskap och mallar som utbildningen tillhandahöll. 

 

”Ja, jag tänker att min utbildning var så längesen och jag va så ung, så jag vet inte om 

jag tog till mig de, dom saker som jag skulle göra”. [R1] 

 

När frågan ställdes om det var något annat utöver utbildningen som har utvecklat dem i 

lärarrollen så ansåg samtliga respondenter att kollegor, eleverna och erfarenhet har hjälpt dem 

att utvecklas i sin lärarroll. 

 

”Ja men det tycker jag, man formas och man formas av sina kollegor… och självklart 

elever, speciellt då man får tillbaka mycket positiv energi ifrån grupperna, då blir ju du 

en bättre ledare. För då blir det ett utbyte av energi, istället för att ha en grupp där de 

är noll tillbaks, då är det väldigt tufft att minut efter minut bara ge, ge, ge och 

motivera”. [R4] 

 

 

En av respondenterna menade på att vissa saker i utbildningen som de själva inte fick 

motiverat för sig vad de skulle lägga vikt på var en bristfaktor och på så vis lärde de sig vad 

det inte skulle gör när de själva bar lärarrollen. 

 

Lärarens arbetsmetoder och kommunikationsformer i arbetet för att motivera eleverna i 

ämnet idrott och hälsa. 

Vid frågan om respondenterna upplever att elevernas motivation till fysisk aktivitet är i 
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allmänhet hög eller låg, så svarade samtliga att den är väldigt blandad men generellt hög. Fyra 

av respondenterna menade på att motivationen till fysisk aktivitet inte skiljer sig beroende på 

årskurs. 

 

”Jag har flest årskurs ett, jag har en årskurs två, och en grupp som är nyanländ, de vill 

säga elever som kommer från krig och alla möjliga bakgrunder. Ehe jag skulle säga att 

dom grupperna jag har, har ändå en ganska hög inställning till idrotten”.[R2] 

 

En av respondenterna uttryckte sig att hälsa börjar bli en klassfråga, att det numera inte skiljer 

årskurserna emellan utan att det är en klassfråga. 

 

”… att hälsa börjar bli en klassfråga, det ser jag. Natureleverna är dom absolut bästa 

och absolut mest motiverade eleverna jag ... Ehe yrkesprogrammen är dom som är mest 

omotiverade till att röra sig, asså det är rent generellt sätt, sen är det självklart att det 

finns undantag i dom här klasserna”.[R4] 

 

Frågan om hur läraren motiverar de elever som inte är motiverade så svarade samtliga att de 

försöker prata med eleverna om vad det är de tycker är jobbigt eller tråkigt med idrotten och 

att jobba med delmål. Har de elever som inte klarar av att utföra idrotten med klassen så 

erbjuder de enskild idrott eller idrottslektion i mindre grupper. 

 

”..vad tycker du är roligt och kan du göra nu när vi andra gör det där. Sen när man har 

några elever som har väldigt negativ inställning och har svårt med väldigt mycket, då 

får man försöka hitta någon egen tid med dom. Att man har en mindre grupp eller bara 

med den eleven”.[R5] 

 

Frågan vändes och ställdes utifrån hur de gör med de elever som redan är motiverade för att 

de eventuellt inte ska tappa motivationen svarade samtliga av respondenterna att de hittar 

alternativ under idrotten, så att de fortsätter att utvecklas och får stimulans. Att de vet vad som 

måste uppnås för att nå de betyg de strävar efter, att de blir sedda och också får höra att de är 

duktiga. En av respondenterna nämnde även att de mer motiverade kan användas som ledare 

för att samtidigt öka motivationen hos de som är mindre motiverade samt att dela upp de 

elever som är duktiga i mindre grupper, dvs nivågruppera så de få visa vad de går för. 

 

”…till att börja med ska ju dom hela tiden kunna stäva efter att kunna nå sina mål, 

asså sitt betygsmål… jag har en lite whiteboard tavla som jag tar med mig när jag går 

in på lektion och så säger jag, det här är som kurskriterierna vi jobbar mot idag. Så har 

jag saxat ut de direkt, det här är det vi jobbar mot idag, jag bedömer er komplexa 

rörelsefärdighet idag och vi tränar styrketräning”.[R4] 
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Respondenterna fick frågan om hur de motiverar eleverna till en aktiv livsstil utanför skolan 

så svarade en av respondenterna att de försöker ha idrottslektioner som de även kan utöva på 

fritiden, vara ute i naturen och utöva sådana övningar och aktiviteter som inte kostar en massa 

pengar, så det inte blir en prisfråga. 

 

”Jag tror att jag försöker likna det vid det som finns utanför skolan. Att vi inte 

bara cirkelträning… Vi går på andra ställen än att bara vara i idrottssalen… ja 

men de ligger en slalombacke där, då åker vi dit och åker slalom så kanske man 

fixar och göra själv sen eller vi åker på Friskis och svettis för de kanske man 

fixar att göra själv och de är gratis de här dagarna…”.[R1]    

 

Fyra av respondenterna förmedlade att det är viktigt att vara engagerad och visa att det är kul 

att vara fysisk aktiv samt prata om dess fördelar, att de främjar hälsan. 

 

Vidare ställdes frågan om hur höga krav kan påverka elevernas motivation. Tre av 

respondenterna menade på att det kan ha en positiv effekt på motivationen hos eleverna, att de 

kan höja motivationen, men att lärarna måste utgå från den enskilda individen. Alla individer 

presterar inte bättre under höga krav. 

 

”Höga krav, ja det beror lite på hur eleverna upplever det. Men om eleverna vet vad 

som gäller och vad som förväntas av dom, ehe och att dom förstår varför dom ska göra 

det och att dom tycker det är kul, då kan kanske inte höga krav men högre krav påverka 

dom positivt, dom flesta”. [R5] 

 

 

En av respondenterna svarade att höga krav kan ha en negativ effekt på motivationen, att 

majoriteten av elever backar tillbaka och motivationen sjunker. Men att medvetandegöra 

eleverna om vad som krävs för att nå de målen de vill uppnå, är en viktig faktor för 

motivationen. 

 

”… många elever eller många överlag tycker jag har svårt att få krav på sig idag.... så 

fort det blir ett krav så är det precis som att det låser sig, ehe och när det inte är kul 

längre så vill man gärna sluta, för så var inte det kul längre... Ehme så det här med 

krav, jag tror att det är viktigt att man medvetandegör eleverna på vad är det som krävs 

av dom och om dom har vissa mål. Att man ställer dom kraven på dom och förklara 

varför man ställer dom kraven på dom, tror jag är viktigt…”. [R3] 
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En av respondenterna vill inte kalla det för krav utan förklarade att hon har en viss förväntan 

på eleverna. 

 

”Jag skulle inte vilja kalla de krav men jag vill gärna att dom ska känna att för mig är 

det självklart att du kommer att göra de här… en förväntan som egentligen inte ska 

ifrågasättas... ett förtroende att kunna ta ansvar för det här själv. Och dom allra flesta 

gör ju det. Men på nått sätt blir det ju ett krav för fast de består av min förväntan och 

att det finns ett kunskapskrav i grunden och kursinnehåll i kursen som också ska nås 

så”. [R1] 

 

 

Vid frågan om hur viktigt det är med att ha en relation till eleverna samt hur viktigt de är med 

en bra kommunikation så svarade samtliga att det är där grunden byggs grunden för hela 

ämnet i idrott och hälsa för att eleverna ska trivas. 

 

”Relationen är A och O, samma sak som kommunikationen. Jag försöker få ett sådant 

klimat att elever ska känna sig trygga, inte bara med varandra, i och med att idrotten 

är så pass naken emellanåt men att dom känner en trygghet med mig också… men 

genom kommunikationen kan man också visa på förståelse för eleven, det är där man 

skapar relationen. Får du liksom en relation, en kommunikation, så kommer det också 

finnas en acceptans och en på något sätt trygg miljö och klimat till att utvecklas”. [R2] 

 

Två av respondenterna tryckte mycket på att kommunikationen har en stor betydelse för att 

kunna motivera eleverna, att de vet vad som förväntas av dem samt varför de gör vissa 

övningar. 

”Klart att kommunikation både i det här med att peppa och kommunikation i som jag sa 

tydlighet, vad gör vi idag, varför gör vi de här. Det är ju jätteviktigt för att dom ska 

hålla uppe motivationen, vet inte dom varför dom gör det här eller vad dom får ut av 

det, då tappar ju vissa motivationen…”. [R4] 

 

Frågan om respondenterna avslutar lektionen med feedback och hur stor vikt de tror att den 

har för kommunikationen, så svarade två att de försöker avsluta lektionen med feedback, att 

de samlar ihop klassen och gör en klar avslutning av lektionen men att de behöver bli bättre 

på det och avsluta med feedback oftare. 

 

” Jo men ganska ofta så.. Vi har en tydlig start på lektionen och vi har ett tydlig 

slut och det är ju lättare när man är inne tycker jag”. [R5]  

  

En av respondenterna svarade att de försöker arbeta med direkt feedback under lektionen. En 

annan respondent svarade att de inte avslutade lektionen med feedback men att de vet vikten 

av de och att de var något personen i fråga måste arbeta med och förbättra. 
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”Mhm de där är min sämsta sida, de är att knyta ihop efteråt och att ha tålamod och att 

lyssna på alla och ehme. Ne jag skulle inte svara med att jag avslutar med feedback 

efter varje lektion. Jag vet att det är bra men jag gör det inte”. [R1] 

 

En annan respondent svara att de försöker att arbeta med individuell feedback, men även att 

knyta ihop säcken efter avslutad aktivitet. 

 

”Ibland handlar det om att man ska återkoppla till någonting man sa i början. Ehe det 

handlar också om att få den här kommunikationen… kommentarer som att nej hörni jag 

vill att ni tänker på detta nästa gång och så visar de oftast det och då är det bra om 

man får den här feedbacken… ibland kan det också bli individsamtal efter lektionen… 

det tycker jag också är viktigt för det visar ju också på att man bryr sig och det tror jag 

är viktigt”. [R2] 

 

 

Idrottsläraren förhållningssätt till läroplanen i arbetet för att motivera eleverna i ämnet 

idrott och hälsa 

En av respondenterna menade på att läroplanen enbart är en riktlinje och ett sätt att motivera 

eleverna. 

”..läroplanen ehe de är ju den som styr hur vi ska jobba och vilka aktiviteter vi 

ska göra och liksom också hur vi motiverar eleverna. Jag skulle väl säga att det 

är liksom som en riktlinje”. [R5] 

 

En av respondenterna menade på att det är både en riktlinje och en resurs men att det är för 

svår svenska för att eleverna ska kunna greppa innehållet i den och på grund av det så har de 

skrivit om läroplanen i andra ord samt använder sig av ett färgsystem och använder den på så 

sätt för att motivera eleverna i ämnet idrott och hälsa. 

 

Två av respondenterna svarade att det både är en riktlinje och en resurs för att motivera 

eleverna i ämnet idrott och hälsa. 

 

”Både och, både riktlinjer och resurs. I vissa moment… jag måste ta in den 

nästan ordagrant. Tillexempel dans är ett sådant moment som ifrågasätts 

många gånger… det är som en riktlinje och en trygghet för mig att kunna 

motivera. Det handlar också om, okej man tycker inte allt är roligt men då inser 

dom nog någonstans att okej fine nu biter vi i det sura äpplet och nu gör vi 

detta”. [R2] 

 

En av respondenterna förklarade att läroplanen är som en bibel, för att motivera att det är ett 

lagbrott att inte förhålla sig till den. 
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”… det är min bibel, jag är väldigt fyrkantig och arbetar med läroplanen. Ehm och de 

allra mesta kan jag stå för och kan jag bryta ner och förklara varför vi gör och att de 

här är viktigt. Jag jobbar väldigt mycket med den, både som en resurs för att kunna 

motivera… Men också som riktlinje därför att de är det vi har hålla oss till, vi får inte 

göra på något annat sätt. De ja är ett lagbrott”. [R1] 

 

Intervjuaren ställde frågan om de var något de ville tillägga i intervjun efter att frågorna var 

ställda, fyra av respondenterna svarade att de var nöjda med intervjun, att de var viktiga 

frågor som togs upp och att de var utvecklande för dem. Frågorna fick dem att tänka till hur 

de arbetar för att motivera eleverna i ämnet idrott och hälsa och till en hälsosammare livsstil. 

Intervjutillfället gav dem således en chans att utvecklas i sin roll som lärare. En av 

respondenterna tillade att sedan kursplanen förändrades så har tanken om ämnet Idrott och 

hälsa gått från att vara ett ämne med fokus på det fysiska, till att bli ett ämne som fokuserar på 

hela människan.  

 

”…försöka få dom till att planera sin vardag då, att tillexempel med hälsan för att 

slippa stressen. Vi har någonting som heter min vecka på idrotten här och då får 

eleverna planera sin vecka så diskuterar vi den lite och vissa tycker att den är jätte 

stressig. Då tittar man på den och dom har ju 20 000 grejer, det är klart att den är 

stressig och så får man göra upp lite mål och sådant. Det är för att medvetengöra så 

här kan man inte ha det hela livet, utan det påverkar hälsan… Vi anser att det här går 

in lite i den nya kursplanen, de här med hur kroppen fungerar, hur människan fungerar 

och så”. [R3]   

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att lärarna i denna studie ansåg att en god hälsa är att må bra, se de ur ett 

helhets perspektiv. Begreppen hälsa diskuteras med hjälp av mind-map, olika definitioner så 

som WHO.s definition, KASAM, livets hjul och eleverna själva få diskurea sina egna 

definitioner av hälsa. Lärarna ville förmedla att hälsa och fysisk aktivitet är viktigt och något 

som skall förknippas som roligt. De bedömde att motivationen till idrott och hälsa är hög 

bland eleverna och att många är fysisk aktiva utanför skolan, vilket de trodde beror mycket på 

sociala medier, att det är en trend i samhället att vara fysisk aktiv.    

Att motivera elever, dvs att komma in i lärarrollen var något som fick växa fram för samtliga 

lärare. Erfarenhet, kollegor, elever var bidragande faktorer för att utvecklas i lärarrollen och 

utbildningen var inte en bidragande faktor. För att motivera eleverna ansåg de att det var 

viktigt att se till individen, att hitta något de tycker om i idrotten, prata med eleverna, sätta 

upp mål respektive delmål för att hålla motivationen uppe. Likaså när de kommer till redan 

motiverade elever, att då istället ge alternativa uppgifter för att ge ökad stimulans. Läroplanen 
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har varit ett stort hjälpmedel för att motivera eleverna i ämnet idrott och hälsa. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka genom intervjuer hur idrottslärare på gymnasiet 

från Jämtlands län och Jönköpings län tolkar begreppen hälsa och hur de motiverar eleverna 

till en aktiv livsstil.  

 

Samtliga av de fem respondenterna bedömde att god hälsa innebär att när mår bra (fysisk, 

psykiskt och socialt), när alla tre aspekter samverkar. Tre respondenter (R1, R4 och R5) tolkar 

begreppen hälsa genom KASAM, Livets hjul, att ha en strävan samt genom WHO:s definition 

av hälsa och R2 definierade hälsa ur det salutogena perspektivet. Enligt Antonovskys (1979) 

så fokuserar det salutogena perspektivet på vad som håller eller gör människan frisk, det är ett 

tillvägagångssätt för att fokuserar på andra orsaker och riskfaktorer för en sjukdom. Att 

fokusera, ha fokus på hälsan, det friska och på de som fungerar i människans liv. Antonovsky 

menar att människan ständigt konfronteras med stress under hela livet och för att människan 

ska kunna hantera den måste individen ständigt gå framåt, utvecklas som människa, leva ett 

hälsosamt och produktivt liv. Stressorer är inte något negativt om människan kan hantera dem 

på ett effektivt sätt, dvs att utveckla strategier genom att identifiera stressorerna i det dagliga 

livet och hantera dem och på så sätt definiera de som icke-stress (Antonovsky, 1987). Under 

detta senare stadiet så är det viktigt att människan förstå utmaningen som de står inför, 

identifierar de resurser som krävs för att kunna hantera utmaningen samt att de känner att det 

finns något meningsfullt. Dessa tre aspekter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

viktiga att finna i vardagliga livets utmaningar och avspeglas i det salutogena begreppet 

KASAM, känsla av sammanhang. Vilket innebär att definitionen av att hälsa för 

respondenterna var att må bra och det stämmer bra överens med WHOs definition av hälsa, 

KASAM, livets hjul och de salutogena perspektivet. De har en liknande syn på hur människan 

bör se på livet och hantera de utmaningar som sätter dem på prov. Enligt Super et al (2016) är 

det salutogena perspektivet ett bra verktyg för en idrottsledare för att utveckla personlig 

utveckling inom idrott och för att skapa optimala förutsättningar. Salutogena modellen 

KASAM reflekterar i individens förmåga att hantera olika stressorer som den utsätts för, hur 

individen sållar ut vilka strategier som är lämpligast för att hantera stressorerna och på så vis 
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få en upplevelse av meningsfullhet i aktiviteten.  

 

Enligt Hansson (2010) är ett salutogent ledarskap en förutsättning för att skapa en frisk och 

fungerande arbetsplats. Ledarens främsta uppgift är att arbeta för att skapa begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet för personalen. För att bygga en bra verksamhet bör 

organisationen sträva efter att ständigt förbättra det de kan för att nå uppsatta målen. Det är 

viktigt att människorna mår bra på arbetsplatsen för att prestera så optimalt som möjligt. 

Punkterna som togs upp ovan stämmer överens med respondenternas svar, vilka faktorer som 

påverkar elevernas prestation i ämnet idrott och hälsa, deras välmående, trygghet och vad som 

krävs för ett bra ledarskap. Hansson (2010) menar även på att utgångspunkterna i ett 

salutogent ledarskap ligger i det mänskliga mötet, är värdegrundsbaserat och ökar syftet i ett 

hälsofrämjande ledarskap. Det ökar gruppens känsla av sammanhang, stärker kompetensen, 

motivationen, lusten och välbefinnandet. Det salutogena ledarskapet ökar möjligheten för ett 

lyckat ledarskap och skapar sammanhang för medarbetarna. Utifrån KASAM-modellen kan 

ledaren stärka medarbetarnas prestation och utifrån de ta tillvara på förmågor och möjligheter 

som medarbetarna tillhandahåller.  

 

Samtliga respondenter ansåg att för att en elev ska kunna utvecklas i ämnet idrott och hälsa 

måste idrotten individanpassas, att kraven inte är allt för höga, att eleverna känner att de kan 

uppnå de uppsatta målen och att de vet varför de utförs. Nilsson (2002) menar på att de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet från modellen KASAM kan 

tydliggöras, begriplighet innebär jag vet, hanterbarhet innebär jag kan och meningsfullhet 

innebär jag vill och det var även de aspekterna som respondenterna tryckte på. De som dessa 

begrepp har gemensamt är att det är flera aspekter som påverkar fall en människa har en god 

hälsa eller inte. Det som framgick i resultatet var att idrottslärarna i Jämtlands län diskuterar 

de olika begreppen flitigare än idrottslärarna i Jönköpings län. Det kan bero på att 

idrottslärarna i Jämtlands län fokuserar mer på hälsa i ämnet idrott och hälsa eller om det 

beror på att de har arbetat som lärare längre än de i Jönköpings län.  

 

Enligt respondenterna så ansåg de att utbildningen inte gav tillräckligt med kunskap, mallar 

och verktyg för att motivera eleverna i ämnet idrott och hälsa. År 2011 infördes en ny 

läroplan Gy11 (Skolverket, 2011), vilket är intressant då R2 och R3 utbildades under den nya 

läroplanen och R1, R4 och R5 utbildades under läroplanen Lpf 94. Det som skiljer 

läroplanerna åt är att Gy11 tar upp flera olika komponenter i kursplanen än Lpf 94. Syftet 
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med den nya läroplanen är att eleverna ska beröra och inskaffa ny kunskap om diverse 

idrottsgrenar och hälsa. Vilket även R3 tryckte på, att den nya kursplanen fokuserar mer på 

hälsa, har ett bredare syfte och fokuserar inte enbart på det fysiska dvs idrotten som den 

tidigare läroplanen. Trots att läroplanen har utvecklas bedömde respondenterna att de inte har 

fått tillräckligt med kunskap, mallar och modeller som redskap under deras utbildning för att 

motivera eleverna. Respondenterna ansåg att det är erfarenhet som har bidragit till en ökad 

förståelse i processen att motivera och enligt Wolny (2010) så krävs det att lärarna tar eget 

ansvar för en grundlig undervisning samt att de genomgår fortbildningar. Utifrån 

intervjusvaren så kan det vara en nödvändig lösning då idrottslärarutbildningen inte täckte 

hela delen när det kommer till motivation.  

 

Fyra respondenter (R1, R2, R3, R5) ansåg att motivationen bland eleverna var generellt hög 

och att det inte skiljde sig åt bland årskurserna, medade R4 ansåg att motivationen var 

generellt hög bland eleverna, men att det handlade om en klassfråga när det kom till 

motivationen. R4 menar på att eleverna som går naturvetenskap programmet är mer 

motiverade än de elever som går yrkesprogrammen. Enligt Engström (2004) styrs ungdomars 

fysiska aktivitet av föräldrarnas ekonomi samt engagemang och att elever som har sämre 

ekonomiskt ställt hemma har en sämre inställning till ämnet idrott och hälsa. 

 

Samtliga respondenter ansåg att det ligger stor vikt i att ha en bra relation med eleverna och 

att kunna kommunicera med dem, vare sig eleverna har hög eller låg motivation.  

Vid brist på motivation arbetade respondenterna med mål alternativ delmål. Enligt Gjerde 

(2013) bör målen vara ”SMARTE”, dvs specifika, motiverande, ambitiösa, relevanta, 

tidsbestämda och enkla. Detta stämmer även överens med respondenternas svar, vikten av att 

idrotten blir mer individanpassad, att eleverna känner att de klarar av att utföra aktiviteten. 

Känner en elev att det blir för tungt då får aktiviteten brytas ner så att det är på en nivå som 

eleven känner att de klarar av. Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att finna något i 

idrotten som eleverna är roligt och utgå därifrån. Elever med hög motivation arbetar 

respondenterna med exempelvis en whitebord tavla som har uppställt vilka kriterier som bör 

uppnås för dagens lektion för respektive betyg, att nivågruppera eleverna samt ge flera 

alternativa övningar för de som kräver mer stimulans under lektionen. Höga krav var en 

arbetsmetod som respondenterna använde sig av om de upplevde att en elev motiverades av 

det, men att kraven ska vara individanpassat och att det inte är något som passar alla elever. 
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Att eleverna tycker att idrotten är rolig och att det är ett bra arbetsklimat under ämnet idrott 

och hälsa var något R5 tryckte på och ansågs som viktigt. Enligt Högberg (2008) är det viktigt 

att individen känner en inre motivation för aktiviteten. Det är den inre motivationen som ger 

energi för utövandet, det är viktigt att individen känner att utövandet är för nöjes skull och att 

det är tillfredsställande. Vilket är i linje med respondenternas arbetsmetoder, att eleverna ska 

känna att de gör utövandet för deras egen vinst, att de har en inre motivation till idrotten och 

att de förstår fördelarna med att vara fysisk aktiv. Läroplanen sågs som en riktlinje och en 

resurs enligt R1, R2, R3 och R4 och används som en arbetsmetod i ämnet idrott och hälsa. 

Det är ett sätt att motivera för eleverna varför de utövar vissa aktiviteter, medan R5 såg 

läroplanen som en riktlinje för planering av lektionerna. 

 

Feedback värderade samtliga respondenter som en bra arbetsmetod för att motivera eleverna i 

ämnet idrott och hälsa, dock bedömde de att användandet av feedback bör öka. Enligt Gjerde 

(2013) så är feedback/ återkoppling ett sätt att öka kunskapen hos individen så att utveckling 

kan ske, och de kan leda till ökad självkänsla och ökat inre stöd. De kan även öka 

motivationen och kan ge förnyat mod, pusha individen till att ge ett utövande ett nytt försök 

när motgångar har uppstått.  

 

 

Metoddiskussion 

 

För att besvara studiens frågeställningar valdes en kvalitativ studiedesign i form av intervjuer 

för att ge många upplysningar inom få enheter och på så sätt fokusera på det unika (Olsson & 

Sörensen, 2011). En studiedesign med intervjuer valdes istället för en kvalitativ enkätform för 

att ge en djupare förståelse av respondenternas kunskap och upplevelse av begreppen hälsa 

samt hur de motiverar eleverna till en aktiv livsstil. En studie baserat på en enkätform är en 

mer tids- och kostnadseffektiv studie samt med en enklare analys- och 

sammanställningsprocess, men det finns alltid för- och nackdelar i all val av studieform 

(Kvale & Brickman, 2014). Exempelvis ger enkätform en dålig svarsfrekvens, vilket påverkar 

trovärdigheten i undersökning, det går heller inte att säkerställa att enkäten svaras av den 

personen som enkäten var menad för och det påverkar resultatets trovärdighet. Möjligheten att 

ställa följdfrågor försvåras (Kvale & Brickman, 2014), vilket var en av anledningar till varför 

valet av enkätform togs bort inför denna studie.  
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Valet av att använda sig av en kvalitativ studiedesign i form av intervjuer gjordes för att få 

djupare och så innehållsrika svar som möjligt, ha möjligheten att ställa följdfrågor och 

förtydliga frågorna om respondenterna tyckte att de var svårtolkade. Tack vare intervjun så 

kunde intervjuaren ta hjälp av respondenternas kroppsspråk och tonläge för att få en bättre 

förståelse över vad respondenten ville förmedla (Granheim & Lundman, 2004).  Nackdelen 

med en studie baserat på intervjuer är att det inte går med säkerhet att veta att intervjusvaren 

är sanna, respondenterna kan göra ett aktivt val att modifiera svaren för att framstå som bättre, 

vilket kan påverka slutresultatet. Men trots den risken ansågs en intervjuform som ett bättre 

alternativ av metod då det ger en djupare inblick av respondenternas upplevelser och kunskap.  

 

Till studien kontaktades sex stycken idrottslärare i Jämtlands län, utifrån de sex idrottslärare i 

Jämtlands län var det tre stycken som ville delta i studien. Därefter kontaktades tre stycken 

idrottslärare i Jönköpings län och utifrån dem var det två stycken som ville delta. Att 

idrottslärarna arbetade utspritt i både Jämtlands- och Jönköpings län sågs som en fördel då 

utifrån analysen så kan en likhet ses i idrottslärarnas arbetsmetoder bland Jämtlands län och 

en likhet mellan idrottslärarnas arbetsmetoder i Jönköpings län. Det blev en större spridning i 

resultatet och bredare samt varierade intervjusvar.    

 

Framtida forskning 

I framtida forskning skulle det varit intressant att studera mer ingående om skillnaderna i 

arbetsmetoder och kommunikationsformer bland nyexaminerade idrottslärare i förhållande till 

mer erfarna idrottslärare, vilket kan ge en större förståelse om för- och nackdelarna med den 

nya läroplanen. 

 

Konklusion 

Samtliga respondenter bedömde att begreppen hälsa har flera samverkande faktorer som utgör 

en god hälsa. De arbetsmetoder och kommunikationsformer som har en avgörande roll för 

motivationen både inom ämnet idrott och hälsa samt till en aktiv livsstil är att ha en god 

relation, kommunikation och dialog med eleverna. För att motivera eleverna skapade 

idrottslärarna möjlighet till att få testa på så många olika idrottsaktiviteter som möjligt, att 

tydligt förklara fördelarna med att vara fysisk aktiv samt konsekvenserna med att vara fysisk 

inaktiv och tillslut få eleverna att förstå att fysisk aktivitet är roligt. 
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Bilaga 1.1. Informerat samtycke 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

http://www.regeringen.se/contentassets/ca2ecf234d214181a4ef508945d5c562/varldshalsoorganisationen-who
http://www.regeringen.se/contentassets/ca2ecf234d214181a4ef508945d5c562/varldshalsoorganisationen-who
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Deltagande i forskningsstudie – informerat samtycke  

Jag intygar härmed att jag har tagit del av informationen kring studien Idrottslärares verktyg 

för att motivera elever i ämnet idrott och hälsa. Mitt deltagande i studien kommer att omfattas 

i en intervju och jag tillåter härmed att intervjun spelas in samt att mina svar kommer att 

användas som resultat i studien. Alla mina uppgifter och svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och jag som försöksperson har frivilligt deltagit i studien och har rätt att avsluta 

mitt deltagande i den här studien när som helst utan att behöva uppge någon förklaring.  

Jag har tagit del av informationen och ger mitt medgivande till deltagande i den här studien.     

 

Namn: __________________________________   

 

Datum: __________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1.2. Intervjuguide, kodning av transkriberade intervjuer 
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Avdelningen för hälsovetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguide 
 

 

 

Idrott och hälsa – En kvalitativ studie om 

idrottslärares syn på begreppen hälsa och 

motivation. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Caroline Mollet 

2016-01-03 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet tolkar begreppen 

hälsa och hur de motiverar eleverna till en aktiv livsstil.  

 

Frågeställningar  

1. Hur ser läraren på begreppen hälsa? 

2. Hur tillämpar läraren arbetsmetoder och kommunikationsformer, i deras arbete för att 

motivera eleverna i ämnet idrott och hälsa? 
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3. Hur använder idrottsläraren läroplanen i arbetet för att motivera eleverna i ämnet idrott och 

hälsa? 

 

Öppningsfrågor och bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som idrottslärare samt hur länge har du arbetat på er nuvarande 

arbetsplats? 

2. Hur lång var din utbildning? 

3. Har du arbetat länge som lärare? 

 

Huvudfrågorna 

4. Om jag säger ordet hälsa, vad tänker du på då? Vad är hälsa för dig? 

5. Hur diskuterar du upp begreppet hälsa på dina lektioner, och hur diskuterar du ämnet med 

eleverna? 

6. Anser du att du fick tillräckligt med kunskap, mallar och verktyg i utbildningen som 

redskap för att kunna motivera eleverna i din utbildning, eller var det något du fick skaffa 

utifrån egna erfarenheter? Kan du ge ett exempel? 

7. Något annat utöver detta som har utvecklat dig som idrottslärare? 

8. Hur är din fördelning mellan teoretiska och praktiska lektioner? 

9. Anser ni att upplägget av idrottslektionerna påverkas av era egna intressen inom idrott och 

hälsa? Om ja, på vilket sätt? 

10. Har ni någon egen filosofi som du lever efter när det kommer till coaching och 

motivation? 

 

Motivation 

11. Hur upplever du att elevernas motivation är till fysisk aktivitet i ren allmänhet, hög eller 

låg och på vilket sätt? Kan du ge ett exempel? Skiljer det sig åt mellan årskurserna? 

12. Hur kan höga krav på eleverna påverka deras motivation tror du? Kan det vara ett sätt att 

öka motivationen eller kan det ha motsatt effekt anser du? Motivera gärna hur du resonerar.  

13. Hur gör du för att motivera eleverna i ämnet idrott och hälsa samt till en aktiv livsstil 

utanför skolan?  

14. Hur motiverar du elever som inte är motiverade? Vad har du för tillvägagångssätt och 

metoder? 
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15. Hur gör du med de som redan är motiverade? För att de eventuellt inte ska tappa 

motivationen. Tillvägagångssätt och metoder? 

16. Hur viktig är relationen till eleverna när det gäller att motivera dem? Känner du att de 

självmant vänder sig till dig när motivationen börja svika? 

17. Hur stor betydelse har kommunikationen från dig till eleverna när det gäller motivation? 

Anser du att kommunikationen emellan dig och eleven har stor betydelse för just 

motivationen? 

18. Avslutar du lektionen med feedback? Hur stor betydelse tror du att den har för 

motivationen? Ex, från lärare, till elev och vilken effekt anser du att den kan ha för eleverna 

när det kommer till ämnet idrott och hälsa? 

19. Hur arbetar du med läroplanen för att motivera eleverna? Anser du att det är mer som en 

riktlinje eller en resurs? 

 

Avslutade fråga  

20. Är det något utöver dessa frågor som ni känner att ni vill ta upp eller tillägga i intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1.3. Innehållsanalys 
 

 
Tabell.1.3. Innehållsanalys, kodning av transkriberade intervjuer. 

Kodningen är indelad i fem olika teman, Syn på begreppen hälsa, Tillämpningsmetoder, 

Vikten av utbildning, Arbetsmetoder och kommunikationsformer och Förhållningssätt till 

läroplanen. 
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R Meningsbärande enheter Kondensering Kod Tema 

2 Ehe hälsa för mig är att må väl 

även när man inte mår väl. Så att, 

jag ser ju de här salutogena, det 

vill säga att det som får mig att 

vara frisk och må bra, det vill jag 

lyfta, inte bara hos mig själv utan 

hos mina elever också. För det är 

ju, alla är ju alltid bra på nått, ehe 

och kan man lyfta de så ser jag att 

man kan lyfta även dom andra 

sakerna som man kanske inte riktig 

lika bra på. För då kan man 

försöka, vad ska man säga vända 

sig till, det här kan du ju, eller det 

här fixar du, det här mår du bra av 

och så vidare. 

Hälsa för mig är väldigt svårt för 

mig att definiera så sätt men om 

man sammanfattar det, fokus på 

det friska, va får mig att må bra”. 

Ser ju de här salutogena, de 

frisk och må bra. Inte bara 

hos sig själv utan hos elever 

med. Hälsa är svårdefinierat, 

fokus på de friska, att må 

bra. 

Salogena, hälsa, 

svårdefinierat, 

friska  

Syn på begreppen hälsa 

5 Oj det var en stor fråga, ehe. Ne 

men jag inser att [harklar sig] att 

en utbildning inte kan ge mig alla 

verktyg, ehe så jag tycker väl att.. 

Ehe man fick nån slags lixom 

grund i hälsa men inte så mycket i 

hur man ska motivera eleverna 

tycker jag inte. Utan det är 

någonting som får växa fram under 

yrkeskarriären och i mötet med 

eleverna 

Utbildningen kan inte ge 

alla verktyg. Får en grund i 

hälsa men inte i hur man 

motiverar elever, det fick 

växa fram under 

yrkeskarriären och i mötet 

med eleverna. 

Utbildning, 

verktyg, 

yrkeskärriär 

Vikten av utbildning 

3 … jag försöker prata med dom om 

varför dom inte är med först och 

främst, är det för att dom inte 

tycker om idrott, är det för att dom 

inte tycker om en viss idrott eller 

är det för att dom inte tycker om 

att duscha bland alla andra, så att 

Pratar med eleverna om 

varför de inte deltar på 

lektionerna. Tycker de inte 

om idrott, en viss idrott eller 

är det 

omklädningsrumssituationen 

som är jobbig. Elevern 

Diskutera, 

idrotten, 

deltagande. 

Arbetsmetoder och 

kommunikationsformer. 



33 

 

man kommer åt ett litet vad är 

dilemmat först. Ehme och sen 

försöker jag förklara för dom att, 

du behöver inte göra allt men 

försök att göra något. Allt är bättre 

en att bara sitta och titta.  

behöver inte delta på allt, 

men försök att delta i någon.  

1 .. jag skulle inte vilja kalla de krav 

men jag vill gärna att dom ska 

känna att för mig är det självklart 

att du kommer att göra de här, asså 

de är en förväntan som egentligen 

inte ska ifrågasättas att. Jag, om 

jag har ett kursmål som säger att 

du ska kunna ta eget ansvar för att 

utöva idrott, så är det inte så att jag 

ska behöva stå och fundera om du 

kan ta eget ansvar, utan min 

ingång, mitt ingångsvärde är att 

självklart kan du det. 

Vill inte kalla det krav utan 

förväntan som inte ska 

ifrågasättas. Om eleverna får 

eget ansvar, så förväntas de 

av dom att de ska ta det 

ansvaret. 

Krav, 

förväntan, 

ansvar. 

Arbetsmetoder och 

kommunikationsformer. 

 

 


