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1994 kom en ny läroplan som inne-
bar flera förändringar av bland annat 
skolans organisation, styrning och 
undervisningsinnehåll. Ämnet idrott 
och hälsa fick sitt nuvarande namn, 
och också till viss del nytt innehåll och 
ny inriktning. Hälsa betonades mer och 
målen för undervisningen förändrades. 
Ordet hälsa har även förekommit i 
tidigare läroplanstexter men då främst 
i samband med hygien och ergonomi 
(1). Idag har begreppet en holistisk 
inriktning och i kursplanen för idrott 
och hälsa framhålls sambandet mellan 
livsstil, livsmiljö och livskvalitet liksom 
att eleverna ska lära sig att i framtiden 
kunna ta hand om sin egen hälsa (2). 
Kan dessa förändringar av skolans 
styrdokument spåras i lärarnas tal 
om sin undervisning? Har exempelvis 
hälsobegreppets utvidgning i läroplans-
texten fått någon betydelse för under-
visningen? Vad hälsa innebär i ämnet 
idrott och hälsa och hur undervis-
ningen i hälsa går till är svårt att svara 
på. Föreliggande artikel kan ses som 
en betraktelse av hur lärare uppfat-
tar begreppet hälsa i ämnet idrott och 
hälsa.

Begreppet hälsa
Hälsa är ett komplext begrepp och 
svårt att definiera därför att det inne-
fattar många dimensioner. Som redan 
nämnts får begreppet stort utrymme i 
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Syftet med denna artikel är att belysa hur lärarna uppfattar ämnets mål och innehåll, och då sär-
skilt hur de uppfattar begreppet hälsa. Artikeln är indelad i två delar. I den första delen kommer 
följande frågeställningar att belysas: Vad är lärarnas uppfattning om mål och innehåll i förhål-
lande till begreppet hälsa? Hur talar lärarna om hälsa i ämnet idrott och hälsa? I den andra delen 
förs en diskussion om varför lärarna definierar hälsa på detta vis och varför hälsodelen ta sig 
sådana uttryck i ämnet.

Lpo-94 och då särskilt i ämnet idrott 
och hälsa. I kursplanen är det emeller-
tid otydligt och inte enhetligt definierat, 
vilket lämnar liten vägledning och stort 
utrymme för den undervisande lära-
ren att själv definiera, tolka och sätta 
upp mål för hur hälsa ska komma till 
uttryck i undervisningen, liksom för 
hur målen ska följas upp. Det krävs 
en grundläggande förståelse och en 
viss enighet om vad begreppet hälsa 
innebär både på individ-, grupp- och 
samhällsnivå för att kunna planera, 
genomföra och följa upp en adekvat 
hälsofrämjande undervisning. När 
kraven ökar på samhälle och skola 
att inte enbart förebygga sjukdom 
och skada utan att också verka för att 
skydda och främja hälsa visar det sig 
att det råder oklarheter kring vad det i 
praktiken innebär. Trots att begreppet 
hälsa används allt oftare i exempelvis 
måldokument för hälso- och sjukvår-
den är det svårt att uttyda hur det ska 
tolkas och mätas (3). Avsikten är inte 
att här redogöra för alla de definitioner 
av begreppet hälsa som förekommer, 
utan istället att lyfta fram några av de 
definitioner och förklaringar som jag 
funnit relevanta för artikeln. I Natio-
nalencyklopedin definieras hälsa som 
”lycka” och ”hel” (4). Vidare står det 
att hälsa i medicinska termer avser 
frånvaro av sjukdom medan begreppet 
kan ges en mer vittomfattande inne-
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lärare är utbildade för år 1-7 och har 5 
till 10 poäng idrott, en lärare är utbil-
dad för år 4-9 och har 10 poäng idrott, 
tre lärare är utbildade vid GIH/IH i 
Stockholm och en vid GIH i Örebro 
och har motsvarande 60 poäng idrott, 
tre lärare har utländsk idrottslärarexa-
men. Lärarna har varit verksamma i 
yrket från 3 till 33 år. Varje intervju 
tog ca en timma och utformades som 
ett strukturerat samtal där följande 
områden behandlades; ”målet med 
undervisningen”, ”ämnesinnehåll”, 
”begreppet hälsa och hur det realiseras 
i undervisningen”, samt ”förändring 
över tid i ämnet”. Intervjuerna har 
bearbetats och delats in i teman. Nedan 
följer en sammanfattning av resultat 
som ska belysa hur lärarna talar om 
hälsa i ämnet.

Resultat 
Lärarna refererar ofta till att de 
genomför olika idrottsliga aktiviteter 
men de uttrycker sällan att målet är 
att eleverna ska lära sig olika idrotter 
eller att idrotta. Det framgår dock att 
de kan tydliggöra vad idrott är och att 
idrott finns med i undervisning på ett 
självklart sätt. Det är mer än vad man 
kan säga om begreppet hälsa trots att 
det ingår i ämnets namn. Endast en 
lärare nämner under intervjun att målet 
med ämnet är att vara fysik aktiv för 
sin allmänna hälsas skull. Eftersom 
mitt intresse är att undersöka vad 
hälsa, enligt lärarnas uppfattning är, 
och bör vara i ämnet idrott och hälsa, 
föranledde det mig att specifikt fråga 
vad begreppet hälsa innebar och hur 
det kom till uttryck i undervisningen.

På frågan vad hälsa innebär och 
hur det kommer till uttryck i under-
visningen svarar flera lärare svävande 
och tveksamt. Det framgår inte om 
de har reflekterat/funderat över att 
ämnet heter idrott och hälsa och hur 
det påverkar undervisningen. Lärarna 
refererar ofta till hälsa som något som 
de betecknar som teoretisk kunskap 
till skillnad från idrott som de ser som 
praktisk kunskap. Teori blir här något 
som man ska tänka och praktik blir 
något man gör med kroppen. Med teo-
retisk kunskap menar lärarna undervis-
ning i traditionella undervisningssalar 
där läraren gör genomgångar och 
eleverna förväntas göra skriftliga och 
muntliga framställningar, samt till-
ägna sig kunskap genom att lyssna, 
skriva och möjligen diskutera. Praktisk 
kunskap är då något man utför ”med 
kroppen” exempelvis att hoppa, göra 
sit ups mm (10). 

Min tolkning är att lärarnas tal om 

praktisk och teoretisk kunskap kan 
förklaras mot bakgrund av att hälsa 
förknippas med teori och ”talad” 
kunskap. Man kan t ex. läsa om syre-
upptagningsförmåga, till skillnad från 
idrott där det handlar mer om kunskap 
i att ”göra” (oformulerad kunskap). 
Visst kan man läsa om idrott men 
lärarna beskriver det som något man 
gör i form av att spela istället för att 
läsa om hur man spelar. I följande citat 
menar läraren att hälsa är något som 
tas upp i så kallade teoretiska ämnen.

Ja, hälsa har jag inte på idrottstim-
marna då relaterar jag till teori, hur 
dom mår osv. utan det har vi på 
andra lektioner. ANT tex. (11) 

Idrott innebär inte automatiskt 
hälsa utan här talar man om att det till-
hör andra lektioner. Frågan gav ibland 
upphov till en viss förlägenhet över 
att man inte tydligt har definierat vad 
begreppet innebär för sig själv eller hur 
det tas upp i undervisningen.

 
Ja det är ju klart det är ju friskvård, 
hälsa är ju att röra på sig så. När 
jag tänker på hälsa mer så tänker 
jag på; hur äter ni? Hur mycket 
sover ni? Och detta det viktiga i 
att röra på sig även på sin fritid, 
att cykla till kompisen istället för 
att bli skjutsad och ja. Det är det 
här den teoretiska diskussions 
bitarna som jag känner att jag att 
det ger jag inte utrymme till. Det är 
faktiskt väldigt bra med ett sånt här 
samtal! Åh, det får bli lite själv-
rannsakan här ja!

Frågor om kost, sömn och droger, 
tas inte upp då idrott diskuteras. Flera 
lärare talar om hälsa utifrån ett fysio-
logiskt perspektiv där konditionen ska 
höjas för att man ska orka med andra 
ämnen. Att uppnå en god fysisk hälsa 
ses som ett komplement till övriga 
ämnen. Genom att hälsa finns med i 
ämnet legitimeras ämnets existens i 
skolan. Ämnet sägs också ge rekreation 
för skolarbetet.

Att se hur sambanden mellan hyfsat 
god kondition och ork t ex. i teore-
tiska ämnen i annat sammanhang. 

Några lärare associerar hälsa med 
information om exempelvis vikten av 
vila och stretching efter fysiska aktivi-
teter. En instrumentell och rationell syn 
på kroppen och på kunskap framto-
nar, dvs. en kunskapssyn som betonar 
information om hur man bör bete 

börd beroende på kulturella traditioner. 
Länge definierades hälsa i officiella 
sammanhang som avsaknad av sjuk-
dom, men har med tiden kommit att 
innefatta såväl fysiska som psykiska 
och sociala aspekter. När medicinska 
definitioner av hälsa möter och blandas 
med breda och omfångsrika kultu-
rella definitioner uppstår problem att 
gemensamt definiera, sätta upp mål och 
mäta hälsa. Efter hand har begrep-
pet hälsa fått en allt mer dynamisk 
innebörd. Vid WHO:s konferens i 
Ottawa 1986 framfördes att hälsa inte 
bara är ett tillstånd utan också något 
som måste erövras. Hälsa ses här mer 
som en resurs än som ett mål i sig och 
är ett begrepp som betonar sociala och 
personliga förutsättningar. Från att ha 
talat om faktorer som bestämmer hälsa 
har det skett en förskjutning till att 
mer se vilka åtgärder som kan bidra till 
en positiv hälsoutveckling (5). Eko-
nomiska och sociala förhållanden ska 
skapas så att varje individ ges möjlig-
heter att förverkliga ett gott liv. Både 
nationellt och internationellt utgår for-
muleringar om hälsa från förebyggande 
av sjukdom till stärkande av hälsa. 

När begreppet hälsa sätts samman 
med begreppet idrott, som i sig innefat-
tar olika aktiviteter/företeelser, försvå-
ras det ytterligare. Ämnets namn ger 
utrymme för läraren att realisera den 
innebörd som hon eller han själv ger 
begreppet, där styrdokumenten inte 
är till stor hjälp. Det medför också 
en osäkerhet om vad ämnet kan och 
ska innehålla. Ämnet har som tidigare 
nämnts förändrats över tid och den fas 
vi är inne i nu är, enligt Annerstedt, 
hälsofasen (6). Det innebär att hälso-
perspektivet har kommit att betonas 
mer i styrdokumenten och att samban-
det mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och 
livskvalitet framhålls. Hälsa ska ses uti-
från ett samhällsperspektiv såväl som 
från ett individperspektiv (7). Dess-
utom ska elevens eget ställningstagande 
i hälsofrågor lyftas fram. Frågan är om 
denna så kallade hälsofasen kommer 
till uttryck i lärarnas tal om ämnet?

Metod och urval
Artikeln är skriven utifrån en studie 
baserad på 10 intervjuer av lärare (5 
kvinnor och 5 män) som undervisar i 
idrott och hälsa från de lägre åldrarna 
t o m gymnasiet. Studien ingår som en 
del i två projekt med samlingsbeteck-
ningen Skola – Idrott - Hälsa (8) och 
hela studien finns redovisad i en magis-
teruppsats (9). Skolorna är geografiskt 
belägna över hela landet. Utbildnings-
bakgrunden hos lärarna varierar. Två 
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sig för att uppnå en god hälsa. Hälsa 
erhålls då man beter sig förnuftigt.

Vi jobbar med det genom att prata 
med dem, att visa filmer, att efter 
pass med fysisk aktivitet så går vi 
igenom det som är viktigt efteråt 
och avkoppling eh, stretching, allt 
sånt där.

Hälsa ses som ett tema vilket ger 
möjlighet till integration med andra 
ämnen. 

[…] alltså inom NO då så tar man 
ju upp dom här bitarna hur krop-
pen ser ut, vad som är nyttigt, vad 
som är viktigt, vad man ska tänka 
på, lite kost och motion och sjukdo-
mar. 

Det väcker frågan om det inte är 
möjligt att integrera hälsa i ämnet 
idrott och hälsa utan stöd från andra 
verksamheter i skolan. Är det så att 
hälsa inte går att integrera med idrott? 
Några av lärarna kopplar ihop idrott 
och fysisk aktivitet med hälsa, men 
uttrycker sig som om det egentligen 
inte är politiskt korrekt att tala om 
hälsa i samband med idrott. 

Ja, det kan jag ju klart säga att det 
här med hälsoaspekten det kommer 
väldigt undanskuffat, det är väldigt 
undanskuffat, där tar man upp 
olika saker bara i anslutning till 
vanlig idrott […]. 

Hälsa är något som genomförs vid 
särskilda tillfällen och i större arrang-
emang i form av aktivitetsdagar, tema-
dagar, eller t o m med andra grupper i 
samhället där inte enbart skolans elever 
och personal deltar och där initiativet 
kan komma från utomstående grupper 
och organisationer. 

Lärares syn på vad hälsa innebär och 
hur de arbetar med hälsa – en samman-
fattning
För lärare som undervisar i idrott 
och hälsa verkar begreppet hälsa vara 
diffust och otydligt och därmed svårt 
att gestalta i undervisningen. Hälsa 
uttrycks som något man ska uppnå 
men på vilket sätt det ska uppnås 
konkretiseras inte. Mot bakgrund att 
det av Lpo 94 inte ges konkreta verk-
tyg/riktlinjer/metoder för hur hälsa ska 
tas upp i undervisningen är det ganska 
naturligt att förstå den svårighet som 
lärarna har med att verbalisera på 
vilket sätt hälsa ska komma till uttryck 
i undervisningen. Som tidigare nämnts 

anser några lärare att idrott och fysisk 
aktivitet är eller leder till hälsa. Bara 
man vårdar kroppen i form av fysisk 
aktivitet når man hälsa, med andra ord 
”En sund själ i en sund kropp”. Andra 
ser hälsa som något som inte ingår i 
idrott och fysisk aktivitet utan mer 
handlar om undervisning i kostvanor, 
avslappning, droger, skadeverkningar 
mm. Övervägande delen av lärarna ger 
ett osäkert intryck om vad hälsa är och 
hur man tar upp det i undervisningen, 
vilket kan tolkas som att man faktiskt 
inte har funderat särskilt mycket på 
begreppet hälsa i ämnet. De flesta 
refererar också till hälsa som något 
som ska förmedlas teoretiskt, vilket i 
sin tur ska ge möjlighet för eleverna att 
bete sig förnuftigt och klokt vad det 
gäller sina levnadsvanor. Fyra gruppe-
ringar framträder i intervjuerna utifrån 
lärarnas sätt att svara på frågor om 
hälsa i ämnet:

• Hälsa är något teoretiskt som man 
förknippar med traditionell klass-
rumsundervisning där man läser, 
svarar på frågor och diskuterar 
begreppet men där det fortfarande 
ingår som en del i ämnet. 

• Hälsa har man i andra ämnen, så 
som hemkunskap när man undervi-
sar om kost eller naturkunskap när 
man har moment som främst hand-
lar om människokroppen. Dessa 
ämnen kan integreras med idrott 
och hälsa men det förekommer inte 
särskilt ofta. 

• Hälsa kan vara de aktiviteter som 
man genomför i ämnet. Genom 
att vara fysiskt aktiv främjar man 
hälsan på kort och lång sikt. 

• Hälsa är något man genomför 
enligt förmedlingspedagogiken. 
Man informerar om varför man 
ska träna och på vilket sätt olika 
övningar är nyttiga (vilket inte är 
samma sak som att eleverna har 
förstått eller att det är det som de 
har uppfattat att undervisningen 
går ut på). 

Det framkom i intervjuerna att det 
var relativt svårt att definiera begreppet 
hälsa, vilket inte är särskilt förvånande 
med tanke på att det trots omfångsrik 
litteratur och otaliga debatter inom 
olika professioner som berör hälsa, 
inte finns en samsyn på vad begrep-
pet hälsa innebär och ej heller hur det 
ska uppnås. Det finns snarare olika 
inriktningar på hälsobegreppet och 
de verksamheter som berör hälsa (3). 
Det är svårt att finna någon uttalad 
hälsoinriktning i det empiriska mate-

rialet. Å ena sidan kanske lärarna har 
den uppfattningen att ämnet behandlar 
hälsa, är hälsosamt i sig och att de 
inte behöver uttrycka detta självklara 
i intervjuerna. Å andra sidan kan det 
vara så att de inte har funderat på vad 
begreppet innebär eller anser att hälsa 
inte ingår i ämnet. Trots svårigheterna 
att definiera begreppet behövs det en 
viss samstämmighet för att överhuvud-
taget kunna formulera, undervisa och 
möjliggöra lärande och kunskapsut-
veckling i ämnet. Det är därför viktigt 
att lärarkåren inom idrott och hälsa 
definierar någon form av samsyn på 
vad begreppet ska betyda och hur 
undervisningen ska gestaltas. Några 
lärare uttrycker också en spontan vilja 
till självrannsakan vad det gäller hälso-
begreppets plats i undervisningen. 

Möjliga dimensioner av hälsa i ämnet
Går jag bortom själva frågan om vad 
hälsa är och mer ser till hur lärarna 
talar om mål och innehåll i undervis-
ningen, framkommer flera dimensioner 
av ämnet som kan inbegripa begreppet 
hälsa. Dessa dimensioner handlar dels 
om vad hälsa är, dels hur hälsa ska 
gestaltas i undervisningen. Enligt min 
uppfattning framkommer det olika 
inriktningar på hälsa, hälsans natur 
och också vilka strategier som kan vara 
framgångsrika för att nå hälsa i inter-
vjuerna och nedan följer en redogörelse 
för dessa inriktningar.

Fysiologisk och medicinisk hälsa
Det som framkommer tydligt är den 
fysiologiska och medicinska synen på 
hälsa, där kroppen ska ansträngas, 
svettas och tränas till att orka fungera 
i nuet men också i framtiden. Jag asso-
cierar till vad Medin och Alexanderson 
kallar en biomedicinsk inriktning som 
blandas med en holistisk syn på hälsa 
där handlingsförmågan poängteras, 
(handlingsförmåga att förverkliga sina 
vitala mål). En väl fungerande kropp 
ses som något individen själv kan 
skapa och får till följd en väl fung-
erande människa utifrån ett fysiologiskt 
perspektiv. Individen själv har ansvar 
för att skapa en ”god fysisk hälsa”. 
Det är med andra ord nyttigt att vara 
fysiskt aktiv i syfte att motverka skador 
och sjukdomars uppkomst. Genom att 
exempelvis ha ”rätt” utrustning, arbeta 
ergonomiskt ”rätt”, värma upp och 
stretcha ska risken att skada sig mot-
verkas. Samtidigt ska den kunskap man 
införskaffar användas både nu och i 
framtiden. På formuleringsarenan (den 
arena där läroplanen skrivs) kan skön-
jas inflytelserika intressegrupper som 
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har påverkat ämnet t.ex. representanter 
från media, institutioner som Statens 
folkhälsoinstitut och medicinska grup-
per med läkare i spetsen (12). Hälsa tar 
här form utifrån en nyttodiskurs och en 
riskdiskurs, där budskapet till eleverna 
kan uppfattas som att det är nyttigt att 
träna, anstränga sig och vara fysiskt 
aktiv och om du inte tränar eller tränar 
fel kan du drabbas av skada, sjukdom 
och/eller bli fet.

Skolan har, och har mer eller 
mindre alltid haft, en hälsopolitisk 
uppgift genom åren (12, 13). Tidigare 
läroplaner har uttryckligen betonat 
vikten av att byta om, duscha och 
sköta sin hygien. I Lpo 94 skrivs endast 
att ämnet ska förmedla kunskap om 
hur god hälsa och god livsstil och 
arbetsmiljö kan främjas. Det går att 
skönja en hygiendiskurs i intervjuerna, 
där lärarna ser vissa villkor för ämnet, 
att man exempelvis ska vara ombytt. 
Hygiendiskursen är dock inte fram-
trädande i lärarnas tal, (däremot i de 
lokala kursplanerna), utan tas för given 
nu mer än tidigare. Anledningen kan 
vara att så gott som alla idag har möj-
lighet att sköta sin hygien och att det 
anses som en självklarhet att man ska 
vara ombytt och tvätta sig efter fysisk 
aktivitet. Dessutom är bristande hygien 
inte ett lika stort hälsoproblem som 
i början av 1900-talet. Några lärare 
ifrågasätter också duschning efter lek-
tionerna eftersom de menar att många 
elever blir mer svettiga på rasterna än 
på lektionerna i ämnet. 

Psykisk och social hälsa
Hälsa kan även ses utifrån en huma-
nistisk inriktning. I Lpo 94 betonas för-
utom den fysiska hälsan även psykisk 
och social hälsa. I intervjuerna talar 
lärarna mycket om vikten av att beakta 
och träna den sociala förmågan hos 
eleverna, att de ska kunna samarbeta 
och hjälpa varandra, vilket man kan se 
som ett sätt att befrämja hälsa och väl-
befinnande. I likhet med tidigare stu-
dier visar det sig att lärarna lägger sig 
vinn om att ämnet ska uppfattas som 
roligt. Dessutom betonas att undervis-
ningen ska upplevas som lustfylld och 
gå i lekens tecken, vilket kan ses som 
att individens psykiska välbefinnande 
ska påverkas i positiv riktning. Att de 
till stor del lyckas framgår av elevernas 
svar att ämnet fortfarande är ett av 
de populäraste ämnena. Förklaringen 
är inte endast att lärarna gör roliga 
lektioner utan kan också ligga i att 
ämnet i stor utsträckning innehåller 
aktiviteter som eleverna uppskattar och 
ägnar sig åt på sin fritid. Dessutom kan 

ämnet upplevas som rekreation och ett 
avbrott från andra skolämnen, vilket 
också framkommer i intervjuerna. 
Andra praktisktestetiska ämnen får 
ofta samma omdöme när elevers röster 
blir hörda (14). Att ämnet uppfattas 
som roligt och lustfyllt kan också vara 
en pedagogisk metod för att underlätta 
inlärning. Samtidigt är det få ämnen 
där eleverna är så exponerade som i 
ämnet idrott och hälsa. Både kropp och 
färdigheter synliggörs på ett påtagligt 
sätt, vilket kan vara en av anledning-
arna till att lärarna betonar vikten 
av att känna lust för ämnet. Lärarna 
blir klämda mellan två diskurser. En 
diskurs som betonar leken, att det ska 
vara roligt och lustfyllt och en diskurs 
som betonar kroppslig prestation i 
form av kroppsligt kunnande. Att 
samordna dessa diskurser är en stor 
utmaning och kräver genomtänkta och 
medvetna förhållningssätt hos lärarna. 

Ytterligare en tolkning av de ibland 
motsägelsefulla bilderna av vikten av 
att samarbeta, ha roligt, svettas och 
anstränga sig och mindre fokus på att 
prestera mätbara kunskaper i ämnet, 
kan vara att lärare ser till elevens per-
sonliga utveckling, vilken ska bedömas 
i första hand och mindre till mätbara 
ämneskunskaper i form av att stå 
på händer, göra tvåtakt i basket, osv 
(12) (15). De ser inte enbart som sin 
uppgift att förmedla mätbara kunska-
per i form av idrottsliga och kropps-
liga prestationer och/eller exempelvis 
genomföra skriftliga prov om medi-
cinska åkommor, utan strävar i stället 
efter att i undervisningen möjliggöra 
fysisk, psykisk och social utveckling. 
En utgångspunkt för hur hälsa kan 
nås och befrämjas, kan förstås utifrån 
att man vill se till hela människan och 
vikten av att ingå i ett sammanhang. 
Här uppfattar jag likheter med Anto-
novskys KASAM begrepp (känsla av 
sammanhang), och det salutogena per-
spektivet av hälsa (16). Att sträva efter 
att åstadkomma hälsa och motverka 
ohälsa, vilket i sin tur kan betraktas 
som att möjliggöra handlingsutrymme 
för att medverka till god hälsa för sig 
själv och andra. Här uppfattar jag lik-
heter med Lena Nilssons resonemang i 
avhandlingen Hälsoarbetets möte med 
skolan i teori och praktik om att demo-
kratiteorier och teorier som betonar 
samtal i olika former för att fördjupa 
lärande, vilket kan användas i hälso-
främjande arbete (17). Genom att vara 
aktiv och anstränga sig ska kroppen 
såväl som självförtroendet stärkas. Att 
komma i tid, ha rätt utrusning, byta 
om, duscha och följa regler är också 

”kunskaper”/rutiner som eleverna ska 
tillägna sig i ämnet. Återigen uppfattar 
jag likheter med Antonovskys KASAM 
begrepp där begriplighet, hanterbar-
het och meningsfullhet ingår. För att 
människan ska må bra behöver hon 
kunna organisera tillvaron. De rutiner 
som utgör ramar i undervisningen kan 
hjälpa barn och ungdomar att finna 
sammanhang i tillvaron (18). Lärarna 
uttrycker en vilja att eleverna tränas 
till att verka i grupp och ta ansvar för 
sina handlingar, vilket kan ses utifrån 
en humanistisk och holistisk inrikt-
ning på hälsobegreppet med inslag av 
en mental- och psykosomatisk ansats. 
Människans kognitiva och sociala 
förmåga betonas för att hon ska kunna 
nå sina basala mål där hälsan ses 
utifrån frånvaro av psykosomatiska 
sjukdomar. Ämnet kan bidra till en 
social fostran där alla ska ges möjlighet 
att våga delta och där exponeringen av 
kropp och handlingar ska tonas ned 
för att skapa en trygg miljö, där alla 
deltar och gör sitt bästa. Lärarna skulle 
kunna hänvisa till skolans värdegrund 
vad det gäller människolivets okränk-
barhet, demokrati och jämlikhet (2). 
Det framkommer dock i enkätstudien, 
vilken föregick denna studie, att de 
flesta lärarna anser att det var mindre 
viktigt att uppfylla läroplanens mål. 
Talet om social fostran är förmodligen 
mer ett uttryck för vetskapen om den 
utsatthet som flera elever kan känna i 
ämnet. Det kan också vara ett uttryck 
för att lärarna är påverkade av den 
sociala fostran som har uttryckts av 
idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet) 
sedan 1950-talet.

Att lärarna själva inte formulerar 
de psykiska och sociala aspekterna i 
ämnet eller definierar det som att de 
arbetar med hälsa och hälsobegrep-
pet, kan bero på att de betraktar hälsa 
som något fysiologiskt eller att de 
faktiskt inte har tänkt på, eller kanske 
snarare inte formulerat hälsa utifrån 
andra aspekter. Det kan förstås utifrån 
att ämnet bär på en fysiologisk och 
humanbiologisk tradition som har haft 
ett starkt inflytande över utbildningen. 
Ytterligare en förklaring kan vara att 
lärarna helt enkelt anser att det är 
självklart att psykiskt och socialt väl-
befinnande är viktiga delar av hälsan 
och att det därför inte behöver sägas. 
Frågan är om ämnet verkligen är i en 
hälsofas, som det ibland beskrivs i lit-
teratur (6), eller om det är så att hälsa 
endast behandlas i Lpo 94 och lokala 
kursplaner. Eller är det så att lärarna 
har realiserat läroplanens intentioner 
men inte uttrycker det i intervjuerna 
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eller ser sin undervisning utifrån ett 
hälsoperspektiv?

Avslutande tankar
Många lärare i idrott och hälsa gör ett 
framgångsrikt arbete varje dag med 
sina elever. Inte minst genom att de 
lyckas få så många att delta i under-
visningen och uppleva att den är rolig 
och stimulerande, att eleverna lär sig 
om kroppen och om fysisk aktivitet 
samt att agera tillsammans. Samtidigt 
erbjuder ämnet stora möjligheter till 
ökad kunskapsutveckling för eleverna 
inom exempelvis motorisk utveckling, 
fysisk aktivitet, friluftsliv och livsstilens 
betydelse för hälsan. Det är hög tid att 
lärare i ämnet idrott och hälsa tar möj-
ligheten att själva beskriva vilken kun-
skapsutveckling och vilka lärprocesser 
som ska råda i ämnet, både vad det 
gäller ämnet i allmänhet och hälsodelen 
i synnerhet. Det kräver både personlig 
mognad och djup ämneskunskap att 
våga ta ställning, våga välja och våga 
välja bort, samt utforma undervis-
ningen så att eleverna får grundläg-
gande kunskaper att bygga vidare på i 
sitt livslånga lärande. Risken är annars 
att ämnet blir urvattnat och mer liknar 
ett antal aktiviteter ryckta ur sitt sam-
manhang där möjligheterna till lärande 
minimeras. Risken är också att andra 
får tolkningsföreträde över ämnet så 
att mål och innehåll styrs av andra 
än pedagoger med lång och gedigen 
utbildning och erfarenhet.
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