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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som en hälsoinspirerad 

undervisning i årskurs 1-3 skulle innebära, samt hur denna skulle kunna utformas inom ramarna för den 

dagliga undervisningen. Metoden som användes var halvstrukturerade intervjuer, där två lärare ur varje 

årskull valdes ut slumpmässigt. Resultatet visar stora skillnader i tolkningen av vad hälsa och en 

hälsoinspirerad undervisning skulle kunna innebära. Stora utmaningar i att planera och genomföra 

hälsoinspirerad undervisning var dock bristen på tid, resurser och kunskap tillsammans med 

kommunikationssvårigheter och bristande samarbete lärare emellan. Föräldrars ansvar och engagemang 

var dessutom något som efterfrågades för att lyckas med en hälsoinspirerad undervisning bland barnen. I 

arbetet med hälsoundervisning i grundskolans yngre åldrar behövde också ett gemensamt material 

utformas, där metoderna matchade de befintliga förutsättningarna i klassrummet. Genom ett bättre 

samarbete inom skolan, och med föräldrar, idrottsföreningar och lokala aktörer skulle en bra plattform 

kunna skapas för att nå framgång med en hälsoinspirerad undervisning. 

Nyckelord: grundskolan, hälsa, lärare, samarbete  
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Inledning 

I dagens samhälle upplevs hälsa vara ett återkommande begrepp och jag har därför valt att undersöka 

vilka möjligheter det finns att integrera en hälsoinspirerad undervisning redan i grundskolans tidiga år. 

Hälsoinspirerad undervisning är en benämning som valts för denna studie, då uttrycket har en möjlighet 

att öppna upp för alla påverkansfaktorer gällande hälsa. Med hälsoinspirerad undervisning menas i detta 

sammanhang ett aktivt klassrum, där eleverna får inslag av både fysiska och teoretiska aktiviteter i 

hälsans tecken som vävs samman med den dagliga undervisningen. Idag begränsas till stor del denna 

undervisning till lektionerna i ämnet idrott och hälsa, även om läroplanen för årskurs 1-3 har mest fokus 

på fysisk aktivitet utan teoretiska inslag (Skolverket, 2011). Skolinspektionen har dessutom riktat kritik 

mot ämnet idrott och hälsa i Sverige, då innehållet saknande variation och mestadels bestod av bollspel 

utan inslag av hälsoundervisning (Karlefors, 2015). 

Bakgrunden till denna studie är barns hälsoutveckling i samhället, där fetma och övervikt blir allt 

vanligare (Gaudreault, Shiver, Kinder & Guseman, 2016). Dock sker den här studien utifrån lärarens 

perspektiv och kan ses som en del i ett större sammanhang. Detta för att tidigare forskning till största del 

fokuserar på eleverna och deras resultat i olika hälsoinspirerade projekt, och att det genom detta råder 

brist på kunskap om lärarens uppfattning om sin egen roll i ett hållbart och bestående förändringsarbete. 

Skolan ses som en bra plattform för hälsoinspirerat lärande, men det finns alltså en osäkerhet kring 

lärarens villighet att delta i ett sådant arbete (Kelder, Karp, Scruggs & Brown, 2014).  

Beteenden och vanor som är relaterade till kost och hälsa utvecklas till stor del hos barn och ungdomar 

under deras skolår (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). Med stigande ålder avtar dessutom 

intresset för idrott och hälsa, vilket leder till minskat deltagande på lektionerna i samma ämne (Karlefors, 

2015). Skolan kan därmed ses som en viktig faktor i arbetet med att lära ut hälsofrämjande och 

förebyggande metoder som kan leda till god hälsa och bestående goda vanor. Bristande kunskaper hos 

lärarna kan dock vara ett hinder för en mer hälsoinspirerad undervisning, som dessutom behöver 

anpassas till skolans miljö och förutsättningar (Watanabe & Dickinson, 2015). 

Fokus i denna studie är, som tidigare nämnts, att rikta in sig på lärarens roll och undersöka vilka 

möjligheter och utmaningar som kan finnas för en hälsoinspirerad undervisning. En viktig del i studien är 

att reda ut hälsobegreppet. Genom att ta reda på vad god hälsa betyder för de medverkande lärarna kan 

det ge en viss klarhet i en del av de utmaningar som det innebär att introducera en hälsoinspirerad 

undervisning i klassrummet. Hälsa är trots allt ett mångfasetterat område och olika synvinklar behöver 

inte vara något negativt, utan kan istället ge möjligheten att bredda kunskapen hos både lärare och elever 

(Gaudreault et al. 2016). Att reda ut hälsobegreppet innebär också en början till att lägga en grund för den 

framtida hälsoinspirerade undervisningen. 

Studien kan förhoppningsvis forma en bas från vilken det finns möjlighet att bygga vidare på när det 

kommer till en hälsoinspirerad undervisning. Det handlar om att använda skolans befintliga 
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förutsättningar och att påbörja ett förändringsarbete mot en hälsoinriktad profil, som i det här fallet 

börjar i klassrummet och med lärarrollen. Att utveckla en hälsoinspirerad undervisning måste få ta tid, då 

det innefattar att erbjuda en hållbar grund med kunskap och förståelse för hälsa och alla dess 

påverkansfaktorer (Gaudreault et al. 2016). Målet med denna studie är därför att öppna för nya 

infallsvinklar inom ramarna för den dagliga undervisningen.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ur ett lärarperspektiv undersöka de möjligheter och utmaningar som finns 

för en hälsoinspirerad undervisning i årskurs 1-3. Det handlar om att belysa lärarens perspektiv för att i 

nästa steg kunna ta fram förslag på hur skolans befintliga förutsättningar kan vidareutvecklas för att 

främja hälsoinspirerade undervisningsmetoder. 

Studiens frågeställningar är: 

Vilka möjligheter och utmaningar finns det för lärare som vill använda sig av en hälsoinspirerad 

undervisning? 

Hur kan en hälsoinspirerad undervisning utformas, inom ramarna för den dagliga undervisningen, så att 

god hälsa främjas? 

Tidigare forskning 

Det finns idag en varierad uppfattning kring barn och ungas nivå av fysisk aktivitet bland svenska forskare 

(Karlefors, 2015). Den hälsoundervisning som finns i svenska skolan idag tillhör huvudsakligen ämnet 

idrott och hälsa, men oftast ligger fokus på enbart idrott i form av bollspel eller bollek (Skolinspektionen, 

2010). Tidigare forskning visar dock att lärare vill se en förändring av innebörden i ämnet idrott och 

hälsa, där fokus behöver ligga på både fysisk aktivitet och andra hälsorelaterade faktorer istället för att 

enbart vara ett prestationsbaserat ämne (Åström, 2012). Detta skulle kunna öppna upp för möjligheten att 

införa en hälsoinspirerad undervisning som sträcker sig längre än det enskilda ämnet idrott och hälsa, där 

begreppet hälsa får en plats i den dagliga undervisningen. 

Hälsoundervisningens utmaningar 

Barns övervikt och fetma tillsammans med de negativa hälsokonsekvenser det medför är en av de största 

och viktigaste utmaningarna i modern tid (Gaudreault et al. 2016). Tidigare forskning gällande ökad 

fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen visar på skilda resultat mellan olika åldrar i grundskolans 

tidiga år (Goh, Podlog, Hannon, Brusseau, Webster & Newton, 2014). Detta visar att ett program inte 

nödvändigtvis passar alla, utan att det måste finnas ett visst mått av anpassning beroende på elevernas 

ålder. Forskning i Danmark, som riktade sig mot elever i åldrarna 12-16 år, visar också att det finns brister 



7 
 

gällande utformandet av hälsorelaterat material och hur det sedan ska tolkas och användas i klassrummet 

när det kommer till hälsofrämjande insatser (Nordin, 2016). På samma gång är det viktigt att utveckla en 

undervisningsmodell som är flexibel för den befintliga graden av intresse, motivation och inlärningsbehov 

som finns hos både lärare och elever (Löfgren, Niemi, Mäkitalo-Siegl, Mekota, Ojala, Fischer, Kahlert, 

Cernochova, Achterberg, Haak, Peltonen, Prokysek & Heikkinen, 2013). 

Läraren har en avgörande roll när det kommer till en hälsoinspirerad undervisning och hur framgångrik 

den blir, varför det är viktigt att tillhandahålla tillräcklig kunskap samt rätt verktyg för att de ska lyckas 

med uppgiften (Nordin, 2016). Detta för att ett aktivt klassrum har visat sig förbättra elevers 

studieresultat och koncentrationsförmåga (Goh et al. 2014). Utmaningen finns i att motivera läraren till 

att vidareutveckla sin roll gällande kunskap, kreativitet och undervisningsmetoder (Kelder et al. 2014). 

Att införa ett samarbete lärare emellan skulle kunna hjälpa till i arbetet med att utveckla nya 

undervisningsmetoder, där lärarna ger varandra feedback och samtidigt skapar utrymme för reflektion 

(Löfgren et al. 2013). 

Om svårigheten att integrera hälsoinspirerade inslag i den dagliga undervisningen utgör ett hinder, kan 

ett alternativ vara att ta korta pauser med olika aktiviteter (Goh et al. 2014). Viktigast är vetskapen om att 

en förbättring av barns hälsa måste behandlas ur ett brett perspektiv, där fysisk aktivitet räknas in 

tillsammans med kost, mental hälsa och mentorskap (Gaudreault et al. 2016). Det handlar om att visa 

sambandet mellan hälsoval och konsekvenser samt öka kunskapen och medvetenheten hos eleverna, för 

att de i nästa steg ska kunna göra aktiva och ansvarsfulla val när det kommer till deras hälsa (Nordin, 

2016). Det behöver i detta fall utvecklas metoder som leder till att eleverna associerar aktivitet och en 

hälsosam livsstil till positiva upplevelser (Åström, 2012). Forskning visar att svenska elever upplever att 

lektionerna i ämnet idrott och hälsa är utformade på samma sätt år efter år, vilket betyder att elevernas 

behov beroende på ålder bortses ifrån (Karlefors, 2015). Det visar åter igen på vikten av lärarens roll och 

dennes förmåga att utveckla sina undervisningsmetoder (Kelder et al. 2014). 

En jämförelsestudie mellan Japan och Nya Zeeland, där fem skolor i varje land undersöktes, visade på 

andra utmaningar som kan uppstå i ett hälsoinriktat arbete i skolan, där Japan var för snäv i sin 

undervisning medan Nya Zealand var alltför flexibelt (Watanabe & Dickinson, 2015). I det här 

sammanhanget betydde det att den japanska undervisningen var helt styrt av ett framtaget material som 

var samma för alla elever, där tyngdpunkten låg på teoretisk undervisning. I Japan fanns det också en 

generell uppfattning bland lärarna att eleverna fick lära sig hälsosamma vanor hemma av sina föräldrar, 

vilket skapade en viss grad av bristande motivation till att lära ut vikten av god hälsa (Watanabe & 

Dickinson, 2015). Lärare i Nya Zeeland hade, i motsats till Japan, en flexibel utgångspunkt i sin 

hälsoundervisning, och det möjliggjorde ett individualiserat program som var anpassat för skolans 

förutsättningar. På samma gång styrdes dock hälsoundervisningen då av ekonomiska resurser istället för 

elevernas behov samt av lärarnas intresse, kunskap och motivation för hälsoområdet (Watanabe & 

Dickinson, 2015). I båda fallen så prioriterade lärarna den akademiska undervisningen framför 
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hälsoundervisning, vilket i sin tur gjorde att hälsoundervisningen ofta blev bristfällig på grund av lärarnas 

brist på tid och intresse (Watanabe & Dickinson, 2015). 

Hälsoinspirerade program 

Hälsoinspirerade program som introducerats i USA, som Healthy Pokes och Take10!, har visat sig ha 

positiva effekter på ungdomar och deras hälsa (Gaudreault et al. 2016, Goh et al. 2014). Healthy Pokes 

riktade sig till ungdomar mellan 7-14 år som låg i riskzonen för att utveckla ohälsa och upplägget var ett 

10-veckors program efter skoltid (Gaudreault et al. 2016). Det handlade om att ge utbildning till 

ungdomarna och deras familjer samt mentorskap för att skapa positiva förändringar gällande deras hälsa. 

Gaudreault et al. (2016) beskriver att programmet använde sig av en samverkande taktik, där skola, 

universitet, barnläkare, lokala affärer etc. arbetade med gemensamma ansträngningar för att sprida 

kunskap, stöd och en bredare förståelse för hälsa och dess påverkansfaktorer. Programmet visade positiva 

resultat hos de ungdomar som medverkade genom att de kände motivation och intresse för sin egen hälsa 

och hur de kunde skapa en förändring och förebygga ohälsa (Gaudreault et al. 2016).  

Take10! var istället ett program som introducerades i klassrummet genom lärarnas medverkan i årskurs 

3-5, där sammanlagt tre klasser av varje årskull deltog (Goh et al. 2014). Det var ett 10-minuters program 

som innehöll fysisk aktivitet, avslappning och frågor relaterade till hälsa, eleverna fick dessutom bära 

stegräknare. Goh et al. (2014) beskriver att programmet hade ett utbud av valbara alternativ för att 

lärarna skulle kunna välja det som passade bäst ihop med den aktuella undervisningen. Studien visade en 

högre grad av fysisk aktivitet, men det fanns också faktorer som kunde ha inverkat negativt, som dålig 

variation av aktiviteter tillsammans med skiftande årstider (Goh et al. 2014). 

Båda programmen visar samtidigt vilka utmaningar som kan finnas, som bristande samarbete mellan 

lärare och mellan lärare och föräldrar, lärare som inte har tillräcklig kunskap för att arbeta hälsoinriktat 

samt vikten av situations anpassade material som exempelvis tar hänsyn till barns olika förutsättningar 

(Gaudreault et.al. 2016, Goh et al. 2014). Ett bra samarbete behöver dessutom kontinuerligt stöd och 

tydliga instruktioner för att bli framgångsrikt, samt för att kunna ge nya perspektiv gällande 

undervisningsmetoder och tillvägagångssätt i klassrummet (Löfgren et al. 2013). Av den anledningen 

behöver lärarens tankar och åsikter belysas, för att kunna arbeta fram hjälpmedel som faktiskt fungerar i 

en hälsoinspirerad undervisning. Löfgren et al. (2013) tar dessutom upp vikten av samarbete mellan äldre 

och yngre lärare för att kunna ta tillvara på inneboende kunskap som annars kan gå förlorad i ett 

generationsskifte. 
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Skolans roll i en hälsoinspirerad undervisning 

Tidigare forskning visar att en aktiv och regelbunden hälsoundervisning ger elever bättre hälsa och 

förbättrade studieresultat, och det gör skolan till en viktig aktör och ledare i arbetet med att implementera 

hälsofrämjande miljöer (Kelder et al. 2014). För att kunna skapa hälsomedvetna barn och ungdomar med 

skolans stöd, behöver dock en diffus strategi av hur det ska gå till ersättas med en grundläggande och 

gemensam grund att utgå från (Nordin, 2016). 

Skolan behöver utgå från en helhetssyn på hälsa och prioritera vikten av hälsoundervisning och dess 

fördelaktiga effekter (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). Vår upplevda hälsa är något som är 

föränderligt under hela vårt liv, men genom att lära sig göra hälsosamma val och vilka faktorer som 

påverkar, skapas goda förutsättningar för att bibehålla en god hälsa (Bauer, Davies & Pelikan, 2006). 

Därför kan kunskap om hälsa och dess påverkansfaktorer ses som en väsentlig del av den tidiga 

skolundervisningen för att styra utvecklingsarbetet i en hälsosam riktning. Undervisningsmetoder bygger 

dock på lärarens uppfattningar och värderingar, vilket behöver beaktas i arbetet med förändrade 

tillvägagångssätt i klassrummet (Åström, 2012). 

Genom att utveckla en salutogen inställning i skolans hälsoundervisning (det vill säga att fokus ligger på 

hälsofrämjande insatser) kan barn i tidig ålder lära sig att rikta sin uppmärksamhet på vad som påverkar 

deras individuella hälsa och agera innan de utvecklar eventuell ohälsa (Antonovsky, 1996). Hur ett bra 

hälsoarbete introduceras och används avgör om det blir framgångsrikt, vilket gör det grundläggande 

arbetet desto viktigare (Nordin, 2016). Forskning visar att hälsoundervisningen ska vara varken för 

flexibel eller alltför styrd, utan att upplägget behöver matcha de aktuella förutsättningarna och samtidigt 

förändras i takt med utvecklingens framfart (Watanabe & Dickinson, 2015). Detta kan ses som en 

utmaning i sig, då det skulle innebära skräddarsydda program för varje enskild skola. Det finns ett stort 

behov av riktlinjer och metoder som framställs på ett förståeligt sätt som skolor och dess personal kan 

utgå ifrån när de utvecklar en hälsoinspirerad undervisning (Nordin, 2016).  
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Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Avsnittet delas in i följande 

underrubriker: datainsamlingsmetod, genomförande av datainsamling, urval, bearbetning av data, 

analysmetod samt etiska principer. Syftet med indelningen är att tydliggöra för läsaren angående vilka 

olika steg som tagits i arbetet med studiens datamaterial. 

Datainsamlingsmetod  

I denna studie valde jag att utgå från en kvalitativ ansats för att kunna skapa en större inblick i lärarnas 

roll i en hälsoinspirerad undervisning. Genom att använda mig av intervju som metod gavs en möjlighet 

att ta fram nya perspektiv utifrån lärarnas egna upplevelser, där min egen tolkning och analys kunde ge 

en djupare mening till materialet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Frågorna var utformade som en 

halvstrukturerad intervju, då målet var att öppna upp för följdfrågor som kunde ge en djupare förståelse 

för studiens syfte (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Tanken var att få en bredare syn på ämnet, där det 

gavs utrymme för det som intervjupersonerna tyckte var viktigt att framhäva (Bryman, 2011). Denna 

metod passade för studiens syfte, då målet var att få detaljrika svar som kunde ge en omfattande och 

rättvis bild av de utmaningar och möjligheter som lärarna stod inför när det gällde att införliva en 

hälsoinspirerad undervisning (Bryman, 2011). 

Genomförande av datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på skolan där intervjupersonerna jobbar, dock bakom stängda dörrar i en ledig 

lokal. Antalet lärare som intervjuades var sex stycken, två från varje årskull i årskurs 1-3. Jag använde mig 

av en intervjuguide när jag ställde mina frågor till lärarna och intervjuerna spelades in för att senare 

transkriberas. Vid sidan av inspelningen antecknade jag stödord och andra observationer som uppkom 

under intervjun, detta för att inte förlora några intryck som kunde vara av betydelse under intervjun. 

Frågornas fokus låg på hälsobegreppet, vad det skulle kunna innebära i undervisningspraktiken och hur 

en hälsoinspirerad undervisning skulle kunna se ut ur lärarens perspektiv. 

Urval 

Valet av skola gjordes efter ett tips från en bekant, då det kunde tänkas finnas intresse för barn och deras 

hälsa på denna skola. De berörda lärarna fick sedan en förfrågan där de fick visa sitt intresse för att ställa 

upp på en intervju. I samband med skickad förfrågan fanns dessutom all  information kring hur intervjun 

skulle komma att genomföras. 
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Bearbetning av data och analysmetod 

I arbetet med att bearbeta det insamlade materialet och transkribera intervjuerna använde jag mig av 

färgkodning och kategorisering. Genom att utgå från frågeställningarna kunde jag dela in den 

transkriberade texten i olika färgkoder, och på så sätt urskilja vissa mönster och sedan dela upp dessa i 

olika kategorier. Intervjupersonernas identitet kodades med bokstäverna A-F, detta för att bibehålla deras 

anonymitet i studien. Bearbetningsprocessen började sedan om och materialet studerades genomgående 

med flera omläsningar, fram till dess att nya upptäckter inte längre gjordes (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014). 

Analysen av datamaterialet skedde genom tolkning och har sedan tolkats ytterligare mot tidigare 

forskning, där likheter och skillnader ställts mot varandra (Fejes & Thornberg, 2015). Analysarbetet 

inleddes med en öppen inställning för att inte sätta upp några begränsningar från start, för att under varje 

omarbetning bli mer styrt och skapa en djupare förståelse för det studerade fenomenet (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2014). Trots mina egna erfarenheter av skolgången och dess undervisning, och min 

förförståelse inom ämnet, har jag mött materialet med stor lyhördhet och fantasi för att tolkningen ska 

vara så rättvis som möjligt (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Etiska principer 

Min undersökning har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär 

att jag har varit tydlig i min dialog med intervjupersonerna om att deras medverkan var frivillig och kunde 

avbrytas när som helst utan några följder eller påtryckningar. De fick all relevant information om hur 

intervjun skulle genomföras och att de deltog i studien på sina egna villkor. Efter att de utvalda 

personerna mottagit all information om studien gav de sitt samtycke till att delta. 

Vidare så informerades deltagarna om att allt som framkom under intervjuerna är konfidentiellt och 

intervjupersonernas identitet kodades med bokstäverna A-F för att behålla deras anonymitet under 

studiens genomförande. Allt insamlat material har endast använts inom studiens ramar och raderats när 

datainsamlingen och analysen av materialet avslutats. 
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Resultat och analys 

Resultatkapitlet är indelat i studiens två frågeställningar, där texten sedan delas in i olika avsnitt med en 

inledande resultatbeskrivning och sedan kommer analysen i slutet på varje avsnitt. Detta avslutas med en 

sammanfattning som knyter ihop det insamlade materialet med studiens syfte. Anledningen till denna 

indelning är för att tydliggöra studiens ändamål och underlätta för läsaren och dennes förståelse.  I 

resultaten redogörs de olika faktorer som påverkar ett förverkligande av en hälsoinspirerad undervisning, 

samt redovisas så mycket som möjligt av den information som framkommit under intervjuerna. 

Vilka möjligheter och utmaningar finns det för lärare som vill använda sig av en 

hälsoinspirerad undervisning? 

Det framgår av samtliga tillfrågade lärare att hälsa innebär att må bra både fysiskt och psykiskt. Det finns 

alltså en generell uppfattning om vad som krävs för att uppnå god hälsa, men att sedan sätta ord på en 

vidare mening av denna uppfattning skiljer sig svaren åt en del. Ungefär hälften av lärarna lade fram 

kosten som nästa steg mot god hälsa, förutom fysiskt och psykiskt välbefinnande, och ytterligare två 

lärare tog upp betydelsen av ett socialt liv för att må bra.  

Utöver dessa faktorer ansågs det dessutom viktigt att få göra saker man tycker om, ha goda relationer 

både hemma och på jobbet samt ha ett meningsfullt arbete. Det fanns dock en viss svårighet att sätta ord 

på vad god hälsa är för majoriteten av lärarna, eftersom god hälsa förutom att må bra fysiskt och psykiskt 

upplevdes som en individuell uppfattning. Lärare C uttrycker god hälsa som ”...att helt enkelt orka med 

det vardagliga livet”. Det var med andra ord en bred definition som dock utgick från samma 

grundföreställning. 

Studien visar alltså på skilda uppfattningar tillsammans med utmaningen att kunna definiera hälsa mer 

ingående och vad det skulle kunna innebära rent praktiskt. Precis som barn behöver mer kunskap och 

större förståelse för hälsa och alla dess påverkansfaktorer, behöver även vuxna samma villkor för att ha 

förmågan att arbeta hälsoinriktat (Gaudreault et al. 2016). Lärarnas olika tolkningar när det kommer till 

hälsobegreppet öppnar dock för möjligheten att kunna utveckla många olika infallsvinklar i 

framställningen av en hälsoinspirerad undervisning. Ett samarbete mellan lärare fungerar dessutom mer 

effektivt än att begränsa hälsoarbetet till enbart sin egen definition i det egna klassrummet (Moynihan, 

Jourdan & McNamara, 2016). 

Möjligheter  

Upplevelsen av vilka möjligheter som finns för att lägga in hälsoinspirerade inslag i den dagliga 

undervisningen skilde sig en del mellan de tillfrågade lärarna. I intervjuerna framkom en viss uppfattning 

om att det finns en god möjlighet att inspirera eleverna med olika hälsorelaterade inslag, då det finns viss 

frihet att anpassa innehåll samt utrymme för att kunna lägga in pauser med rörelse under lektionstid. En 

av lärarna hade redan rörelsepauser i sin undervisning, detta för att få korta avbrott och hjälpa eleverna 

att behålla fokus på det som togs upp under lektionerna. Lärare F uttrycker under intervjun en generell 
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uppfattning om lärarnas möjligheter och menar att ”Det är vår fantasi som kan begränsa oss ibland, och i 

andra lägen kan det vara ekonomin som gör det”. I denna grupp var det enbart en av lärarna som inte såg 

några möjligheter utanför de ämnen som barnen läste under lektionstid, och det skulle i så fall krävas stor 

kreativitet för att kunna väva samman den dagliga undervisningen med uppgifter som dessutom berörde 

hälsoområdet. 

Vidare framkom det flera förslag under intervjuerna på hur det skulle kunna se ut att lägga in 

hälsoinspirerade inslag i undervisningen. Möjligheterna ansågs vara stora för att kunna genomföra en 

sådan förändring om viljan och tiden skulle finnas. Det handlade i det här fallet om att förlägga fler 

lektioner utomhus för att kunna varva teori med praktik och samtidigt få in rörelseglädje i aktiviteterna. 

Att ta tillfället i akt under högläsningsstunden och välja att läsa böcker som berörde hälsa på olika sätt var 

en annan möjlighet. Lärare A menar att: ”Böcker skulle absolut kunna inspirera barnen till bättre vanor 

och lära dem hur viktigt det är med god hälsa, då kan man som läsare också leva sig in och få mer effekt i 

det man läser.” 

Flera av de intervjuade instämmer med uppfattningen om att det finns goda möjligheter för att inspirera 

barnen till god hälsa, men de tog samtidigt upp vikten av ett gemensamt ansvar och samarbete mellan de 

vuxna i arbetslaget för att få ett positivt resultat av hälsoundervisningen. I dagsläget finns det stora brister 

gällande kommunikation och samarbete. En av lärarna beskriver denna brist som att: ”Alla lärarna sköter 

sig själva mer eller mindre och då planerar man i första hand sin egen undervisning utefter läroplanen, 

men skulle man samarbeta så skulle det kanske bli lättare att utveckla sin undervisning mot en mer 

hälsoinriktad sådan.” 

Ett scenario var att tillsammans arbeta fram ett program för kortare ”må-bra” pass med övningar och mer 

samtal kring hälsa på alla nivåer, inte enbart på fysisk aktivitet. En av lärarna tog dessutom upp 

tallriksmodellen som ett bra komplement i undervisningen om kost, och att det inte skulle finnas socker 

att tillgå i skolan eller på utflykter.  Dock skulle det krävas en starkare samverkan mellan lärarna, där 

kommunikationen åter igen ansågs vara bristfällig.  

Möjligheterna för en hälsoinspirerad undervisning baseras i det här fallet på varje enskild lärare, där 

fantasi och kreativitet till stor del får styra. Enligt Moynihan, Jourdan och McNamara (2016) behöver 

dock hela skolan involveras och vara delaktig för att lyckas med ett aktivt hälsoarbete, där 

hälsoundervisningen varvas med praktiska initiativ som även är tillgängligt för föräldrar och andra 

berörda parter.  

Det framgår att bristande samarbete och dålig kommunikation mellan olika avdelningar begränsar de 

möjligheter som beskrivs under intervjuerna. Forskning visar dessutom att ett samarbete mellan lärare 

kan vara en svår uppgift att upprätthålla, trots att det har möjligheten att förbättra lärarnas hälsa och 

samtidigt öka deras motivationsnivå gällande utvecklingen av undervisningsmetoder (Löfgren et al. 

2013). Det finns en mångfasetterad uppfattning kring hälsa under intervjuerna, och barns hälsa behöver 
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hanteras ur ett sådant perspektiv (Gaudreault et al. 2016). Kelder et al. (2014) menar dock att det krävs en 

bredare kompetens för att anta utmaningen som denna utveckling innebär tillsammans med ett arbetssätt 

som skrider över gränserna för dagens planering och undervisning.  

Skolans hälsoarbete innefattar en bättre kommunikation, både inom skolan och med utomstående aktörer 

som vill delta i ett förändringsarbete mot bättre hälsa (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). 

Elevernas medverkan och delaktighet behöver också vara en del av denna kommunikation, där en aktiv 

roll är önskvärt för att lyckas med uppdraget (Nordin, 2016). Läraren behöver därför skapa goda 

relationer med eleverna för att de ska upptäcka och våga utforska sin egen förmåga (Åström, 2012). Det är 

med andra ord viktigt med ett fungerande utbyte av kunskap mellan vuxna och barn för att tillgodose de 

behov som finns. 

Möjligheterna är många om de rätta förutsättningarna finns, men lärarens upplevda förväntningar på sig 

själv kan utgöra en barriär för att ta sig an den roll som krävs (Nordin, 2016). Det skulle i sin tur kunna 

leda till att hälsoundervisningen hålls tillbaka och inte utvecklas vidare. Skolan och olika 

utbildningsaktörer behöver därför förbereda lärare för en ny roll som innefattar en bredare 

hälsoundervisning (Kelder et al. 2014). Istället för att skynda sig igenom denna del av undervisningen på 

grund av tids- och kunskapsbrist, så ges läraren stöd och hjälp från olika yrkesgrupper inom 

hälsoområdet (Watanabe & Dickinson, 2015). 

Utmaningar 

Den utmaning som framkom från samtliga lärare var tidsbrist, att det inte finns tid för att utveckla en 

hälsoinspirerad undervisning utöver den vanliga arbetsbördan. En av lärarna suckar under intervjun och 

beskriver det som: ”Varje dag är en kamp mot klockan för att ens hinna med det man ska hinna med, så 

de gånger man går utanför den vanliga undervisningen är sällsynta.” Det fanns dock en ömsesidig 

uppfattning om att ett sådant förverkligande i så fall skulle vara givande och ge positiva resultat, och för 

det krävdes tid för planering. Med den befintliga läroplanen och det antal timmar per ämne som behövdes 

för att uppfylla dess krav på kunskapsutveckling, så fanns emellertid inte den tiden över helt enkelt. 

Andra utmaningar som kom upp under intervjuerna var att kunna få in en hälsoinspirerad undervisning 

som ett naturligt inslag inom ramarna för de andra ämnena, och att kunna omvandla den teoretiska biten 

till praktisk kunskap likaså. Några av de intervjuade uttrycker det som: ”Hur ska det kunna bli en naturlig 

del av vår undervisning när det inte känns naturligt för oss själva på grund av att vi inte vet vad och hur vi 

ska göra.”  

Resultatet visar också på problematiken kring oliktänkande bland pedagogerna, vilket påverkar eftersom 

varje klass har olika lärare i några av de olika ämnen som fanns på schemat. Hälsoaspekten ansågs ofta 

glömmas bort till förmån för kravet på vilka ämneskunskaper eleverna ska få med sig efter varje lektion. 

En annan svårighet var att motivera alla att delta i en satsning på hälsoundervisning, barn som vuxna, och 
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att de finner intresse och glädje i de aktiviteter som erbjuds, och som vuxen alltid vara på topp för att 

engagera och inspirera eleverna och varandra i arbetslaget. 

En av de åtgärder som uppdagades under intervjun var att skapa positiva och bra vanor hos eleverna och 

ett hälsomedvetet tänk, men vad det skulle innebära framgick inte tydligt. Lärare B lade ansvaret på sig 

själv och uttrycker en förändringsåtgärd som innebär ”...framförallt mitt eget tänk och att vara flexibel i 

min dagliga undervisning”. Att vara bra förebilder och sätta hälsan i fokus var andra saker som lyftes fram 

som viktiga för att lyckas med en hälsoinspirerad undervisning. 

Några av de intervjuade lärarna menar att det skulle krävas ett tätare samarbete med idrottslärarna och 

skolköket tillsammans med kompetensutveckling av all personal på skolan för att kunna få en bredare 

hälsoundervisning. Det behövdes också, som tidigare nämnt, mer tid för planering, tid som var menad till 

just utvecklingen av hälsoinspirerade inslag i den dagliga undervisningen. Lärare F menar att: ”Det tar tid 

att utveckla nya former av undervisning och jag känner personligen att jag inte orkar ta tag i det ensam.” 

Precis som Goh et al. (2014) beskriver i sitt program Take10!, så visar studiens resultat att det finns ett 

behov av att införa program som erbjuder olika typer av hälsoinspirerad undervisning, detta för att kunna 

få in det på ett naturligt sätt utan att ta för mycket tid av ordinarie undervisning. Regelbundna 

utvärderingar är dessutom ett måste för att lyckas och behöver ingå i de delar som ett hälsoarbete bygger 

på, nämligen utbildningsmaterial, metod, miljö, samarbete, planering och policy (Moynihan, Jourdan & 

McNamara, 2016). 

Bristen på tid för att implementera en hälsoinspirerad undervisning återkommer i alla delar av arbetet. 

Att införa ett utvecklingsarbete där bristande resurser och en redan för stor arbetsbörda är ett faktum, 

kan då bli på bekostnad av lärarens egen hälsa (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). Det är en svår 

balansgång, då lärarens uppfattning gällande omgivande förutsättningar är högst individuell.  

Som tidigare nämnts så skulle en lösning kunna vara att arbeta med hela skolor istället för separata 

klasser, där skolans profil genomgår en förändring och skapar en gemensam plattform med lika villkor för 

alla lärare (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). Svårigheten kan ligga i att omvandla den befintliga 

skolmiljön till en mer hälsofrämjande, då det kräver tid, resurser och engagemang som inte kan ses som 

en självklarhet. Bristande ledarskap kan vara en annan utmaning som gör att ett hälsoarbete inte fullföljs 

(Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016).  

Många lärare i ämnet idrott och hälsa har dessutom ett övergripande fokus på sport och fysisk aktivitet 

vilket kan utgöra ett hinder för ett samarbete, då lektionernas innehåll bortser från hälsoaspekten 

(Åström, 2012). Detta trots att en tydlig beskrivning av hälsoperspektivet finns med i läroplanen för 

ämnet (Skolinspektionen, 2010). Risken är att det resulterar i en separation mellan kropp och sinne, där 

mätbara resultat är det som prioriteras (Åström, 2012). Detta kan utgöra en barriär inför utvecklingen av 

en hälsoinspirerad undervisning, då oliktänkande kan försvåra ämnesöverskridande samarbeten. 
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Det behövs därför tydliga strategier och framtagande av visioner och målsättningar för att kunna motivera 

både barn och vuxna till att skapa en förändring, där frågorna vad och hur kan ses som 

huvudkomponenter (Nordin, 2016). Genom att sedan erbjuda ett brett utbud av aktiviteter tillåts eleverna 

att utveckla ett intresse för en hälsosam livsstil, samt få förståelse för betydelsen av en sådan utveckling 

(Gaudreault et al. 2016). I arbetet med att utveckla skolans hälsoundervisning behöver lärarna se till både 

de aktiva och inaktiva eleverna och hitta ett sätt att lära ut vikten av god hälsa ur ett livslångt perspektiv 

till båda grupperna (Karlefors, 2015). 

Hur kan en hälsoinspirerad undervisning utformas, inom ramarna för den dagliga 

undervisningen, så att god hälsa främjas? 
Resultatet visar att den hälsoundervisning eller de hälsorelaterade inslag som finns i dagsläget framförallt 

är de som befinner sig inom de satta ramarna som gäller för samtliga elever i de berörda klasserna. Det 

handlar om friluftsdagar ett antal gånger per år, bärplockardagar och aktiviteter som skidtävling och 

löptävling olika tider under året. I undervisningen finns också schemalagd utelek på 30 minuter, en gång i 

veckan, som fungerar som komplement till idrottslektionen som är 50 minuter, en gång i veckan. Det 

framgår dessutom att eleverna har två raster per dag på 30 minuter vardera, men då är det inget krav på 

aktivitet eller rörelse. Några av lärarna tog upp att fritids har mycket utelek, men att det då enbart 

inkluderar de elever som faktiskt går på fritids. 

I nästa steg i intervjun, när lärarna går utanför de satta rutinerna som beskrivits ovan, uppvisas en 

variation gällande undervisning inom hälsoområdet. En del lärare uppmuntrar sina elever till lek och 

rörelse under rasterna och diskuterar hälsa med barnen, så som kost, socker och dess effekter på kroppen 

samt motionsvanor, både i klassrummet och utanför när tillfälle ges. Det finns också vissa lärare som har 

valt att lägga in separata undervisningstillfällen om kroppen, motion, mat, sömn och relationer, eller 

”hälsa i stort” som de uttrycker det. Viss tid lades dessutom på att påverka elevernas val gällande frukost 

och mellanmål, som erbjuds i klassrummen hos samtliga berörda klasser, där nyttiga alternativ har valts 

ut och där det alltid finns frukt som ett alternativ. Detta gäller dock inte alla lärare. Två av de intervjuade 

lärarna har valt att inte ha några teoretiska inslag av hälsa, utan håller sig inom ramarna för varje enskilt 

ämne. 

Den hälsoundervisning eller de hälsoinspirerade inslag som redan finns med i undervisningen skiljer sig 

åt relativt mycket. Men det finns en genomgående medvetenhet kring barn och deras hälsa, där 

tyngdpunkten ligger på att övervikt och fetma blir allt vanligare i dagens samhälle (Gaudreault et al. 

2016). Studiens resultat visar att ansvaret att sträcka sig utanför de schemalagda aktiviteterna ligger på 

den enskilda läraren, och majoriteten av intervjupersonerna anser att hälsoundervisningen inte är ett 

prioriterat inslag. De speciella tillfällen som nämns i form av friluftsdagar och liknande kan av den 

anledningen upplevas som tillräckligt, lärarna känner sig ”färdiga” och därför sker ingen förändring 

(Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). 
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Oavsett vilken aktivitet som en hälsoinspirerad undervisning skulle kunna innebära, har minskat 

stillasittande möjligheten att förebygga övervikt och fetma bland barn (Goh et al. 2014). Spontan rörelse 

är dessutom ovanligt bland barn och unga idag, vilket pekar ytterligare på behovet av ett utökat 

hälsoperspektiv bland lärare (Åström, 2012). Studien som genomfördes av Goh et al. (2014) hade, 

förutom fysisk aktivitet, även avslappning och frågor kopplade till hälsa. Detta kan vara en bra väg att gå 

för lärare för att få inspiration och mer information om vad eleverna tycker om och hur de mår, samt att 

låta eleverna komma med egna förslag till aktiviteter. 

En del av problematiken i en flexibel hälsoundervisning, där läraren själv bestämmer om och hur 

hälsoundervisningen ska utformas, är att det resulterar i många olika tolkningar och metoder (Moynihan, 

Jourdan & McNamara, 2016). Som tidigare nämnts kan detta vara en styrka genom att lärare utbyter 

kunskap och erfarenheter med varandra. På samma gång kan det också vara en svaghet, då en avsaknad 

av riktlinjer kan skapa förvirring och bristande intresse för hälsofrågor (Moynihan, Jourdan & 

McNamara, 2016). Ett förutbestämt innehåll kan utgöra ytterligare en svårighet, när 

undervisningsmetoderna istället behöver utvärderas och reflekteras över regelbundet (Åström, 2012). 

Det framgår tydligt att det är många faktorer som ska samverka och lärare behöver i många fall utveckla 

nya undervisningsmetoder för att lyckas med en hälsoinspirerad undervisning inom ramarna för den 

aktuella läroplanen (Nordin, 2016). Andra faktorer som kan vara styrande i detta arbete är skolans 

ekonomi, där elevernas behov och lärarnas engagemang får stå tillbaka på grund av bristfälliga resurser 

(Watanabe & Dickinson, 2015). Det kan därför krävas en nationell satsning i utvecklandet av 

hälsoundervisning i skolans tidiga år, där ekonomiska resurser och gemensamma riktlinjer får vara 

dominerande. Detta för att skolors varierande ekonomiska resurser kan utgöra stora skillnader i hur 

mycket som satsas på hälsa (Watanabe & Dickinson, 2015). 

Hälsofrämjande undervisningsmaterial 

Hälsofrämjande undervisningsmaterial framkom inte som en brist, då det enligt lärarna finns många 

olika alternativ till givande aktiviteter. Det finns i detta fall leksaker som främjar till rörelse, samarbete 

och glädje tillsammans med gymnastiksalen och dess utrustning, som innehåller en bred variation av 

material för olika aktiviteter. Lärarna anser också att skolgården kan vara en källa till aktivitet genom 

redskap, lekplatser och liknande. Närhet till skog och mark var något som lärare F såg som en värdefull 

tillgång för aktiviteter med barnen. 

Det finns samtidigt en osäkerhet bland de tillfrågade lärarna om det egentligen finns något specifikt 

material på skolan som är framtaget för just hälsoundervisning. Hälften av dem framhäver dock att 

Internet och dess obegränsade tillgång på användbart material är den bästa vägen att gå, sedan kan det 

kompletteras med bibliotekets böcker, filmer samt en del läroböcker. Att lära av varandra och använda sig 

av varandras kompetenser och erfarenheter var ett annat alternativ som lärare B lade fram i sin intervju: 

”Det vore roligt om vi lärare kunde ta tid till att dela med oss av det vi kan inom hälsa och sen kanske sätta 

ihop det till något som går att använda i undervisningen.” 
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Studiens resultat visar på en brist av färdigt material inom hälsoundervisningen, och det kan åter igen 

skapa höga förväntningar på läraren och dennes kreativitet (Nordin, 2016). Det behövs här ett anpassat 

material som är flexibelt för lärarens egna undervisningsmetoder, men också för växlande årstider och 

befintliga resurser (Goh et al. 2014). Materialet behöver därför arbetas fram tillsammans med de lärare 

som ska använda det, inte enbart av olika yrkesgrupper inom hälsoområdet som saknar en god insyn i 

skolans verksamhet (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). 

Det behöver finnas en tydligare koppling mellan teori och praktik samt mellan innehåll och metod, då det 

i nuläget är ett glapp mellan dessa faktorer och det försvårar hälsoarbetet  i skolan (Nordin, 2016). 

Hälsoundervisningen ses också som ett praktiskt ämne snarare än teoretiskt, trots att läroplanen 

innehåller båda delarna (Skolinspektionen, 2010). I detta arbete är det dessutom viktigt att ta med hela 

den omgivande miljön, samt att både lärare och elever är en del av utvecklingsarbetet och följer samma 

linje (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). För att detta ska fungera bra behöver det vara ett material 

som kontinuerligt uppdateras och matchar den aktuella situationen (Watanabe & Dickinson, 2015). 

Utformandet av en hälsoinspirerad undervisning 

I nuläget ordnas discoballnight av handbollsföreningen ungefär 5-6 gånger per år, där det huvudsakliga 

syftet är att värva fler medlemmar. Önskemål finns dock om att fler föreningar ska engagera sig och gå in 

med en bredare inställning, där mer fokus då skulle ligga på aktiva och friska barn och ungdomar. Detta 

för att det av intervjupersonerna ansågs finnas mycket kunskap att ta tillvara i olika föreningar. Ett 

samarbete skulle därför kunna medföra en positiv hälsoutveckling, där eleverna skulle kunna få chansen 

att prova på olika aktiviteter kostnadsfritt för att uppmuntras till en aktiv fritid.  

En ännu bredare plattform skulle innebära ett samarbete mellan lärare, skolhälsa, föräldrar, föreningsliv 

samt lokala aktörer som skulle kunna vara delaktiga i en positiv hälsoutveckling bland eleverna. Skolan 

sågs här som en viktig aktör gällande utbud på aktiviteter för att uppmuntra barnen till rörelseglädje och 

hjälpa alla att hitta sin ”form” och det de tycker om att göra. Elevernas önskemål skulle i det här fallet 

också räknas in, där de skulle få framföra önskemål och vara med och tycka och påverka hur ett 

hälsoarbete skulle kunna se ut. 

Andra aspekter av detta som flera av lärarna framhävde var framförallt en fungerande samverkan mellan 

lärarna och skolpersonalen, där bättre och mer varierad kost, rörelse och olika aktiviteter och de 

teoretiska inslagen behövde följa samma grundplan för att slutresultatet skulle kunna bli framgångsrikt.  

Tid och mer kunskap var två återkommande faktorer som efterfrågades av samtliga lärare under 

intervjuerna och sågs som en nödvändig del för att lyckas med ett hälsorelaterat utvecklingsarbete, och 

genom det förebygga ohälsa hos sina elever. Mindre och hanterbara klasser/grupper var en annan 

återkommande aspekt. Två av lärarna la till vikten av föräldrar som engagerar sig och fungerar som 

föredömen för deras barn och att de dessutom behöver ta ett större ansvar för deras barns 

hälsoutveckling. Flera av lärarna uttryckte sig på ett mycket liknande sätt som lärare D beskriver: 
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”Föräldrarna behöver verkligen bry sig mer om sina barn och deras hälsa, och inte lämna över hela 

ansvaret till oss lärare, vilket många gör.” 

Andra förslag som framkom under intervjuerna var att göra pausaktiviteter till rutin i samtliga klasser och 

ämnesöverskridande temaarbeten för att få en starkare samverkan mellan lärarna samtidigt som eleverna 

får lära sig olika samband mellan olika ämnen. Sjunga rörelsesånger och ramsor var andra alternativ, 

samt undervisning utomhus med skiftande uppdrag som skulle kunna hjälpa till för att få in naturliga 

hälsofrämjande inslag i undervisningen. 

En annan tanke för att utveckla den rådande hälsoundervisningen och låta den ta mer plats i klassrummet 

var att ha hälsoveckor där eleverna bara äter närproducerat tillsammans med studiebesök på bondgårdar 

och besök av personer som kan berätta om hälsa på alla olika plan på ett lättförståeligt sätt. En annan sak 

som lärarna tog upp som viktigt i det här sammanhanget var att själv vara en förebild och delta i lekar och 

aktiviteter med barnen, och på så sätt visa att ålder och kroppsbyggnad inte spelar någon roll för att 

kunna uppleva rörelseglädje. Eleverna skulle här kunna få olika uppdrag av läraren och ge denne ansvar 

för att styra upp lekar på rasterna. 

Några av lärarna tog också upp möjligheten till att ha en överblick gällande maten, då eleverna äter sin 

lunch i klassrummet på denna skola, och läraren skulle då kunna uppmuntra eleverna att äta mer 

grönsaker. Fruktstund är redan en del av det dagliga schemat, och de barn som av någon anledning 

saknade eller hade glömt får en frukt av skolan. Det kändes betydelsefullt för denna lärare att, i samband 

med kost, lära eleverna att ha en bra relation till nyttiga alternativ.  

Studiens resultat visar på många tankar om vad och hur det skulle kunna gå till att få en mer 

hälsoinspirerad undervisning i skolans tidiga åldrar. Stort fokus ligger dock genomgående på fysisk 

aktivitet och kost, där den mentala hälsan inte räknas in på samma sätt. Majoriteten av de intervjuade 

lärarna vill se mer samarbete med olika idrottsföreningar. Det är då viktigt att se till att hjälp och resurser 

utifrån endast ska komplettera hälsoarbetet och inte vara dominerande (Moynihan, Jourdan & 

McNamara, 2016).  

Fysisk aktivitet är en stor del av ett hälsoinspirerat arbete och för att få de positiva hälsoeffekter som det 

leder till är 60 det rekommenderade antalet minuter per dag (Goh et al. 2014). Men att förstå sambandet 

mellan orsaker, effekter och konsekvenser av handlande och en (o)hälsosam livsstil är minst lika 

värdefullt (Nordin, 2016). Det gör att teoridelen är en avgörande del i ett större sammanhang. 

Utmaningen ligger därför i att presentera och lära ut ämnet på ett sätt som kan skapa balans mellan de 

olika inslagen av teori och praktik (Åström, 2012). 

Enligt Kelder et al. (2014) behöver ett framgångsrikt hälsoarbete innefatta fysisk aktivitet, 

hälsoundervisning, skolhälsa, kost, rådgivning och stöd i form av kurator/mentor, en hälsosam miljö, 



20 
 

hälsopromotion för personal samt föräldrars och omgivningens engagemang. Det betyder att det krävs 

samstämmighet mellan samtliga aktörer och de målsättningar som arbetet ska resultera i. 

En kontinuerlig kompetensutveckling bland skolans personal tillsammans med en tydlighet och 

transparens gällande uppdraget är en annan förutsättning för att lyckas med ett hälsoarbete som ger 

positiva resultat (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016). Forskning visar att kompetensutveckling hos 

lärare tillsammans med en utveckling av läroplanen har en positiv effekt på elevers nivå av fysisk aktivitet 

i skolan och utanför (Karlefors, 2015). Vidare är tid, kunskap och resurser de komponenter som ständigt 

återkommer och som avgör i vilken grad som lärare kan använda sig av en hälsoinspirerad undervisning. 

De förändringar som var möjliga inom ramarna för undervisningen i denna studie var kraftigt begränsade 

av dessa tre faktorer och bromsades ännu mer på grund av oliktänkande och bristande kommunikation.  

Föräldrarnas roll och bristande engagemang togs upp under några av intervjuerna och kan ses som 

ytterligare en aspekt som begränsar ett aktivt hälsoarbete. En studie i Japan visade att lärarna ofta lade 

ansvaret för barnens hälsa helt på föräldrarna och att föräldrarna litade till lärarna i den frågan 

(Watanabe & Dickinson, 2015). Det påvisar ett behov av en fungerande kommunikation, inte bara inom 

skolan, utan också mellan föräldrar och lärare. 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som det skulle kunna innebära att 

använda sig av en hälsoinspirerad undervisning, samt hur det i så fall skulle kunna utformas inom 

ramarna för den dagliga undervisningen. Lärarna i denna studie hade friheten att själva bestämma vad en 

hälsoinspirerad undervisning skulle innebära, men vad och hur det skulle implementeras innebar en stor 

utmaning (Nordin, 2016). Resultatet visar samtidigt att det finns intresse och många tankar och idéer på 

hur det skulle kunna förverkligas. Det finns dock ingen tid för planering, inlärning och genomförande av 

en utökad hälsoundervisning (Karlefors, 2015).  

Lärarna efterfrågar ett bredare samarbete för att lyckas med ett hälsoinriktat arbete, både inom skolan 

och utanför i form av föreningsliv och lokala aktörer. Det är dock en balansgång mellan skolans ansvar 

och att lämna över ansvaret till olika idrottsföreningar, och det kan upplevas rimligare att satsa på att 

förbättra skolans hälsoundervisning istället för att lämna över uppgiften till en utomstående aktör 

(Peterson, 2011). Ytterligare en problematik låg just i vems ansvar det i så fall skulle vara att införa en 

hälsoinspirerad undervisning, då resultatet visar att det i dagsläget inte finns tid eller resurser för lärarna 

eller skolan i stort att genomföra ett sådant förändringsarbete. 

En annan faktor som hindrade en positiv hälsoutveckling bland eleverna och personalen var de många 

olika definitionerna av hälsa och vad ett hälsoarbete skulle innebära. Det visade sig finnas ett behov av en 

grundläggande plan för ett sådant arbete för att kunna motivera både sig själv och eleverna, och samtidigt 

veta att samtliga jobbade mot samma mål. En lösning skulle kunna vara att skapa en gemensam plattform 

för lärarna, där samtliga kan bidra med kunskap, erfarenhet, material samt bolla ideér och ge varandra 
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feedback (Löfgren et al. 2013). Material för en hälsoinspirerad undervisning ansågs dock inte vara en 

brist, men likaså här behövde det finnas en likasinnad inställning från start för att lyckas samarbeta på ett 

givande sätt. 

Genom att arbeta ur ett salutogent perspektiv, där hälsofrämjande aktiviteter utformas ur en helhetssyn, 

skulle möjligheten för ett bredare samarbete kunna skapas (Antonovsky, 1996). På så sätt skulle kunskap 

och erfarenhet kunna omvandlas till resurser och avhjälpa lärarnas upplevelse av tidsbrist. Skolor behöver 

därför gå ifrån den traditionella hälsoundervisningen och tänka nytt, där det hälsoinriktade arbetet 

fortsätter utanför klassrummet (Nordin, 2016). Det handlar om att öka medvetenheten hos både vuxna 

och barn, och i nästa steg skapa positiva associationer till hälsa redan i tidig skolålder (Moynihan, 

Jourdan & McNamara, 2016). 

Ett anpassat och flexibelt material för en hälsoinspirerad undervisning (Goh et al. 2014) tillsammans med 

starkare ledarskap och tydligare riktlinjer (Moynihan, Jourdan & McNamara, 2016), skulle kunna 

underlätta för lärare att anta utmaningen som en positiv hälsoutveckling innebär (Kelder et al. 2014). 

Genom att ge de bästa förutsättningarna för att lyckas, skulle det i sin tur kunna leda till en högre känsla 

av motivation och glädje för läraren och dennes arbete. Det är dock en svår balansgång med många 

faktorer som ska samverka, men med ett bra grundläggande arbete så är chansen större att skolor lyckas 

med en hälsoinspirerad undervisning (Nordin, 2016). 
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Resultatdiskussion 

Studien visar på ett k0mplext arbete för att lyckas med att införa en hälsoinspirerad undervisning i 

årskurs 1-3, med många omkringliggande påverkansfaktorer. Resultaten visar att ansvaret för elevernas 

hälsa flyttas mellan skola, föräldrar och befintliga resurser, när det i själva verket behöver ske en 

genomgående kommunikationsförbättring där samtliga arbetar tillsammans för att nå positiva resultat. 

Det ligger en stor svårighet i att peka ut vem som ska ta ansvar för det förändringsarbete som det innebär 

att ha en hälsoinspirerad undervisning som ryms inom läroplanen. Denna svårighet kan vara en 

avgörande faktor för utvecklandet av hälsorelaterade inslag i skolan. 

De intervjuade lärarna kunde se många möjligheter till en hälsoinspirerad undervisning, både inom 

ramarna för den dagliga undervisningen och i form av större projekt som innefattade hela skolan. 

Möjligheterna överskuggades dock av de utmaningar som ett förändringsarbete innebar, där fokus 

hamnade på oliktänkande, brist på tid och kunskap samt obefintliga resurser. Det ansågs vara ”lättare” att 

fortsätta med samma undervisningsmetoder som tidigare, vilket kan ses som en avgörande faktor för en 

oförändrad hälsoundervisning. Kelder et al. (2014) tar upp vikten av lärarstöd och kompetensutveckling 

hos all skolans personal för att klara av en vidareutveckling av hälsoundervisningen, och det är en faktor 

som saknas för lärarna i denna studie.  

Det fanns, som tidigare nämnts, både intresse och oro för barn och deras hälsa hos de intervjuade lärarna, 

men de flesta valde ändå att inte agera eller skapa nya undervisningsformer. Deras arbetsbörda var 

dessutom redan stor och den nuvarande läroplanen tillät inga större förändringar. Åter igen visar 

resultatet att samarbete och omarbetade riktlinjer krävs för att kunna införa en hälsoinspirerad 

undervisning. 

Andra alternativ 

Ett annat alternativ kan vara program efter skoltid, som Healthy Pokes, vilket möjliggör ett bredare 

engagemang från föräldrar och även övriga i samma familj (Gaudreault et al. 2016). Det skulle dessutom 

avlasta lärarens roll gällande problematiken med tidsbrist i den dagliga undervisningen. 

Kompetensutveckling behöver dock vara en del i hälsoarbetet, då rätt kunskap är en förutsättning för att 

kunna stötta och motivera till bättre hälsa.  

Mentorskap kan vara en annan avgörande del i arbetet med att uppmuntra och lära barn att sätta upp 

realistiska mål och ta ansvarsfulla beslut, samtidigt som de blir stärkta i sin egen roll (Gaudreault et al. 

2016). Det finns många vägar att gå för att arbeta hälsofrämjande i skolan, men det krävs kunskap, 

metoder och rätt verktyg för att förverkliga. 

Det handlar om att som lärare tänka nytt i enlighet med forskning och utveckling kring barn och deras 

hälsa och i nästa steg motivera omgivningen via elever och föräldrar. Alla berörda parter behöver vara 

aktiva och involverade och på det sättet stärka och stötta varandra. Skolan är en viktig del av arbetet med 
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att lära ut hälsa (Kelder et al. 2014), men det är en övermäktig uppgift utan varandras och omgivningens 

hjälp. 

Metoddiskussion 

Kvalitativ intervju var en passande metod för denna undersökning, då det öppnade upp för möjligheten 

att få omfattande svar som gav en bra uppfattning om lärarens roll i ett hälsoinriktat arbete. Resultatet i 

denna studie begränsas dock nämnvärt av att intervjupersonerna arbetar på samma skola. Det finns också 

en risk för att lärarna pratat med varandra innan intervjuerna ägde rum, där de kan ha påverkat varandra 

i deras åsikter. En annan problematik under intervjuerna var att hålla en bra balans, där en viss styrning 

var nödvändig för att inte komma ifrån ämnet för mycket. Samtliga intervjuade lärare hade mycket tankar 

kring frågorna och vid några tillfällen försvann en del tid på grund av irrelevant information. Det skulle 

därför krävas en mer omfattande undersökning för att kunna formulera konkreta och funktionella 

lösningar. Jämförelser mellan olika skolor skulle dessutom kunna tillföra mycket kunskap och 

erfarenheter inom hälsoområdet.  

Framtida studier 

I arbetet med att införa en hälsoinspirerad undervisning visar studien på en efterfrågan av ett samarbete  

som sträcker sig längre än den enskilda skolan. Utöver mer forskning är då ett av de viktigaste stegen i 

denna utveckling att involvera alla berörda parter när det  kommer till hur undervisningen ska utformas 

och vad som ska ingå. Det finns alltså inte en enkel väg att gå när det kommer till barn och deras 

hälsoutveckling. Om en hälsoinspirerad undervisning ska bli verklighet i större skala än vad som visas i 

denna undersökning, så behövs mer forskning tillsammans med ett gemensamt intressse för att kunna 

utveckla den kunskap som krävs i detta förändringsarbete. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Vårterminen 2016 

 

Hej, 

Jag heter Ann-Charlotte Lindberg och jag studerar pedagogik vid Umeå universitet och ska nu 

göra en undersökning kring hälsoinspirerat lärande bland barn i årskurs 1-3. Mitt syfte är att titta 

på vilka möjligheter det finns för lärare att använda sig av hälsoinspirerade inslag i den dagliga 

undervisningen, men också vilka utmaningar det skulle kunna innebära. 

Min undersökning innefattar två lärare ur varje årskull och med detta brev vill jag fråga om ditt 

deltagande. Det är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Undersökningen kommer genomföras med hjälp av personliga intervjuer som tar ca. 40 min och 

de kommer att spelas in. Allt som sägs är konfidentiellt och avlyssnas enbart av mig och raderas 

sedan efter studiens avslut. 

Är det något du undrar över så kan du kontakta mig via e-post eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Ann-Charlotte Lindberg 

 

Telefonnummer: 07xxxxxxxxx 

Mailadress: ac.lindberg@live.se 

Handledare: Tord Göran Olovsson 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 Vad innebär hälsa för dig? 

 

 Hur arbetar ni i dagsläget med olika hälsofrågor i undervisningen eller på skolan i stort? 

 

 Vilka möjligheter finns det för dig som lärare att kunna utforma hälsoinspirerade inslag i 

den dagliga undervisningen? 

 

 Vilka utmaningar kan det finnas för en sådan utveckling? 

 

 Hur är utbudet på hälsorelaterat material som ni skulle kunna använda i er undervisning? 

 

 Vilka åtgärder tror du behöver göras för att kunna förverkliga en hälsoinspirerad 

undervisning i tidiga åldrar? 

 

 Har du några förslag på hur en sådan förändring skulle kunna se ut, vilka aktiviteter som 

är möjligt inom det satta ramverket för undervisningen? 

 

 Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


	AC-Ls-titelsida2
	AnnCharlotte-Lindberg-kandidatuppsats-2016-06-05

