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Abstract
Folkhälsan har varit ett hett debattämne på 90-talet och dagligen utsetts vi för reklam av olika slag,
där kroppen är i centrum. Våra levnadsvanor har förändrats i och med den snabba tekniska
utvecklingen, vilket gör att vi inte rör oss lika naturligt nu som förr. Arbetet syftar till att ge en
fördjupning i vad begreppet hälsa står för, uppmärksamma vad de två senaste läroplanerna säger om
hälsobegreppet samt belysa vad elever i år 5 tycker och tänker om begreppet hälsa. Genom detta
arbete har jag försökt ge en bild av vad som innefattas i begreppet hälsa samt vad skolan skall ge
eleverna inom detta område. Följande frågeställningar var utgångspunkt för mitt arbete:
• Vad står begreppet hälsa för?
• Vilken syn hade man på hälsa förr i tiden?
• Varför bytte ämnet idrott namn till idrott och hälsa?
• Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsobegreppet?
•   Vad anser eleverna i grundskolan om begreppet hälsa?
I min undersökning har jag använt mig av litteraturstudier och en enkät. Jag valde att göra
enkätundersökningen i tre klasser i år 5. Enligt min undersökning så tycker de flesta eleverna att
hälsoundervisning är viktigt, men att skolämnet idrott bidrar med kunskap om hälsa var det ingen
som tyckte. Enligt Lpo-94 så ska hälsoperspektivet få ett större utrymme i undervisningen men ändå
har antalet idrottstimmar reducerats.
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SAMMANFATTNING

Folkhälsan har varit ett hett debattämne på 90-talet och dagligen utsetts vi för
reklam av olika slag, där kroppen är i centrum. Våra levnadsvanor har
förändrats i och med den snabba tekniska utvecklingen, vilket gör att vi inte
rör oss lika naturligt nu som förr. Arbetet syftar till att ge en fördjupning i
vad begreppet hälsa står för, uppmärksamma vad de två senaste läroplanerna
säger om hälsobegreppet samt belysa vad elever i år 5 tycker och tänker om
begreppet hälsa. Genom detta arbete har jag försökt ge en bild av vad som
innefattas i begreppet hälsa samt vad skolan skall ge eleverna inom detta
område.
Följande frågeställningar var utgångspunkt för mitt arbete:
• Vad står begreppet hälsa för?
• Vilken syn hade man på hälsa förr i tiden?
• Varför bytte ämnet idrott namn till idrott och hälsa?
• Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsobegreppet?
•  Vad anser eleverna i grundskolan om begreppet hälsa?

I min undersökning har jag använt mig av litteraturstudier och en enkät. Jag
valde att göra enkätundersökningen i tre klasser i år 5. Enligt min
undersökning så tycker de flesta eleverna att hälsoundervisning är viktigt,
men att skolämnet idrott bidrar med kunskap om hälsa var det ingen som
tyckte. Enligt Lpo-94 så ska hälsoperspektivet få ett större utrymme i
undervisningen men ändå har antalet idrottstimmar reducerats.
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1 BAKGRUND

Idrott har alltid varit mitt stora intresse, därför var det inte svårt att veta vilket
ämne jag skulle välja för mitt examensarbete. Jag funderade sedan länge på
vad jag skulle inrikta mig på men kom tillslut fram till att arbetet skulle handla
om vår hälsa med anknytning till skolans värld. Folkhälsan har under en
längre tid varit ett hett debattämne i olika massmedier och
Folkhälsoinstitutets kampanjer har avlöst varandra. 1994 bytte ämnet idrott i
skolan namn till idrott och hälsa. Varför lade man till begreppet hälsa? Det
är en fråga som jag är väldigt nyfiken att finna svaret på. Begreppet hälsa
fanns redan med i läroplanen från 1980.

Under min egen skoltid så pratade vi inte speciellt mycket om hälsa trots att
begreppet fanns med i Lgr 80. Den läroplanen skulle börja gälla när jag
började i skolan. Under min utbildning till lärare så har jag mer eller mindre
kommit i kontakt med begreppet men inte tillräckligt för att jag skall vara
nöjd. Jag kände helt enkelt att jag behövde fördjupa mina kunskaper inom
området så att jag kan beakta begreppet i min kommande undervisning.
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Detta arbete syftar till att ge en fördjupning i vad begreppet hälsa står för,
uppmärksamma vad de två senaste läroplanerna säger om hälsobegreppet
samt belysa vad elever i grundskolan tycker och tänker om begreppet hälsa.
Genom detta arbete har jag försökt att ge en bild av vad som innefattas i
begreppet hälsa samt vad skolan ska ge eleverna inom detta område.

Följande frågeställningar är utgångspunkt för mitt arbetet:

Vad står begreppet hälsa för?

Vilken syn hade man på hälsa förr i tiden?

Varför bytte ämnet idrott namn till idrott & hälsa?

Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsobegreppet?

Vad anser eleverna i grundskolan om begreppet hälsa?
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE

För att ta reda på vad eleverna i grundskolan anser om begreppet hälsa har
jag valt att göra en enkät. Där har jag förutom frågor om hälsa även tagit med
frågor om mat, spontanmotion och idrottsaktiviteter på fritiden för att se vad
eleverna i år 5 har för vanor. För att få reda på vad begreppet hälsa står för
och hur man såg på hälsa förr i tiden har jag läst litteratur och tidningsartiklar.
Jag har också studerat de två senaste läroplanerna för att få reda på vad de
säger om hälsobegreppet.

3.1 Undersökningsgrupp för enkäten

Jag har valt att undersöka 3 klasser i år 5. Sammanlagt deltog 79 elever
fördelade på 39 flickor och 40 pojkar. Skolorna i undersökningen valdes ut
helt slumpmässigt. En av klasserna i år 5 kommer från en liten skola i en
mindre kommun i Mellansverige. De två övriga klasserna kommer från en
stor skola i en större kommun i södra Sverige.

Jag har valt att göra undersökningen i år 5 eftersom det i kursplanen för
grundskolan, finns mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte
skolåret. Jag kan i och med detta lättare se vad eleverna skall kunna om
begreppet hälsa.

3.2 Genomförande av undersökningen

I alla klasser utom en var det jag som delade ut och samlade in enkäten.
Det lämpade sig så eftersom jag hade kontakt med en av skolorna. I en av
klasserna var det en god vän till mig som skötte allt kring enkäten. Läraren
hade fått korta instruktioner av mig hur hon skulle gå till väga. Jag hade ingen
kontakt med klassen i fråga.

Innan eleverna fick fylla i enkäten så presenterade jag vad jag skulle använda
enkäten till och vad mitt examensarbete skulle handla om. Eleverna fick fylla
i enkäten på "vanliga lektioner" alltså inte idrottslektionerna eftersom jag inte
ville styra deras svar på frågan; Om de pratar om hälsa i skolan, i så fall på
vilka lektioner? Jag fann att samtliga elever var positivt inställda till att
medverka i min undersökningen.
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3.3 Val av metod

När jag skulle göra undersökningen bland elever i grundskolan så valde jag
mellan att intervjua eleverna eller dela ut en enkät. Jag valde att göra
undersökningen i form av en enkät (se bilaga 1), där eleverna var anonyma.
Jag valde enkätformen eftersom jag fann det enklare och mindre
tidskrävande än att göra intervjuer och jag har på detta sätt fått med ett större
urval i undersökningen. Genom en enkät så blir dock vissa svar väldigt
kortfattade och enkäter gör att det inte finns tillfälle att ställa några
följdfrågor. Enligt Hartman så ska enkäter och intervjuer börja med frågor om
t.ex. kön, ålder och bostadsort, vilket jag också har gjort (se bilaga 1). Innan
jag började materialinsamlingen så prövade jag enkäten på personer i min
närhet. Jag fick på så sätt reda på om det fanns några oklarheter som jag
eventuellt kunde utveckla. Hartman skriver att man bör göra en provenkät
för att få bra frågeformuleringar.

För att göra en intervju så krävs det bra planering med genomtänkta frågor
och eventuellt en bandspelare för att få med allt som den intervjuade säger.
Intervjun kanske inte alls leder dit du vill beroende på vad de intervjuade
säger. Du ska sedan hitta personer som är villiga att ställa upp samt tid och
plats för intervjun. Därefter ska allt material sammanställas och skrivas ned.
När en enkät skall fyllas i så krävs det ingen speciell plats, ett klassrum går
utmärkt och en hel klass svarar på frågorna på samma tid som det tar att
intervjua en person.

I en enkät får alla samma sorts frågor men i en intervju är det lätt att hjälpa -
lotsa den intervjuade på rätt spår d.v.s. så att personen svarar som man har
tänkt sig. Enkäter gynnar egentligen de som kan uttrycka sig skriftligt. Det
kan bli så att viss information går förlorad på grund av den här
undersökningsformen. Det finns både för- och nackdelar med de olika
metoderna men jag tycker att enkätmetoden trots allt var lämpligast för mig
för att jag skulle få in så många svar som möjligt på mina frågor.
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4 LITTERATURGENOMGÅNG

4.1 Hur definieras hälsa i olika uppslagsböcker?

Jag tänkte att det kunde vara intressant att se hur begreppet definieras i olika
uppslagsböcker men många har dessvärre inte med ordet hälsa i den
bemärkelsen som jag letade efter men däremot återfinns ord som
hälsokontroll, hälsorisk, hälsokost osv. Här nedan följer en sammanställning
av de uppslagsböcker som jag fann begreppet hälsa i.

Nordstedts svenska ordbok från 1990 säger följande om hälsa:

Tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos
människa (el. djur); såväl om det tillfälliga som det mer
permanenta kroppstillståndet.

Nationalencyklopedin nionde bandet från 1992 hänvisar till WHO:s
definition av hälsa (1946).

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och
handikapp.

I Nationalencyklopedin band 9 (1992) står att läsa att hälsa beskrivs som ett
positivt tillstånd som gäller hela individen och dess situation. WHO:s
definition av hälsa har uppfattats som för utopisk d.v.s. en definition vars
innehåll ej kan förverkligas Det är dock svårt att ange en definition som alla är
nöjda med.

Prismas uppslagsbok från 1998 säger att:

Hälsa är kroppens tillstånd när den fungerar på bästa sätt utan
sjukdomstecken eller tecken på avvikelser.

4.2 Hälsa förr och nu

Människan har i alla tider lekt och tävlat med varandra. Under antiken hade
tävling och träning stor betydelse. Man ville värna om utvecklingen av både
kropp och själ "en sund själ i en sund kropp" var mottot (Johansson m.fl.
1994 s.123). Antikens människor trodde att sjukdomar berodde på demoner,
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trollkarlar eller andra onda makter. Hippokrates (460-370 f.kr), som anses
vara läkekonstens fader, var den förste som hävdade att orsakerna till
sjukdomar inte var av övernaturligt slag utan jordiskt slag. Han ansåg att
sjukdomar berodde på förändringar i våra kroppsvätskor. Först på 1800-talet
kunde den franske läkaren Louis Pasteur visa att bakterier ger upphov till
smittsamma sjukdomar. Idag vet vi att infektionssjukdomar orsakas av små
mikroorganismer i form av bakterier, virus eller andra små levande
organismer som tränger in i kroppen (Ryberg, m.fl. 1994).

Läkarvetenskapens framsteg har ökat medellivslängden bland jordens
befolkning men den maximala livstiden har inte blivit längre d.v.s. fler
människor når medellivslängden men vi lever inte längre nu än förr.
Det betyder att barn som föds idag har mycket större chanser att klara
spädbarnsåldern, att överleva olyckshändelser och infektioner. Sannolikheten
för att de blir äldre än 90 år har dock inte ökat.

Under Medeltiden betraktades kroppen som något ont. Kroppen skulle
kuvas för att själen skulle renas. Man betraktade kroppsövningar som synd
(Johansson m.fl. 1994) men på 1600- och 1700- talet hade man en helt annan
uppfattning. Enligt Locke (1632-1704) var kroppens hälsa en förutsättning
för själens välde över kroppen. Han menade att en god hälsa utgör grunden
för all annan inlärning. Locke ansåg därför att uppfostran skulle starta med
undervisning om hur man uppnår en sådan.

Rousseau (1712-1778) precis som många andra pedagoger såg en koppling
mellan kropp och själ. Rousseau ansåg att det var viktigt såväl för moralen
som för inlärningen att eleven var både fysiskt och psykiskt välmående. Både
Locke och Rousseau förespråkade en mer naturlig undervisningsmetod. Den
skulle bestå av mindre stillasittande och mera lek och kroppsrörelse ute i
naturen.

I mitten på 1700-talet skrevs det många avhandlingar om fysisk fostran och
det hölls föredrag om motionens betydelse för hälsan. Carl von Linné höll
föreläsningar om hälsovård där han betonade vikten av sömn, vila och
motion. Vid mitten av 1700-talet var ungdomens hälsa väldigt dålig och det
rekommenderades att de mellan vanliga lästimmar skulle röra på sig. I mitten
på 1800-talet var det dags igen. Många ansåg att alltför mycket tid ägnades åt
läsning och stillasittande i skolan. Man var överens om att kroppsövningar
som gymnastik var bästa hjälpmedlet för att komma tillrätta med barnens allt
sämre hälsa (Annerstedt, 1990).
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Den svenske gymnastikens fader, Per Henrik Ling (1776-1839) insåg tidigt
hur viktigt det var med kroppsövningar för att vi människor skulle må bra.
I Linggymnastiken skulle alla kunna vara med. Träningen skulle inte vara
inriktad på prestation utan den skulle befrämja hälsan. Det handlade alltså inte
om att jämföra sig med andra prestationsmässigt utan det viktiga var att
fokusera på sin egen hälsa (Ryberg m.fl. 1994).

1842 infördes Svensk folkskola och då skulle alla barn ha gymnastik på
schemat, men många skolor saknade lärare, lokaler och materiel. Övningarna
var ofta stela och "militäriska". Så småningom blev övningarna mjukare och
skolorna började undervisa barnen i ämnet hälsolära. Vid sekelskiftet hade
barnen gymnastik sex dagar i veckan (Johansson m.fl. 1994).

Begreppet motion, som kommer av engelskans ord för rörelse, motion,
känner vi till sedan mitten av 1800-talet då man ville förbättra skolungdomens
hälsa. Motion blev ett viktigt inslag i den hälsobefrämjande livsföringen.
Motionsidrotten är en följd av levnadsförhållandena i samhället. Människan
behöver allt mindre ork och muskelkraft eftersom teknologin och
automatiseringen utvecklats och kommunikationerna förbättrats (Ryberg,
m.fl. 1994). Vi rör oss inte lika naturligt nu som förr i tiden. Vi människor
har blivit mer och mer bekväma av oss.

Sjukvårdskostnaderna ökar ständigt därför måste de förebyggande åtgärderna
från samhällets sida öka. Människorna måste också i större utsträckning
förstå vikten av att sköta sin kropp och hälsa. Bästa sättet att minska
sjukvårdskostnaderna är att ge människorna ökade kunskaper och
möjligheter till fysisk aktivitet. Detta bör grundläggas redan i den
obligatoriska skolan (Annerstedt, 1990).

4.3 Vad står begreppet hälsa för?

Begreppet hälsa är ett stort och vitt begrepp. Det finns många olika sätt att
definiera hälsa. Vilket svar som ges på frågan beror helt och hållet på vem
som blir tillfrågad. De flesta definitioner omfattar dock faktorer som gör det
möjligt för individen att utveckla sig själv, göra ett bra arbete eller på annat
sätt leva ett aktivt och sunt liv.

Vi människor är byggda för fysisk aktivitet. Vi måste få vårt rörelsebehov
tillfredsställt för att må bra, både på kortare och längre sikt. Blir vi friskare
om vi motionerar? Mycket tyder på det men man måste vara försiktig i sina
påståenden. Det vi vet är att den grupp som motionerar sjukskriver sig mer
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sällan än den som inte motionerar. Det kan i och för sig bero på att de som
inte motionerar är svagare och inte har samma möjlighet att motionera
(Johansson m.fl. 1994).

Människans kropp har mer och mer kommit att stå i centrum i olika
massmedier. "Många menar att det viktigaste för att må bra är att ha en
kropp som fungerar bra och ser bra ut" (Ryberg m.fl.1994, s.4). Vi har
blivit mer och mer kroppsfixerade vilket i och för sig inte är så konstigt
eftersom vi dagligen utsätts för reklam av olika slag där kroppen är i
centrum. "Det finns dock en risk att många idag betraktar den fysiska
hälsan som ett mål istället för ett medel" (Ryberg m.fl. 1994, s.16).

Det är viktigt att skolan tillsammans med föräldrarna tar ett ansvar för den
enskilde individens emotionella utveckling. Vår viktigaste uppgift måste ändå
vara att skapa möjligheter och förutsättningar för eleverna att stärka sin
självkänsla och sin tilltro till sig själv. Det är viktigt att de får arbeta med sin
empatiska förmåga och att de lär sig ta kommandot över sitt eget liv. I
skolans arbete med hälsa är det viktigt att skapa goda vanor och positiva
beteenden, positiva värderingar och positiva attityder så att eleverna
utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vanor
och beteenden grundläggs tidigt i barnens liv och ofta är det lättare att ta tills
sig negativa vanor än positiva (Barlow, 1997). Undersökningar på äldre
ungdomar visar att de som har varit aktiva i en idrottsförening har större
möjlighet till positiva relationer med sin omgivning under sitt fortsatta liv
(Huitfeldt, m.fl. 1998). I WHO:s (Världshälsoorganisationens) Ottawa-
manifest från 1986 står att läsa:

Hälsa uppstår när man bryr sig om sig själv och andra.
Om vi har bra relationer till varandra så mår vi bra, har
vi dåliga relationer mår vi dåligt. (Ryberg m.fl. 1994, s.158)

WHO varnar för att hälsobudskapen kan bli för individinriktade där hälsan
blir det samma som att vara fysiskt frisk, stark och vacker. WHO vill i stället
betona HÄLSA FÖR ALLA. Ingen har rätt att må bra på en annan människas
bekostnad (Ryberg m.fl.1994).

Hälsa är att må bra och fungera väl i ett fysiskt, psykiskt, socialt och
ekologiskt perspektiv. Det handlar om hela individens tillvaro. Hälsa handlar
om att sträva efter situationer som ger näring, lust och mening åt livet
(Barlow, 1997). Ryberg pratar också om att när man ser på människans hälsa
så måste man ta hänsyn till mer än den fysiska aspekten. De psykiska, sociala
och andliga aspekterna är lika viktiga. För att kunna må bra är det viktigt att
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man kan ta emot och hantera impulser som vi dagligen utsetts för. Att se
hälsa ur enbart ett perspektiv är för snävt därför har Ohlsson, Ryberg och
Sjöholm, (1997) delat upp den i fyra olika delar:

• Fysisk hälsa- är att ha en kropp som fungerar bra. För att kroppen ska
fungera, så finns en inre jämvikt. Rubbas jämvikten, reagerar kroppen och
vi kan bli sjuka.

• Psykisk hälsa- är att känna glädje, trygghet och lust att leva. Psykisk hälsa
är grundläggande för allt vad vi gör. Hela vår kropp påverkas av vad vi
känner och tänker.

• Social hälsa- är att komma överens med sin omgivning. Att ha en god
social hälsa innebär att vi lever i en tillfredsställande miljö och kommer
bra överens med våra medmänniskor. Social hälsa handlar också om hur
vi känner det inombords. Många av våra känslor är positiva och stimulerar
oss men det finns också negativa känslor. Det kan t.ex. vara avundsjuka
eller upplevelser att andra mobbar.

• Andlig hälsa- är att vara öppen inför livet. För att vi ska må bra så räcker
det inte med att kroppen trimmas, att kroppen är i jämvikt och att vi har
bra relationer till andra människor. Att vara människa har också en djupare
mening. Den handlar om varför vi finns till. Vi ställs inför frågor som
människor i alla tider har burit på och sökt svaren på t.ex. Vem är jag?
Vad är meningen med allt? Hur kommer min framtid att se ut? o.s.v.

4.4 Vad är ohälsa?

Ohälsa brukar främst förknippas med sjukdomar av olika slag men det
förknippas minst lika mycket med vår psykiska förmåga. Ohälsa kan
beskrivas som en fysisk företeelse där olika former t.ex. yttre miljöpåverkan,
skador, missbruk m.m. kan påverka vår kropp negativt.
Vår hälsa påverkas av vår livsstil och våra matvanor. Man har t.ex. konstaterat
att det finns ett klart samband mellan vad vi äter och hjärt- och
kärlsjukdomar samt cancer. I dagens samhälle är tempot och brusnivån hög.
Detta kan lätt leda till överstimulering och ohälsa. Därför är det viktigt att vi
får tillräckligt med vila och sömn för att bibehålla vår hälsa (Ryberg m.fl.
1994). Ohälsa kan delas upp i fysisk och psykisk ohälsa.

4.4.1 Fysisk ohälsa
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Fysisk ohälsa handlar om sjukdomar som vi kan drabbas av. Det kan t.ex.
vara sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, huvudvärk
eller skador på kroppen. Cancersjukdomar ökar i genomsnitt med 1,7 % per
år. Tobaksrökning och felaktig kost är stora hälsorisker när det gäller cancer
men för mycket sol är heller inte bra. Vår kost är också en stor riskfaktor när
det gäller hjärtinfarkt men rökningen kommer inte långt efter. Allergier av
olika slag och överkänslighet är ett växande folkhälsoproblem. Det är därför
viktigt att förbättra inomhusmiljön i daghem, skolor, bostäder och på
arbetsplatser (Ohlsson m.fl. 1997).

4.4.2 Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa handlar om oro, nedstämdhet, ångest och depression.
Vi kanske rent av ersätter verkligheten med fantasier och drömmar för att
klara av vardagen. Det kan också handla om att vi upplever tävlingsångest. Vi
kan då lätt få en känsla av att tappa andan, hjärtklappning, illamående, ont i
magen o.s.v. (Ohlsson m.fl. 1997).

Det som kanske är det största hotet mot vår psykiska jämvikt och hälsa är
stressen (Ryberg m.fl. 1994). Ett annat ord för stress är påfrestning. När vi
blir stressade så förbereder vi oss för kamp eller flykt. Vi behöver då extra
krafter. Stresshormoner produceras och fettsyror frigörs vilket gör att vi får
mer energi. Den extra energin vi får kommer oftast inte till användning.
I stället går vi omkring med förhöjd beredskap (Johansson m.fl. 1994).
Alla krav som vi ställs inför innebär stress. Det finns två olika sorters stress,
positiv och negativ stress. Den positiva stressen kan vi klara av men den
negativa kan ge fysiska och psykiska symtom. De fysiska symtomen kan
vara hjärtklappning, magbesvär, torrhet i munnen medan de psykiska
symtomen kan vara irritation, oro, rastlöshet, trötthet, sömnproblem,
koncentrationssvårigheter, minnesproblem eller ångest.

Positiv stress kan t.ex. vara krav som är positiva, stimulerande och som
regel frivilliga. Vi känner att vi kan hantera och behärska de kraven. Negativ
stress följs av de negativa kraven. De har vi svårt att komma tillrätta med.
Det kan hända att vi får anstränga oss till det yttersta. Detta kan göra att vi
ständigt känner oss spända och oroliga (Ohlsson m.fl. 1997). Vi behöver en
viss mängd av stress för att fungera effektivt och bra. Om vi är
överstimulerade reagerar vi som om hade skygglappar för ögonen. Vi
stänger ute viss information från omvärlden. Om vi däremot är
understimulerade får vi psykisk näringsbrist (Ohlsson m.fl. 1997). Vi vet inte
vad vi ska göra utan vi blir handfallen.
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Att vistas i naturen påverkar hälsan på många sätt. Försök visar att vi bland
annat blir mindre stressade och att blodtrycket sjunker. Naturen gör att vi
blir lugnare och tålmodigare. Vi kan också koncentrera oss bättre och vi har
lättare att fatta beslut. Orsaken är troligen att de intryck vi får i naturen
uppkommer av sig själv, utan yttre påverkan. Det krävs alltså inte lika mycket
kraft av oss i naturen som i en stadsmiljö, där det ständigt händer saker som
vi måste vara uppmärksamma på (Johansson m.fl. 1994).

4.5 Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsa?

Vad ska egentligen lärarna ta upp om hälsa i skolan? Vad ska eleverna kunna
om hälsa när de har gått ut grundskolan? För att få reda på mina funderingar
så har jag studerat den aktuella läroplanen, 1994 års läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 och föregångaren till den 1980 års
läroplan för grundskolan, Lgr 80. Jag har valt att studera de båda
läroplanerna för att kunna jämföra och se om det har blivit någon skillnad
vad det gäller begreppet hälsa eftersom ämnet idrott 1994 bytte namn till
idrott och hälsa. Jag har inriktat mig på vad följande ämnen säger om hälsa;
no och idrott och hälsa eftersom det är de ämnena som det är tänkt att jag
ska undervisa i.

4.5.1 Lgr 80 om ämnet idrott

I Lgr 80 står det en hel del om begreppet hälsa. Lgr 80 är dock upplagd på
ett annat sätt än Lpo 94. I Lgr 80 kan man läsa att Idrott ingår i
grundskolans undervisning därför att

• Kroppsrörelse och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande,
• Eleverna skall tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt. (s. 90)
Eleverna ska alltså få röra på sig och komma ut i naturen för att hålla sig friska
och må bra. Hälsa, hygien och ergonomi är förebyggande hälsovård och
därför hela skolans angelägenhet. Samverkan ska framförallt ske med
hälsovården, hemkunskapen, orienteringsämnena, skolans måltidsverksamhet
samt elevernas föräldrar.

Vilka är målen för undervisningen i idrott?

• Undervisningen skall medverka till elevernas fysiska, psykiska och
sociala utveckling samt syfta till att skapa förståelse och bestående
intresse för regelbunden kroppsrörelse som ett medel till hälsa och
välbefinnande.
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• Eleverna skall skaffa sig kunskaper om hur man sköter sin kropp och
hälsa, om hur människan fungerar i arbete och vila, om olika
handikapp samt om riktiga arbetsställningar och arbetsrörelser.

• Under vistelse i naturen skall eleverna skaffa sig kunskaper om
friluftsliv. Få förståelse för den ekologiska balansen samt lära sig att ta
ansvar för naturen och utnyttja den rätt för rekreation (återhämtning)
och friluftsliv.

• Eleverna skall diskutera mål, normer och resurser för idrott och
uppmuntras till aktiva insatser för idrott och förebyggande hälsovård i
skola, hem och samhälle.

(Lgr 80,  s.90).

4.5.2 Lgr 80 om de naturorienterande ämnena

Mål för de naturorienterande ämnena:

• Genom undervisning i de naturorienterande ämnena skall eleverna
vidga och fördjupa kunskaperna om sig själva, naturen och
människans verksamhet.

• Undervisningen skall leda till att eleverna lär sig hur människokroppen
fungerar. Den skall ge en överblick över olika hälsoproblem bl.a.
rörande arbetsmiljö och beroendeframkallande medel. Eleverna skall
på så sätt få kunskap om olika hälsorisker samt om hur man bygger upp
och bevarar sin hälsa. De skall uppmuntras att aktivt arbeta för
hälsobefrämjande vanor, t.ex. i fråga om alkohol, narkotika och tobak,
både när det gäller dem själva och andra.

• Undervisningen skall ge en orientering om ämnenas uppbyggnad och
reaktioner. De skall få en inblick i hur denna kunskap används för att
förbättra våra livsvillkor men också vilka risker användningen kan
medföra.

• Undervisningen skall leda till att eleverna får en orientering om olika
arbetsmiljöer, industrier och tillverkningsprocesser. De skall
därigenom få insikt i olika yrken och i människors arbetsförhållanden ,
så att de lättare kan ta ställning till sin egen framtid och arbeta för en
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förbättrad miljö.    (Lgr 80,
s.114)

4.5.3 Lpo 94 om ämnet idrott och hälsa

Barlow skriver att hälsa är något som berör alla och borde ingå i alla ämnen.
Hälsoarbetet borde vara en första prioritet i alla skolor. Skolan och även den
pedagogiska utbildningen måste inrikta sig på att eleven skall vara i centrum i
undervisningen och inte skolan eller det specifika ämnet. Begreppet hälsa
återfinns dock på ett flertal ställen i läroplanen bl.a. under Mål att uppnå i
grundskolan s. 10. Där står att läsa att skolan ansvarar för att varje elev
efter genomgången grundskola

• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa
samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Här står det klart och tydligt att skolan har ansvaret för att eleverna har
kunskaper om vad en god hälsa är och att deras livsstil påverkar den.
Quennerstedt skriver i en artikel på s.18 i tidningen TiG nr: 2, 1999 att ämnet
idrott och hälsa bytt karaktär i och med de nya kurs- och läroplanerna.
Ämnet har gått från ett färdighetsämne till ett reflekterande hälsoämne. Ämnet
idrott och hälsa innehåller väldigt mycket. Barnen ska få prova på lekar,
danser och idrotter av olika slag och dessutom ska man hinna med teori och
friluftsliv på de få idrottstimmar som ges. Det är en svår ekvation att lösa.

I kursplanen för idrott och hälsa står det att idrott, friluftsliv och olika former
av motion samt återhämtning av krafterna har stor betydelse för folkhälsan.
Det är därför viktigt att barn och ungdomar får kunskap om hur den egna
kroppen fungerar samt hur man genom rätt kost, regelbunden motion och
friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande. I mål att
sträva mot kan man läsa att skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa
sträva efter att eleven

• får förståelse och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet
och grundlägger goda vanor som kan leda till hälsa och
välbefinnande.

• skaffar sig sådana kunskaper som gör det möjligt att se olika former av
kroppsrörelse, mat, motion och idrott ur ett allmänt hälsoperspektiv
men också ger förutsättningar för ett personligt ställningstagande.
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Detta låter väldigt bra. Men hur blir det med intresset när idrotten på fritiden
är så elitinriktad? Passar man inte in i verksamheten så slås man ut, man
kanske rent av inte får vara med. En tidig specialisering ger en tidig
utslagning. Barlow (1997) skriver att detta kan leda till att man inte rör sig
alls. Detta sker oftast i och efter puberteten. Barlow vill att idrotten på
fritiden skall ta ett större hälsoansvar och då speciellt bland barn upp till 12
år. I skolan arbetar vi för att alla ska få vara med, stärka självförtroendet och
det viktiga är inte att vinna men på fritiden är det helt andra budskap. Detta
kan bli väldigt förvirrande för barnen och de kan lätt tappa intresset för
lagsporter.

Under ämnets uppbyggnad och karaktär kan man läsa att "Idrott och hälsa
skall ha en tydlig inriktning mot god hälsa och god miljö så att eleverna
blir förtrogna med sambanden mellan livsstil, livsmiljö och hälsa för att
skapa livskvalitet" (Kursplaner för grundskolan, 1994 s. 31).

Vilka mål ska då eleverna ha uppnått i slutet av det femte skolåret?
Eleven skall

• Ha erfarenhet av vanliga idrottsaktiviteter,
• Kunna ge synpunkter på den egna arbetsmiljön i skolan,
• Veta något om skaderisker och om hur skador kan förebyggas,
• Ha kännedom om lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv under

olika årstider.
             (Kursplaner för grundskolan, 1994 s.90)

4.5.4 Lpo-94 om de naturorienterande ämnena

I kursplanen för de naturorienterande ämnena kan man under gemensamma
mål att sträva mot för biologi, fysik och kemi läsa att skolan skall i sin
undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven

• Utvecklar sin omsorg om och respekt för naturen och sitt ansvar för
miljön i såväl lokalt som globalt perspektiv.

I kursplanen för biologi kan man under Mål att sträva mot läsa att utöver de
mål som är gemensamma för No- ämnena så skall skolan i sin undervisning i
bilogi sträva efter att eleven

• Får kunskap om människokroppens byggnad och funktion och inser
betydelsen av goda hälsovanor.
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Under rubriken människan under ämnets uppbyggnad och karaktär s. 10
kan man läsa att eleverna skall inse betydelsen av hur man sköter den egna
kroppen för att främja hälsan och sitt välbefinnande. Varje elev skall också
ha insikt om hur droger och gifter, liksom faktorer i arbetsmiljön, kan skada
kroppen.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall

• Förstå betydelsen av goda hälsovanor och känna till något om
beroendeframkallande medels inverkan på hälsan.

Tittar vi i kursplanen för ämnet fysik så finns det inget där som tar upp
begreppet hälsa men i kursplanen för ämnet kemi kan man under mål att
sträva mot läsa att skolan skall sträva efter att eleven

• Utvecklar förståelse för materiens oförstörbarhet, omvandlingar,
kretslopp och spridning samt effekterna av människans ingrepp i dessa
förlopp.

Under ämnets uppbyggnad och karaktär står att läsa att kemiskt kunnande
är en förutsättning för att få insikt i miljövården i det moderna samhället.
Genom växternas fotosyntes bildas i första hand kolhydrater, som har en
grundläggande betydelse för människors och djurs ämnesomsättning.

Mål som eleverna skall ha uppnått vid det femte skolåret
Eleven skall

• Veta hur riskabla eller farliga kemikalier i hemmiljön skall hanteras
och hur de är märkta.
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5 RESULTAT

5.1 Enkät resultat

Här följer en sammanställning av resultatet av min enkätundersökning bland
elever i grundskolan. Jag har valt att redovisa varje fråga var för sig. Frågorna
är sammanställda på två olika sätt eftersom några frågor saknar givna
svarsalternativ. Frågorna 1, 3, 4 och 5 är sammanställd i cirkeldiagram
medan frågorna 2, 6 och 7 är sammanställd i tabellform. Efter varje fråga
finns en kommentar.

FRÅGA 1

Hur tar du dig oftast till skolan?
Buss      Bil      Cykel      Går      Eget alternativ

Jag har delat in svaren i tre kategorier; cykel, går och åker. I kategorin åker
ingår buss, bil och taxi. Det har ingen betydelse för resultatet vilket fordon
man åker i till skolan därför har jag valt slå ihop dessa tre svarsalternativ till
en kategori. Varje elev har angivit ett svar på frågan. Det var ingen som angav
något eget alternativ därför valde jag att inte redovisa den kategorin.

Figur 1: Flickornas svar Figur 2: Pojkarnas svar

Kommentar: Det är en större andel flickor än pojkar som cyklar till skolan
medan andelen pojkar som går till skolan är större än flickornas. Något som
är positivt är att väldigt få elever åker i något fordon till skolan. De flesta
elever får alltså "spontanmotion" dvs. omedveten rörelseträning, genom att ta
sig till och från skolan.

Pojkar år 5
5 % av pojkarna åker till skolan

27,5 % av pojkarna 
går till skolan

67,5 % av pojkarna cyklar till skolan

Flickor år 5
7,7 % av flickorna åker till skolan

10,3 % av flickorna 
går till skolan

82 % av flickorna cyklar till skolan
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FRÅGA 2

Ringa in de måltider du brukar äta under dagen.
Frukost          Mellanmål          Lunch          Mellanmål          Middag

Tabell 1: Visar elevernas måltidsvanor

Antal måltider 2 3 Fler än 3

Antal flickor i år 5 0 14 25

Antal pojkar i år 5 3 12 25

Summa 3 26 50

Kommentar: Här kan man se att de flesta eleverna oavsett flicka eller pojke
äter mer än tre gånger om dagen. Man bör äta fem gånger om dagen för att
hålla blodsockerhalten på en jämn nivå men det kan vara svårt när lunchen
ligger så tidigt i skolan. Mellanmålet på förmiddagen hinner man inte med. Det
finns dock ett par pojkar som slarvar och tyvärr är det så att de hoppar över
frukosten - dagens viktigaste mål. Till frukost bör vi äta 1/4 av dagens totala
näringsintag för att orka med dagens påfrestningar.

FRÅGA 3

Deltar du i någon idrottsaktivitet på fritiden?

Tabell 2: Visar idrottsaktiviteten bland eleverna

Kategori JA NEJ

Flickor i år 5 76,9 % 23,1 %

Pojkar i år 5 85 % 15 %

Kommentar: Här kan man se att de flesta eleverna i år 5 har någon
idrottsaktivitet på fritiden. Några har till och med mer än en idrottsaktivitet.
Det är dock fler flickor än pojkar som inte idrottar överhuvudtaget. De som
svarade ja på den här frågan fick också skriva vilken aktivitet de ägnade sig åt.
Jag har gjort en sammanställning för att visa vilken form av idrott som
pojkar och flickor ägnar sig mest åt.

Jag har delat in idrottsaktiviteterna i 4 kategorier. I figur 3 respektive 4 visas
svaren i procentform. Flickorna angav 48 förslag sammanlagt och pojkarna
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51. Alla förslag är medtagna d.v.s. de som skrev två idrotter har räknats som
två förslag.

Tabell 3: Visar flickornas idrottsaktiviteter

Kategori Flickornas svar
Lagsport ute Fotboll
Lagsport inne Basket
Individuellt ute Jogging, skidor, ridning, golf
Individuellt inne Dans, simning, gymnastik, pingis, squash, drillning

Tabell 4: Visar pojkarnas idrottsaktiviteter

Kategori Pojkarnas svar
Lagsport ute Fotboll, ishockey, bandy
Lagsport inne Basket, handboll, innebandy
Individuellt ute Jogging, skidor, ridning, segling
Individuellt inne Fäktning, simning, gymnastik, brottning, tennis, kung

fu, ju-jutsu, judo

Figur 3: Idrottsfördelningen bland flickorna Figur 4: Idrottsfördelningen bland pojkarna

Kommentar: Här kan man se en tydlig skillnad mellan flickorna och
pojkarna vad det gäller lagsport ute. Det är betydligt fler pojkar än flickor
som ängar sig åt lagsporter ute. En stor majoritet av pojkarna ägnar sig åt
lagsporter överhuvudtaget medan flickorna i större utsträckning ägnar sig åt
individuella sporter.

Fördelning av idrottsaktiviteter 
bland pojkarna

13,7 % lagsport inne

56,9 % lagsport 
ute

3,9 % 
individuellt 

ute

25,5 % individuellt 
inne

Fördelning av idrottsaktiviteter bland 
flickorna

16,6 % lagsport inne

16,6 % lagsport 
ute

33,3 % individuellt ute

35,4 % individuellt 
inne
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FRÅGA 4

Vad är hälsa för dig?
Här fick jag en mängd olika svar därför har jag delat in de i fyra olika
kategorier. Flickorna gav 76 förslag medan pojkarna gav 62.

 Tabell 5: Visar elevernas syn på hälsa

Kategorier Elevsvar
Mat & Hygien Äta rätt kost, dricka vatten, tvätta sig, vara frisk och må bra, bra

bordsskick, sova, inte använda droger
Motion Träning, idrott, rörelse av olika slag, arbete

Friluftsliv Vara ute, leva i en bra miljö, frihet, frisk luft

Övrigt Vara med kompisar, kärlek, glad, ha vänner, ha bra självförtroende,
hälsa är viktigt

Figur 5: Visar flickornas syn på hälsa Figur 6: Visar pojkarnas syn på hälsa

Kommentar: Av figur 5 och 6 framgår att de flesta eleverna oavsett kön
svarade något som faller under kategorin mat & hygien. Några elever gav
flera svar på frågan men det vanligaste svaret var, att må bra. Vi kan också se
att fler pojkar än flickor tycker att hälsa är motion - att röra på sig. 5 flickor
medan bara 2 pojkarna svarade friluftsliv av något slag. I kategorin övrigt är
det jämnt mellan de båda könen.

FRÅGA 5

Vad tror du påverkar din hälsa?
På den här frågan fick jag också en mängd olika svar. Jag har valt att i
diagrammet ta med alla svar som gavs på frågan. Flickorna gav 65 svar
medan pojkarna gav 58 svar. Jag har delat in svaren i olika kategorier.

Så här svarade pojkarna på frågan; 
Vad är hälsa?

2 2 , 6  %  m o t i o n

3 , 2  %  f r i l u f t s l i v

8 , 1  %  ö v r i g t

6 6 , 1  %  m a t  

&   h y g i e n

Så här svarade flickorna på frågan; 
Vad är hälsa?

14, 5 % motion

6,6 % friluftsliv

7,9 % övrigt

71,1 % mat 
& hygien
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Tabell 6: Visar elevernas förslag

Kategorier Elevsvar
Miljöfaktorer Bakterier, avgaser, dålig luft- frisk luft, vädret, damm,

allergier
Fysiska faktorer Röra på sig, fritidssysselsättning, mat, dryck, sömn,

droger, sjukdomar
Sociala faktorer Kompisar, komma i bråk, mobbning, att inte få vara

med, familjen

Psykiska faktorer Snälla eller negativa kommentarer, självförtroende,
sårad- sviken, deppig, stress

     Figur 7: Visar fördelningen bland flickorna Figur 8: Visar fördelningen bland pojkarna

Kommentar: Andelen flickor och pojkar som har angivit fysiska faktorer är
ungefär lika stor men ett litet övertag för pojkarna. Studerar man de bägge
diagrammen så ser man att de är rätt så lika d.v.s. flickorna och pojkarna
tycker i stort sett lika vad det gäller de här frågan. Som man kan se så finns
alla delar med som ryms inom begreppet hälsa. Vissa delar nämns betydligt
mindre än andra men de finns trots allt med. Flickorna har dock angivit fler
förslag som berör känslor än vad pojkarna har gjort. Pojkarna har sin tur
angivit fler förslag som berör relationer än vad flickorna har gjort.

FRÅGA 6

Pratar ni om hälsa i skolan?
Om du svarat ja, när pratar ni om hälsa- i vilka ämnen?

Tabell 7: Visar elevernas svar

Detta påverkar hälsan enligt 
pojkarna

15,5 % miljöfaktorer

6,9 % psykiska 
faktorer

72,4 % 
fysiska faktorer

5,2 % sociala 
faktorer

Detta påverkar hälsan enligt 
flickorna

18,5 % miljöfaktorer

9,2 % psykiska 
faktorer

67,7 % 
fysiska faktorer

4,6 % sociala 
faktorer
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Kategori JA NEJ

Flickor år 5 67 % 33 %

Pojkar  år 5 62,5 % 37,5 %

Följande ämnen angavs:

No, Hemkunskap, Sv, i alla möjliga ämnen

Kommentar: Som man kan se av tabellen så anser mer än hälften av
eleverna i femman att man pratar om hälsa i skolan. Det är dock rätt många
som anser att de inte gör det. Det som är förvånande är att ingen, av de som
svarat ja på frågan, skrivit ämnet idrott. Enligt kursplanen för idrott och hälsa
så ska eleverna i slutet av det femte skolåret veta något om skador, klädsel
samt arbetsmiljö. Det är saker som ingår i begreppet hälsa. De har säkert
berört begreppet hälsa på något sätt men tydligen så har inte alla barn
uppfattat det. Det var väldigt många som inte skrev något ämne alls trots att
de hade svarat att de pratade om hälsa.

FRÅGA 7

Hur upplever du hälsoundervisningen i skolan?

Tabell 8: Visar hur eleverna upplever hälsoundervisningen

Kategorier Viktig Mindre viktig Intresserar
inte mig

Flickor i år 5 92,3 % 7,7 % 0 %

Pojkar i år 5 75 % 17,5 % 7,5 %

Kommentar: En klar majoritet av både flickorna och pojkarna tycker att
hälsoundervisning i skolan är viktigt. Här kan man se att eleverna har
intresset för ämnet och det bör skolan utnyttja. I tabell 8 kan man se att det
finns några pojkar som inte alls är intresserade av hälsa medan ingen av
flickorna svarat att de inte är intresserade. Det är dock fler pojkar än flickor
som svarat att hälsoundervisningen är mindre viktig.

5.2 Analys
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Jag kan genom min enkätundersökning konstatera att eleverna i år 5 kan
mycket om vad en god hälsa är och att de flesta tycker att hälsa är viktigt.
De flesta eleverna tycker att hälsoundervisning i skolan är viktigt men många
skriver också att de inte får någon undervisning i hälsa. Det som jag tycker är
mest intressant är att idrott inte nämns som ett av ämnena som man pratar
om hälsa i. Hur kan det komma sig? Pratar idrottsläraren inte om själva
begreppet hälsa utan bakar han/hon in det så väl att eleverna inte ser det man
pratar om? Jag trodde att idrott var det första ämnet som skulle komma upp
på fråga 6.

Det är skönt att se att så många elever fortfarande är aktiva på fritiden. Än har
inte datorer, TV-spel och video tagit över alla barns fritid trots att var och
varannan idag har tillgång till video och/eller data- eller TV-spel. Antingen har
barnen något av dessa apparater hemma eller så går de över till kompisen och
tittar eller spelar. Tittar vi på spontanmotionen (rörelse utan eftertanke) bland
eleverna så är den hög. Nästan alla elever rör sig på något sätt när de tar sig
till och från skolan. De flesta cyklar eller går. Det är bara 3 av 39 flickor och
2 av 40 pojkar som åker något fordon till skolan och av de som åker till
skolan så är det bara en som inte idrottar på fritiden. De andra som åker till
skolan får sin motion genom sina fritidsaktiviteter. För att barnen skall kunna
idrotta på fritiden så krävs det pengar, utrustning och engagerande föräldrar.
Barnen kanske behöver material av olika slag vilket kostar pengar. De
kanske också behöver betala en avgift för att kunna utföra aktiviteten. Är de
medlem i en klubb så behöver klubben få in pengar för att kunna driva
verksamheten. Barnen får då hjälpa till t.ex. genom att sälja lotter. Det tränas
en eller flera gånger i veckan och det kan hända att det på helgen ska spelas
matcher av olika slag. Barnen kan då behöva skjuts till och från
träningen/matchen. Alla föräldrar har inte tid med allt det här vilket gör att
några barn inte kan eller vill vara med. Jag kan bara hålla med Barlow när han
skriver;

Vi måste tillsammans ta ansvaret för våra barns hälsa,
barnen är vår framtid. (Barlow, 1997, s.15)

Skolan och föräldrarna måste samarbeta för att lyckas. Det ska inte vara
någon skrämsel propaganda i skolan när det gäller t.ex. rökning men det är
viktigt att man visar verkligheten som den faktiskt är. Barlow skriver att
skolans temadagar och temaveckor inte skapar någon bestående effekt hos
barnen. Det kan han i och för sig ha rätt i men jag tror att barnen tycker de
är roliga. Jag tror att det är viktigt att man kompletterar dessa dagar/veckor
under hela läsåret. Jag tror inte att en veckas arbete med hälsa räcker utan det
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måste genomsyra hela läsåret.

Johansson m.fl. (1994) skriver att maten är en av de viktigaste faktorerna för
hälsan. Maten ger oss energi och fungerar som byggnadsmaterial för
kroppen. Den har också betydelse för vårt humör och för hur vi mår. Enligt
min undersökning så äter barnen i år 5 rätt så bra. 50 av 79 elever äter fler än
tre gånger om dagen men det finns dock 3 pojkar som bara äter två gånger
om dagen och det är alldeles för lite. De hoppar över frukosten. Många kan
känna sig stressade på morgonen, föräldrarna kanske åker tidigt och barnen
får äta själva. Andra kanske har svårt att äta tidigt på morgonen. Jag vet
skolor som ordnar med frukost för barnen mot en liten ersättning. Det
tycker jag är ett bra alternativ. Att ha fruktstunder på eftermiddagarna är
också ett sätt att få barnen att bli piggare och orka mer.

I frågorna som handlade om vad hälsa är och vad som påverkar den kan man
se att det som oftast nämndes var något som handlade om mat, hygien och
motion. Det kanske är så att det är de delarna vi poängterar mest i skolan. De
andra bitarna kanske inte får inte samma utrymme i undervisningen. Tittar vi
närmare på frågan vad som påverkar vår hälsa så ligger de psykiska och
sociala faktorerna långt efter miljöfaktorer och fysiska faktorer. Vi i skolan
kanske måste bli bättre på att se till hela individen när det gäller ämnet hälsa så
att klyftan mellan faktorerna minskar. För alla delarna som ingår i begreppet
hälsa är lika viktiga.
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6 DISKUSSION

I diskussionen kommer jag att utgå från mina frågeställningar för att visa att
jag genom litteraturstudier och enkätundersökningen besvarat dessa.
Följande frågeställningar var utgångspunkt för arbetet:

• Vad hade man för syn på hälsa förr i tiden?
• Vad står begreppet hälsa för?
• Varför bytte skolämnet idrott namn till idrott och hälsa?
• Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsobegreppet?
• Vad anser eleverna i grundskolan om begreppet hälsa?

Jag kommer att behandla en fråga i taget, där jag väver in mina egna tankar
och funderingar.

• Vad hade man för syn på hälsa förr i tiden?

Riktigt långt tillbaka i tiden så ansåg man att tävling och träning var viktigt.
Det behövdes för att kropp och själ skulle må bra men man har inte alltid sett
positivt på kroppsrörelser. Under Medeltiden hade man ändrat uppfattning.
Nu var kroppen något ont som skulle kuvas så att själen blev ren. Men senare
var man åter tillbaka till rörelse för en god hälsa. Locke och Rousseau
förespråkade på 1600- och 1700 talet mer rörelse i skolan. Det var alldeles
för mycket stillasittande och det kunde aldrig vara bra för varken för
inlärningen eller hälsan. Ungdomens hälsa var riktigt dålig i mitten på 1700-
talet vilket gjorde att man införde rörelse mellan lästimmarna. Förr var man
mer inriktad på faktorer som bestämde hälsan medan man idag är inriktad på
åtgärder som kan åstadkomma hälsa

• Vad står begreppet hälsa för?

Jag skrev i början av arbetet att begreppet hälsa är ett stort och vitt begrepp
och svaret på frågan beror på vem man frågar. Jag har läst böcker och
tidningsartiklar för att få insikt i vad begreppet hälsa egentligen står för. Det
finns en mängd litteratur som behandlar hälsobegreppet därför har det varit
svårt att begränsa sig men någonstans måste man dra en gräns.

Begreppet hälsa definieras på olika sätt men innebörden är ofta den samma.
Läroboksförfattarna och undersökningsgruppen beskriver hälsa ungefär på
samma sätt men barnen använder inte begreppen fysiskt, psykiskt, socialt
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och andligt. De ger istället förslag på sådant som ingår under de olika
kategorierna. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) står hälsa för ett
tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte
blott frånvaro av sjukdom och handikapp. De har inte tagit med den andliga
aspekten på hälsa, den som handlar om de existentiella frågorna.

Ryberg och Barlow trycker på att man måste se till hela individen när man ser
på människans hälsa. Det är något som jag kommer att tänka på i framtiden.
Vi lärare måste bli bättre på att se hela individen och dess tillvaro. Vi är bra
på att lösa olika problem för stunden men det behöver inte betyda att det är
ur världen. Vi måste beakta frågor som vad, hur och varför. Tyvärr så har vi
lärare ramar som vi bör hålla oss inom och det finns inte tid för
utsvävningar. Det gör att man kanske inte alltid ser till individens bästa.

För mig betyder hälsa att man mår bra både fysiskt, psykiskt och socialt. En
ny upptäckt för mig var den andliga aspekten av hälsan. Den har jag inte
tidigare tänkt på.

• Varför bytte skolämnet idrott namn till idrott och hälsa?

När den nya läroplanen, Lpo-94 kom så hade skolämnet idrott bytt namn till
idrott och hälsa. Den nya kursplanen för idrott och hälsa betonar
hälsoaspekten. Förr var det viktigare att lära ut olika idrotter men nu är detta
nedtonat för ett tydligt hälsoperspektiv. Det är viktigt att poängtera att
rörelsens betydelse för hälsan inte är mindre nu än förr. Hälsa är så aktuellt
nu på 90-talet att skolan också måste betona det eftersom samhället gör det.
Skolan måste helt enkelt hänga med i utvecklingen och ta sitt ansvar för
barnens hälsa. Det som är lite underligt är att ämnet anses viktigt men ändå
reduceras antalet undervisningstimmar. Enligt Lgr 80 så ska eleverna ha 537
timmar idrott och enligt Lpo-94 skall eleverna  ha 460 timmar idrott och
hälsa per år. Jag tycker att timantalet skulle ha ökats i och med Lpo-94
eftersom ämnet ska betona hälsoaspekten och samtidigt hinna med friluftsliv
och olika idrotter.

• Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsobegreppet?

De bägge läroplanerna säger rätt så mycket om hälsobegreppet. Den stora
skillnaden tycker jag är att Lpo-94 fokuserar lite mer på hälsa och miljö och
då framförallt att eleverna skall reflektera själva över sin egen hälsa och den
globala miljön. Quennerstedt skriver i sin artikel i tidningen TiG nr 4, 1997
att miljön aldrig tidigare nämnts så centralt som den nu gör i Lpo-94. I Lgr
80 nämns det rätt så mycket om den egna arbetsmiljön medan i Lpo-94 så
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har man flyttat ut gränsen för miljön.

De båda läroplanerna är som jag skrev tidigare inte upplagda på samma sätt.
Lpo-94 är mindre styrande än Lgr 80 men båda tar upp väldigt mycket om
hälsa. Jag tycker att Lgr 80 är tydligare när det gäller själva begreppet. Det
kan bero på att det i kursplanerna för Lgr 80 står precis vad barnen ska göra
på låg- , mellan- och högstadiet i t.ex. hälsa, hygien och ergonomi. I Lpo- 94
så är denna rubrik ändrad till Livsstil, livsmiljö och hälsa. Här trycker man
lite mer på att eleverna skall bli förtrogna med sambanden mellan livsstil,
livsmiljö och hälsa för att skapa livskvalitet. I kursplanerna för Lpo-94 står
det vad undervisningen bör sträva mot och vad som bör ingå men det står
inte när de olika momenten ska komma in eller hur man ska gå till väga. Det
är upp till varje skola att bestämma det genom lokala arbetsplaner. I Lpo-94
finns ett övergripande mål vad det gäller hälsa men Lgr 80 saknar ett sådant
mål. I det övergripande målet i Lpo-94 står att; skolan ansvarar för att varje
elev efter genomgången grundskola

• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa
samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan (s.10).

Är det då någon skillnad på innehållet i kursplanerna? I Lgr 80:s mål för idrott
finns det inget som säger att eleverna skall kunna något om skaderisker och
förebyggande åtgärder vilket det gör i Lpo-94. Däremot så finns momentet
med i Lgr 80 men inte som ett mål isäg. Ett av målen för idrott i Lgr 80 är att
eleverna skall skaffa sig kunskaper om olika handikapp men i Lpo-94 finns
inget sådant specifikt mål för ämnet idrott och hälsa.

Jämför vi läroplanerna vad det gäller de naturorienterande ämnena så ser vi
att de tar upp i stort sätt samma saker. Lgr 80 trycker dock lite mer på
arbetsmiljön än vad Lpo-94 gör men det beror nog på att Lpo-94 har ett
vidare perspektiv på miljön. I Lgr 80 så står det mer om hälsa under de
naturorienterande ämnena än vad det gör i Lpo-94. Det beror på att det i Lgr
80 inte görs någon uppdelning i fysik, kemi och biologi.

• Vad anser eleverna i grundskolan om begreppet hälsa?

Enligt min undersökning så tycker de flesta eleverna att begreppet är viktigt.
Eftersom intresset finns hos eleverna så är det viktigt att vi lärare ser till att
intresset bibehålls. Det kan vi till exempel göra genom att integrera ämnet i
vår undervisning. Jag tror det är viktigt att vi använder oss av själva
begreppet hälsa så att eleverna vet att det vi pratar om ingår i hälsobegreppet.
Det var intressant att se att alla delar av hälsan mer eller mindre kom med.
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De flesta fokuserade på rörelse och motion men känslor och relationer kom
också med på ett hörn. Det som Quennerstedt skriver på sidan 16 i sin artikel
i tidningen TiG nr:2 1999 tycker jag är viktigt att poängtera för eleverna
nämligen att det är viktigt att se att det alltid är hela hälsan som påverkas.
Man kan t.ex. inte bara påverka en individs fysiska hälsa utan att de andra
delarna påverkas samtidigt.

6.1 Slutord

Det har varit väldigt intressant att fördjupa sig inom området hälsa. I och
med detta arbete så känner jag mig säkrare och mer inspirerad att undervisa
om hälsa. Begreppet hälsa ingår i mer än bara ämnet idrott och hälsa och jag
ser det som en fördel att jag har läst ämnet idrott och hälsa och samtidigt
fördjupat mina kunskaper inom detta område. Jag har skaffat mig mycket
kött på benen vad det gäller hälsa vilket gör att jag kan utnyttja det i mina
andra undervisningsämnen. Enligt min undersökning så tycker eleverna att
hälsoundervisningen är viktig och det är en sporre för mig att se till att de
fortsätter att tycka det. Kommer jag att lyckas? Jag kommer i alla fall att ha
stor nytta av mitt arbete i min kommande undervisning.

Hur är det med rörelse i dagens skola? Barnen sitter stilla väldigt mycket
redan från år 1. Jag skrev tidigare att vi är byggda för rörelse men ändå
utnyttjar vi det i väldigt liten grad. Jag är av den uppfattningen att ju mer man
rör sig och är aktiv på något sätt desto bättre lär man sig. Vem orkar
egentligen sitta helt still i 60 minuter. Ofta sjunker koncentrationen och
tankar finns på något annat håll. Jag tror att genom mer rörelse i skolan så kan
vi få alertare elever och på så sätt åstadkomma en effektivare inlärning.

Många av barnen i undersökningsklasserna är aktiva men som Barlow skriver
så är puberteten ofta en krisåldern för barnen. Det är ofta då som många
ungdomar slås ut. Platsar de inte så får de vara avbytare och kanske inte
spela så mycket. Detta gör att intresset och motivationen sjunker. Det skulle
vara intressant att följa upp med en studie på motionsvanorna när eleverna
som deltog i min undersökning kommer upp på högstadiet. Har många då
slutat idrotta? Kommer andelen lagsport fortfarande vara lika stor?  Det
skulle också vara intressant att se hur många tillfällen i veckan som eleverna
motionerar och om det blir någon skillnad om jag gör enkäten på
idrottstimmen. En annan intressant del skulle vara att intervjua lärare om hur
de arbetar med hälsa i skolan.
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8 BILAGA: 1

Flicka Pojke

Klass:______ Skola:_________________________
****************************************************
Hur tar du dig oftast till skolan? (Ringa in ditt svar)
Buss         Bil         Cykel         Går         Eget alternativ

____________________
Ringa in de måltider du brukar äta under dagen.
Frukost      Mellanmål      Lunch      Mellanmål      Middag

Deltar du i någon idrottsaktivitet på fritiden? (Ringa in ditt svar)
Ja Nej
Om ja, vilken idrott:__________________________________

4. Vad är hälsa för dig?
___________________________________________________

___________________________________________________

5. Vad tror du påverkar din hälsa?
___________________________________________________

___________________________________________________

6. Pratar ni om hälsa i skolan? (Ringa in ditt svar)
Ja Nej
Om du svarat ja, när pratar ni om hälsa – i vilka ämnen?
________________________________________________

Hur upplever du hälsoundervisningen i skolan? (Ringa in ditt svar)

Viktig             Mindre viktig             Intresserar inte mig

Tack  för hjälpen !


