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Sammanfattning 
Syftet med studien är att belysa synen på hälsa samt perspektiv på hälsoarbete i den åländska 
läroplanen och undervisningen på högstadiet. Vidare undersöks lärares uppfattningar om 
hälsoundervisningen idag och om hälsokunskap införs som ett nytt ämne i grundskolan. 
Studien har genomförts genom analys av läroplanen och arbetsplaner samt en enkät med 
högstadielärare. 

Resultatet visar att hälsobegreppet inte definieras i läroplanen. I både läroplanen och 
undervisningen ses en betoning på hälsofostran med fokus på förebyggande av ohälsa. Bland 
lärarna ses en utbredd uppfattning att tiden för hälsoundervisningen bör utökas. Intresse att 
undervisa i hälsokunskap finns bland lärare i flera olika ämnen. 

Slutsatsen är att hälsobegreppet borde förtydligas och perspektivet på hälsa breddas i 
läroplanen och undervisningen. Det nya ämnet hälsokunskap kan kombinera kunskap om 
sunda levnadsvanor med ett perspektiv på hälsa som handlingsförmåga för att motivera 
eleverna till sunt hälsobeteende. Vidare kan resurser för god hälsa lyftas fram i syfte att stärka 
deras förmåga att hantera psykosocial stress. 
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1 INLEDNING 
Hälsa och hälsofrämjande är ord som förekommer allt oftare i media idag. Det talas om ett 
växande problem med övervikt och livsstilsrelaterade sjukdomar som går allt lägre ner i 
åldrarna. Tidningarnas hälsobilagor översköljer oss med råd och ”sanningar” om hur vi ska 
leva ett hälsofrämjande liv. I TV ser vi hur människor får hjälp att med rätt kost och motion 
förändra sina liv och bli smalare och därmed vackrare och friskare. Men att leva ett 
hälsofrämjande liv handlar om mer än att äta rätt och motionera, och att ha hälsa är något 
annat än att ha låg kroppsvikt och ”rätt” kroppsform. För att göra medvetna, sunda val i fråga 
om levnadsvanor krävs kunskap om hälsa och motivation. 

Höstterminen 2009 är det planerat att läroämnet hälsokunskap ska införas i den åländska 
läroplanen för grundskolan som ett integrerat ämne på lågstadiet (årskurs 1-6) och som ett 
skilt läroämne på högstadiet (årskurs 7-9). Den nuvarande läroplanen är skriven 1996. Synen 
på hälsa och hälsoarbete har sedan dess förändrats. Inför införandet av läroämnet 
hälsokunskap i läroplanen är det av intresse att se på innehållet i den nuvarande läroplanen 
och i undervisningen idag. Vad är hälsa i läroplanen och undervisningen? Vilka perspektiv på 
hälsoarbete kan utläsas? 

Med ett nytt läroämne uppkommer också frågorna om vem som ska undervisa i ämnet och om 
kompetensen redan finns i skolorna eller måste kompletteras. Hur ser högstadielärare på 
dagens undervisning om hälsa? Hur är deras intresse för att undervisa i det nya ämnet 
hälsokunskap och hur ser de på sin kompetens för det arbetet? Är de beredda att fortbilda sig 
för att få behörighet att undervisa i hälsokunskap? 

1.1 Bakgrund 
Under 1900-talet har perspektivet på hälsoarbete förändrats. Tidigare var det smittsamma 
sjukdomar och faktorer i den fysiska miljön som utgjorde de stora farorna mot människors 
hälsa. Idag är det i västvärlden människors livsstil som hotar både den fysiska och den 
psykiska hälsan. För hälsoarbetet har det inneburit en förskjutning från behandling och 
förebyggande av sjukdomar till hälsofrämjande arbete (Medin m fl 2000). Ändå ökar ohälsan 
i fråga om t ex psykosomatiska besvär och livsstilsrelaterade sjukdomar som går allt lägre ner 
i åldrarna (Social- och hälsovårdsministeriet 2001). 

Det nationella folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 utarbetades då nationella undersökningar 
visat att ohälsan ökat bland de yngre, vad gäller övervikt, diabetes, ätstörningar och 
psykosomatiska symtom liksom hälsoproblem relaterade till alkohol och narkotika. Orsakerna 
till denna negativa hälsoutveckling är många. Den ökade psykosociala stressen i samhället 
drabbar även barn och ungdomar. Ohälsosamma kost- och motionsvanor har blivit vanligare, 
tobaks- och alkoholdebuten sker tidigare och det har blivit vanligare att ungdomar prövar på 
narkotika (Social- och hälsovårdsministeriet 2001). Undersökningen Hälsa i skolan 2007 visar 
att många skolungdomar på Åland lider av psykosomatiska symtom, dricker alkohol och 
motionerar för lite enligt hälsorekommendationerna (Markkula m fl 2007).  

Sedan 1800-talet har skolan genom upplysning och hälsofostran undervisat eleverna om hur 
man genom sunda levnadsvanor i fråga om kost, motion, tobak och alkohol förebygger ohälsa 
(Quennerstedt 2006 och Medin & Alexandersson 2000). Ändå väljer så många ungdomar 
ohälsosamma levnadsvanor. De psykosomatiska symtomen bland de yngre ökar. Vad gör man 
i hälsoundervisningen för att ändra den utvecklingen? Om hälsoundervisningen idag inte har 
önskad effekt på dagens hälsoproblem är det enligt min åsikt dags att förändra den.  
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1.2 Litteraturgenomgång 
Här redovisas för studien relevanta definitioner av hälsobegreppet och perspektiv på hälsa i 
olika hälsoteorier och folkhälsopolitiska program. Därutöver ges en bakgrund till införandet 
av hälsokunskap som ämne i skolan och lärarnas kompetenskrav. 

1.2.1 Hälsobegreppet 
Hälsa är ett begrepp som är svårt att definiera eftersom det innefattar många dimensioner. 
Medin och Alexandersson (2000) har gjort en omfattande litteraturgenomgång av begreppen 
hälsa och hälsofrämjande och konstaterar att synen på begreppen varierar starkt i litteraturen. 
Här kommer endast några definitioner relevanta för den här studien att lyftas fram. 

WHO definierade 1948 hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom. Idag anses hälsa i flera teorier innefatta 
även en andlig eller existentiell dimension och WHO har utvecklat sin definition till att 
omfatta även den fysiska, kemiska och sociala omgivningen samt samhällsekonomiska 
aspekter. Definitionen från 1948 har kritiserats för att den beskriver hälsa som fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. I ett sådant perspektiv har knappast någon 
människa hälsa. Definitionen har också kritiserats för att den beskriver hälsa som ett statiskt 
tillstånd. Hälsa ses idag som en resurs som genom en dynamisk process skapas i vardagen, i 
samspelet mellan individ och omgivning (Medin m fl 2000). 

I ett holistiskt perspektiv på hälsa poängteras människans handlingsförmåga som en resurs att 
förverkliga mål i livet. Denna syn kommer fram i Hälsa 21 (Pettersson m fl 1998), ett 
folkhälsopolitiskt program för Europaregionen, där ett av delmålen för de yngres hälsa är: 
”Barn och unga skall ha bättre levnadsfärdigheter och förmåga att kunna göra hälsosamma 
val.” (sid 34). I teleologisk och i salutogen teori ses hälsa som en upplevelse, vilket inte 
nödvändigtvis innebär frånvaro av sjukdom. Den teleologiska teorin beskriver hälsa som en 
känsla av välbefinnande och att livet har mening, och enligt den salutogena teorin uppkommer 
hälsa av en känsla av sammanhang och av att man kan hantera omvärlden (Medin m fl 2000). 
Den salutogena teorin beskrivs vidare nedan. 

Ovannämnda teorier har humanistisk inriktning och ser hälsa och sjukdom antingen som två 
ytterligheter på en och samma skala, eller som olika dimensioner. I definitionen från 1948 tar 
WHO avstånd från den biomedicinska synen på hälsa som avsaknad av sjukdom, men synen 
på hälsa som motsats till sjukdom lever kvar i många sammanhang bl a i många människors 
vardagsföreställningar (Medin m fl 2000).  

I Hälsa 2015 definieras hälsa som en resurs och sägs vara en grundläggande mänsklig 
rättighet. Hälsa sägs skapas i människors vardag, i interaktionen med andra människor, i 
livsstil och genom de val individen gör. Hälsan påverkas av biologiska, psykiska, kemiska, 
fysiska och sociala egenskaper i vardagsmiljön, av människors sociala stöd, samhörighet och 
omsorg samt av vår kunskap, färdigheter och utbildning (Social och hälsovårdsministeriet 
2001). 

1.2.2 Perspektiv på hälsoarbete i och utanför skolan 
Synen på hälsa har betydelse för perspektivet på hälsoarbete. Folkhälsoarbetet har historiskt 
främst bestått av hälsofostran, att lära människor hur man förebygger skador och sjukdomar 
genom god hygien och ergonomi samt hälsosamma levnadsvanor. Syftet med hälsofostran är 
att undvika ohälsa och utgångspunkten är sjukdom. Perspektivet kallas patogent och har länge 
dominerat även hälsoundervisningen i skolan. Även hälsofrämjande arbete utgår ofta ifrån 
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ohälsa och representerar därmed det patogena perspektivet på hälsa (Medin m fl 2000). I det 
senaste decenniets folkhälsopolitiska program betonas hälsofrämjande framom förebyggande 
av ohälsa. Trots detta ingår där mål om förebyggande av ohälsa, med betoning på faktorer 
som framför allt påverkar den fysiska hälsan. Men de talar också om resurser för den psykiska 
och sociala hälsan såsom socialt nätverk, samhörighet och omsorg samt kunskap (Social och 
hälsovårdsministeriet 2001). Hälsofrämjande (Health promotion) definierades 1986 i WHO:s 
Ottawa dokument (WHO 1998) på följande sätt: ”Health promotion is the process of enabling people 
to increase control over, and to improve their health.” (s 1) det vill säga som den process som gör det 
möjligt för människor att öka kontrollen över och förbättra sin egen hälsa. 

1.2.3 Den salutogena teorin 
Salutogenes är en teori om hälsoutveckling som fokuserar hälsoskapande resurser. Den 
formulerades av en Aaron Antonovsky, en medicinsk sociolog, i början av 1970-talet. Istället 
för att fokusera på orsakerna till sjukdom riktade han sin forskning mot vad som utvecklar 
hälsan positivt. Detta har kallats ett paradigmskifte i synen på hälsa, från patogenes (risker för 
sjukdom) till salutogenes (resurser för hälsa). Enligt Antonovsky är hälsa en process, där vi 
alltid har hälsa i någon grad. Hälsa och sjukdom är olika dimensioner, inte ytterligheter på 
samma skala. Därav utesluter inte sjukdom hälsa eller välbefinnande (Medin m fl 2000).  

Enligt Antonovsky är förutsättningarna för god hälsa och välbefinnande att vi kan hantera 
olika stressorer vi oundvikligen utsätts för i livet. Det är vår känsla av sammanhang (tidigare 
förkortat KASAM, numera SOC av eng. sense of coherence) som avgör hur vi klarar av dessa 
med bibehållen eller t o m förbättrad hälsa. Känsla av sammanhang är inte hälsa i sig, det är 
ett förhållningssätt till livet som består av tre dimensioner: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet innebär att man upplever världen som förståelig och 
strukturerad, inte som kaotisk och oförklarlig. Hanterbarhet står för att man anser sig förfoga 
över resurser för att klara av påfrestningar i livet. Meningsfullhet är att ha en känsla av 
delaktighet i omvärlden och att det lönar sig att engagera sig för att lösa eventuella problem 
och svårigheter. Antonovsky menar att dessa "friskfaktorer" gör att människor klarar 
belastning och påfrestningar bättre, de blir mentalt robusta (Lindström & Eriksson 2005). En 
person med stark känsla av sammanhang har en förmåga att identifiera resurser hos sig själv 
och i sin omgivning och kan använda dem till sin fördel på ett sätt som främjar hälsan. Det 
finns också ett samband mellan stark känsla av sammanhang och sunt hälsobeteende 
(Eriksson & Lindström 2006). 

Resurserna som främjar hälsoutveckling kallar Antonovsky generella motståndsresurser. 
Dessa kan vara materiella såsom pengar och bostad, mentala såsom god självkänsla och 
intelligens, emotionella såsom kontakt med egna känslor och sociala relationer, fysiska i form 
av nedärvda egenskaper eller som sunda levnadsvanor, och existentiella såsom förmåga till 
reflektion över meningen med livet eller religiös tro. Även meningsfull sysselsättning är en 
resurs för hälsa (Antonovsky 1991).  

1.2.4 Folkhälsopolitisk bakgrund 
I bakgrunden till införandet av hälsokunskap i grundskolan finns politiska mål på global, 
regional och nationell nivå att främja hälsan hos befolkningen. Där framhålls att hälsa är en 
angelägenhet inte bara för individen utan också för samhället. Programmen utgör ramen för 
hälsofrämjande arbete inom olika verksamhetsområden, och arbetet ska anpassas utifrån 
vilken verksamhet det är och vilken åldersgrupp som berörs. I programmen sägs att hälsa 
utvecklas i vardagen och att det är där det hälsofrämjande arbetet ska utföras. Hälsa ses idag 
som en process som ständigt påverkas och kan utvecklas. Under barn- och ungdomstiden 
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grundläggs värderingar och levnadsvanor för framtiden. Skolan är en stor del av barns och 
ungdomars vardag. Den kunskap om hälsa de får där har därmed betydelse för deras framtida 
hälsoutveckling. Myndigheterna har ett ansvar för att utveckla grundskolans förutsättningar 
för att främja elevernas hälsa, men aktörerna på lokalnivån, t ex skolan, är viktiga för 
genomförandet av programmen så att målen uppnås (Pettersson m fl 1998 och Social och 
hälsovårdsministeriet 2001).  

Flera av målen i Europaregionens program Hälsa 21 och Finlands nationella program Hälsa 
2015 berör skolan, både gällande skolmiljön och också undervisningen. Ett delmål i Hälsa 21 
(Pettersson m fl 1998) lyder: ”Barn och unga skall ha bättre levnadsfärdigheter och förmåga 
att kunna göra hälsosamma val.” (sid 34). Andra mål är att förbättra människors förmåga att 
hantera stress i olika livssituationer och därmed förbättra deras psykosociala välbefinnande 
samt att fler människor ska tillägna sig en hälsosammare livsstil i fråga om kost, motion och 
sexualitet. I Hälsa 2015 (Social och hälsovårdsministeriet 2001) är ett av de centrala målen: 
”Barnens välbefinnande ökar och deras hälsa blir bättre, medan symtom och sjukdomar som 
hör ihop med otrygghet minskar märkbart.” (sid 15). I Hälsa 2015 sägs om de yngres hälsa att 
skolan ska delta i samarbete mellan olika samhällssektorer för att ge: ”… ökad kunskap om 
hur man tar kontroll över sitt liv och sin hälsa samt genom att påverka motionsvanorna.” (sid 
24). I Vision 2015, ett nationellt barnpolitiskt program är ett mål att barn ska utveckla sin 
egen personlighet och ha möjlighet att fungera som aktiva och delaktiga i samhället. Detta för 
att sociala färdigheter inte uppkommer av sig själva, utan genom att man deltar och blir hörd. 
För detta används begreppet participation (Kommunförbundet 2003). 

Tyngdpunkten i nämnda program ligger på främjande av hälsa. Hälsa betraktas som en 
process som kan påverkas under hela livet, och särskilt viktiga är kritiska perioder, som t ex 
uppväxtåren då framtida levnadsvanor och hälsa grundläggs. Människan bär ansvar för sin 
egen hälsa och skapar den genom sina val, men hon ska erbjudas kunskap till grund för dessa 
val. I programmen påpekas att den förändrade synen på hälsa och hälsoarbete kräver en ny typ 
av information, utbildning och hälsoupplysning. För att skolan ska kunna ge eleverna denna 
krävs utveckling av utbildningen om hälsa för lärarna. Ansvaret för denna utveckling ligger 
på myndigheterna (Pettersson m fl 1998). 

1.2.5 Definition av hälsokunskap 
Hälsokunskap (eng. health literacy) handlar enligt WHO:s definition om människors 
kognitiva och sociala färdigheter att ta till sig, förstå och använda information som kan främja 
och upprätthålla hälsan. Med hälsokunskap menas att uppnå en nivå av kunskap, personlig 
förmåga och självförtroende att agera för att förbättra den personliga hälsan och andras hälsa 
och genom att förändra livsstil och levnadsförhållanden (Kickbusch 1998). 

I den finländska kursplanen för hälsokunskap har hälsoundervisningen utvidgats från att ha 
handlat om hälsoupplysning och hälsofostran med betoning på hälsorisker till att också betona 
resurser för hälsoutveckling och hälsa som resurs för livskvalitet (Utbildningsstyrelsen 2004). 

1.2.6 Lärarbehovet och kompetens 
Hälsokunskap som nytt ämne medför ett behov av utbildning för lärare. Baserat på 
hälsokunskapens tvärvetenskapliga karaktär har man i Finland ansett att det krävs en bred 
kompetens för att undervisa i ämnet. Kursplanen är utformad utifrån bl a de folkhälsopolitiska 
programmen. I Hälsa 21 (Pettersson m fl 1998) är ett mål att till år 2010 ska även andra 
yrkesverksamma än de inom hälso- och sjukvården ha: ”… fått tillräckliga kunskaper och 
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tillägnat sig ett positivt förhållningssätt till hälsoarbete och utvecklat färdigheter i att skydda 
och främja hälsa.” (sid 39). 

I Svenskfinland arrangerar Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi utbildning för att ge 
lärare behörighet att undervisa i hälsokunskap. Denna utbildning inleddes också på Åland 
genom Öppna Högskolan våren 2008. Studierna består av 60 studiepoäng hälsokunskap och 
behandlar centrala begrepp och teorier som relateras till människans hälsa och livsstil, barn 
och ungdomars fysiska och psykiska utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade beteende samt 
subjektivt upplevda hälsa. Vidare behandlas bland annat kostvanor, sexualitet och droger och 
hur de påverkar de ungas hälsotillstånd och fysiska, psykiska och sociala hälsa och 
välmående. Efter år 2012 krävs denna utbildning för behörighet att undervisa i hälsokunskap i 
grundskolan i Finland (Åbo Akademi 2008). Samfundet Folkhälsan är genom sitt 
hälsofrämjande forskningsprogram via Åbo Akademi engagerade i lärarutbildningen. I detta 
forskningsprogram är den salutogena teorin om hälsoutveckling central (Folkhälsan i Finland 
2007). På Åland är behörighetskraven för att undervisa i hälsokunskap i skrivande stund ännu 
inte fastställda. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att belysa synen på hälsa i den nuvarande åländska 
läroplanen (Ålands Landskapsregering n.d.) och vilka perspektiv på hälsoarbete som kommer 
fram i läroplanen och undervisningen. Ett annat syfte är att belysa läraruppfattningar om 
hälsoundervisningen idag och om hälsokunskap införs i läroplanen. 

Frågeställningarna har varit följande: 
 Hur definieras hälsa i den åländska läroplanen för grundskolan? 
 Vad ingår i undervisningen om hälsa vid de åländska högstadierna idag jämfört med den 

finländska kursplanen i hälsokunskap? 
 Vad har ämneslärare vid de åländska högstadierna för uppfattningar om undervisningen 

om hälsa innehålls- och tidsmässigt idag och i framtiden? 
 Vilket är ämneslärarnas intresse för att undervisa i hälsokunskap och uppfattning om sin 

kunskap för detta arbete? 
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2 METOD 

2.1 Urval 
För denna undersökning valdes samtliga åländska skolor med högstadieundervisning. De är 
nio till antalet, fyra på fasta Åland och fem i skärgården. Samtliga dessa skolors arbetsplaner 
för läsåret 2007-2008 har studerats. Anledningen till att inte innevarande läsårs arbetsplaner 
studerats är att de vid tiden för denna undersökning ännu inte var fastslagna. 

Undersökningen av undervisningen om hälsa idag gjordes genom en enkät (bilaga 2 och 3) 
med högstadielärare. Målgruppen för enkäten var samtliga lärare som undervisar i ämnena 
biologi, geografi, kemi, fysik, samhällskunskap, gymnastik och idrott samt hemkunskap. 
Frågeformulär skickades till 52 lärare, vilket är samtliga av dessa ämneslärare på nämnda 
skolor, undantaget en skola på fasta Åland, där en testenkät inför undersökningen utfördes. 
Valet av lärare i just dessa ämnen baserades på att undervisningen i hälsokunskap enligt den 
finländska läroplanen ska planeras i samarbete med de ämnena (Utbildningsstyrelsen 2004). I 
Ålands Landskapsregerings uppdrag till kommittén som arbetar med förberedelserna inför 
hälsokunskapens införande i läroplanen, bl a fortbildningen för lärare, nämns särskilt lärare i 
ämnena biologi, hemkunskap, gymnastik och idrott samt samhällskunskap. (Ålands 
Landskapsregering 2007) För den här undersökningen valdes lärare i flera ämnen, av 
ovannämnd anledning, och för att få ett bredare underlag för undersökningen. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Synen på hälsa i läroplanen och undervisningen studerades genom textanalys i läroplanen och 
nio åländska skolors arbetsplaner samt genom en enkät med lärare i dessa skolor. För övriga 
frågeställningar insamlades data genom nämnda enkät. 

2.3 Procedur 
Den åländska läroplanen hämtades från Ålands Landskapsregerings hemsida. Skolornas 
arbetsplaner erhölls från Skolbyrån vid Ålands Landskapsregering. Några av arbetsplanerna 
finns tillgängliga på nätet via skolornas hemsidor. Valet gjordes ändå att personligen hämta 
samtliga arbetsplaner i pappersformat där de alla fanns samlade, dock inte kompletta i 
samtliga fall. En arbetsplan kompletterades av skolan via post på begäran. En annan 
arbetsplans komplettering uteblev trots begäran.  

Textanalys av läroplanerna valdes som metod för att få fram grunden vilken skolorna utgår 
ifrån i utformandet av arbetsplanerna. Analys av arbetsplanerna valdes för att de enligt 
läroplanen ska ge en mer detaljerad bild av respektive skolas utformning av undervisningen 
(Ålands Landskapsregering n.d.) 

Enkäten utfördes som postenkät med förfrankerade svarskuvert. Lärarna informerades om 
undersökningens syfte, avrapportering och användning i ett informationsbrev per e-post innan 
enkätutskicket samt i ett följebrev tillsammans med frågeformuläret och i påminnelsebreven. I 
samtliga dessa brev upplystes de också om att deltagandet i enkäten var frivilligt, hur 
konfidentialiteten i undersökningen tryggats, samt vart de kunde vända sig med eventuella 
frågor om undersökningen (se bilagor 1 och 2). Två påminnelsebrev (se bilagor 4 och 5) 
skickades per e-post till de lärare vars svar inte inkommit efter en vecka respektive två 
veckor. Frågeformulären returnerades i numrerade svarskuvert, som prickades av på en 
numrerad namnlista, varefter kuverten och frågeformulären skiljdes åt. Namnlistan förstördes 
efter avslutad datainsamling. Valet av enkät som datainsamlingsmetod gjordes för att få bred, 
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om än ytlig, information av så många respondenter som möjligt. Den geografiska spridningen 
av skolorna i skärgården innebär långa restider, vilket motiverade distribuering av enkäten per 
post (Johansson & Svedner 2006). 

2.4 Analysmetoder 
Läroplanen och arbetsplanerna analyserades genom närläsning utifrån hermeneutisk ansats 
(Johansson m fl 2006). En del material insamlat genom enkäten analyserades i jämförelse 
med den finländska kursplanen i hälsokunskap och en del med arbetsplanerna. I delar av 
enkäten gjordes sambandsanalyser. 
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3 RESULTAT 
Grunden för all undervisning i skolan är läroplanen. För frågeställningen om hur hälsa 
definieras i läroplanen har Landskapet Ålands läroplan för grundskolan analyserats (Ålands 
Landskapsregering n.d.). 

3.1 Hälsobegreppet i läroplanen 
Ordet hälsa nämns ett fåtal gånger i läroplanen, i dess allmänna del och i kursplanerna för 
biologi, samhällskunskap, gymnastik och idrott samt hemkunskap, men vad som menas med 
hälsa förklaras inte. Gymnastik och idrott har enligt läroplanen (Ålands Landskapsregering 
n.d.). ett särskilt ansvar för hälsofostran i den ämnesövergripande undervisningen, men i 
målsättningen för gymnastik och idrott står det att: ”Undervisningen i gymnastik och idrott 
skall främja elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling och bör skapa förståelse och 
intresse för regelbunden kroppsrörelse.” (sid 10f). Ordet hälsa nämns inte. Det här är ett av 
två ställen i läroplanen där de tre dimensionerna fysisk, psykisk och social nämns tillsammans. 
Det andra handlar om den pedagogiska lärmiljön: ”Den [lärmiljön] skall fysiskt, psykiskt och 
socialt vara trygg… och stöda elevernas hälsa.” (sid 10). I riktlinjerna för grundskolans 
verksamhet står det att: ”De [Eleverna] skall… få bearbeta och ta ställning till frågor som 
anknyter till den fysiska och mentala hälsan och sunda levnadsvanor.” (sid 8). Här har den 
sociala dimensionen utelämnats.  

3.2 Hälsopåverkande faktorer i läroplanen 

Sunda eller hälsosamma levnadsvanor nämns ett flertal gånger i läroplanen, i den allmänna 
delen och i kursplanerna för biologi, gymnastik och idrott samt hemkunskap, men vilka dessa 
är definieras inte klart. I målsättningen för undervisningen i biologi betonas levnadsvanor i 
fråga om hygien, kost, motion, tobak, alkohol och narkotika samt sexualitet. I kursplanen för 
gymnastik och idrott ingår dessutom vila och sömn samt frågor om ergonomi och 
skadeförebyggande åtgärder i samband med träning. I läroplanen för hemkunskap sägs att 
sunda levnadsvanor ska betonas, men endast kosten nämns konkret. Skolans uppgift att hjälpa 
eleverna utveckla sunda levnadsvanor är enligt läroplanen en del av skolans fostrande 
verksamhet.  

I målsättningen för gymnastik och idrott står att: ”Alla elever skall ges möjlighet att 
tillfredsställa sitt rörelsebehov samt att uppleva glädje, rekreation och gemenskap.” (sid 62). 
Det är aspekter som är positiva för den psykiska och sociala hälsan. Eleverna ska också 
utveckla sin självkänsla och lära sig ta ansvar. I riktlinjerna för högstadiet sägs att: ”Tyngd-
punkten bör läggas på mångsidig träning, som främjar elevernas kondition och uthållighet.” 
(sid 62). I kursplanen för samhällskunskap är ett av delmomenten hälsokunskap. Men vad 
som där ingår förklaras inte. I målsättningen för ämnet står det bl a att: ”Eleverna skall lära 
sig respektera och utveckla sin förståelse för andra människor…” (sid 46). Hemkunskapen har 
enligt läroplanen ett särskilt ansvar för hälsofrågor, men det enda huvudmoment där hälsa 
nämns handlar enbart om kost. I kursplanerna för övriga ämnen i denna undersökning; 
geografi, kemi och fysik, nämns inte ordet hälsa alls. 

3.3 Salutogent perspektiv i läroplanen 
I den allmänna delen av läroplanen kan man på flera ställen utläsa ett hälsofrämjande 
perspektiv. Här redovisas några exempel på dessa relaterade till begrepp hämtade från den 
salutogena hälsoteorin; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1991). 
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Enligt läroplanen ska skolan ge eleverna allmänbildande kunskap om människan, samhället 
och naturen. Den ska också hjälpa eleverna sortera och strukturera den information de får 
utanför skolan. Kunskap är i den salutogena teorin en mental resurs och en förutsättning för 
att omvärlden ska framstå som begriplig. Begriplighet är i den salutogena hälsoteorin en av 
komponenterna i känsla av sammanhang. 

Vidare står det i läroplanen att: ”grundskolans i särklass viktigaste uppgift [är] att ge eleverna 
självförtroende att möta och behärska förändringar och ge dem beredskap för ett livslångt 
lärande.” (sid 6). Det här är vad man i den salutogena teorin benämner hanterbarhet. Skolan 
ska vidare hjälpa eleverna bygga upp en tillit till sin egen förmåga att lära och stärka 
elevernas självuppfattning och självförtroende. Denna tillit och självförtroendet är starka 
resurser. Förmåga att lära bidrar till individens handlingsförmåga. 

För känslan av meningsfullhet är känslan av delaktighet viktig. Om man känner att man kan 
påverka sin situation är det också värt att engagera sig och satsa energi på det. Enligt 
läroplanen ska lärarna tillsammans med eleverna bestämma hur undervisningen organiseras 
och genomförs. Eleverna ska också ges medinflytande i planeringen av skolmiljön. 

3.4 Hälsa i undervisningen jämfört med den finländska kursplanen i 
hälsokunskap 
För denna undersökning gjordes en enkät med högstadielärare i ämnena biologi, geografi, 
kemi, fysik, samhällskunskap, gymnastik och idrott samt hemkunskap. Därutöver 
analyserades skolornas arbetsplaner. Momenten om undervisning om hälsa i enkäten är 
hämtade från den finländska läroplanen i hälsokunskap (Utbildningsstyrelsen 2004). I 
resultatsammanställningen nedan redovisas de moment som minst 50 % av lärarna i 
respektive ämne tar upp i sin undervisning (diagram 1). Samtliga moment och hela resultatet 
redovisas i bilaga 6. 

Kostens samt tobakens, alkoholens och narkotikans inverkan på hälsan är de områden som 
förekommer i flest ämnen. Av respondenterna uppger samtliga lärare i biologi och 
hemkunskap, 88 % av lärarna i gymnastik och idrott och 50 % av lärarna i kemi att de tar upp 
kostens betydelse för hälsa och välbefinnande i sin undervisning. Samtliga hemkunskapslärare 
tar även upp specialdieter och matallergier. Tobakens, alkoholens och narkotikans inverkan på 
hälsan tas upp av 80 % av lärarna i biologi, 67 % av lärarna i hemkunskap och 50 % av 
lärarna i samhällskunskap samt gymnastik och idrott. 

Övriga moment som tas upp av lärarna i biologi, gymnastik och idrott samt hemkunskap är 
följande: Motionens inverkan på hälsa och välbefinnande tas upp i ämnet gymnastik och idrott 
(100 %), biologi (88 %) och hemkunskap (67 %). Dygnsrytmens och sömnens inverkan på 
hälsa och välbefinnande tas upp i gymnastik och idrott (88 %), hemkunskap (67 %) och 
biologi (60 %). Levnadsvanornas samband med hälsan tas upp i gymnastik och idrott (88 %), 
biologi (80 %) och hemkunskap (67 %). 

Balansen mellan vila och aktivitet och dess inverkan på hälsa och välbefinnande tas upp i 
undervisningen i gymnastik och idrott samt biologi. Folksjukdomar och deras samband med 
levnadsvanor tas upp i biologin och hemkunskapen. 

Den fysiska utvecklingen under puberteten tas upp av lärarna i biologi, hemkunskap samt 
gymnastik och idrott. Den psykiska och sociala utvecklingen tas upp i biologin och 
hemkunskapen. I biologin tar lärarna upp åldersstadierna genom hela livet. 
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Diagram 1. Moment om hälsa som tas upp i undervisningen av minst 50 % av lärarna i ämnena biologi (bi), kemi 
(ke), samhällskunskap (sk), gymnastik och idrott (gy) samt hemkunskap (hk). Andelen lärare i respektive ämne 
som tar upp momentet i undervisningen anges i procent. Totalantalet lärarroller är 351. 

                                                 
1Enkätens frågeformulär besvarades av 27 lärare. En del av dessa undervisar i flera ämnen. Dessa lärare tilldelas 
i vissa frågor i enkätsammanställningen en ”lärarroll” för vartdera ämnet de undervisar i. På så sätt har 41 
lärarroller identifierats. På denna fråga var det interna bortfallet 6 lärarroller. 
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I biologin tar 80 % av lärarna upp sexuell hälsa och prevention samt uppförande och 
värderingar kring relationer och sexualitet. De tar även upp de vanligaste smittsamma 
sjukdomarna och vård. 

Miljö och hälsa, kultur och hälsa samt arbetshälsa och ergonomi tas upp av lärarna i 
hemkunskap, biologi samt gymnastik och idrott. De sistnämnda tar även upp trafiksäkerhet på 
land och på sjön, agerande vid risksituationer och olycksfall samt första hjälp. 

I samhällskunskapen ses flera moment som inte tas upp i något av de andra ämnena. Enligt 
denna undersökning tar samtliga lärare i samhällskunskap upp respekt och förståelse för andra 
människor, jämlikhet och jämställdhet, demokratiska rättigheter och skyldigheter samt 
ungdomsbrottslighet och påföljder. Tre av fyra lärare tar upp vänner och sociala nätverk som 
hälsoresurs och hälften tar upp konflikthantering, färdigheter för god kommunikation och 
interaktion med medmänniskor, förändringar och kriser som en del av livet och att hantera 
dem samt psykisk hälsa och dess variationer. Även lärarna i hemkunskap tar upp jämlikhet 

I geografi och kemi tar, enligt denna undersökning, en minoritet av lärarna upp hälsa i 
undervisningen, och i fysik endast i enstaka fall. I geografin handlar det då huvudsakligen om 
samma moment som i samhällskunskapen, och i kemin handlar det om levnadsvanor, 
arbetssäkerhet och ergonomi. Samtliga moment om hälsa hämtade från den finländska 
kursplanen i hälsokunskap tas upp av någon lärare i något av ämnena i undersökningen, men i 
vissa fall av en minoritet av lärarna i respektive ämne (diagram 1 i bilaga 6).  

Sammanfattning 

I undervisningen idag tar man i flera ämnen av ämnena i studien upp faktorer som påverkar 
den fysiska hälsan. Det handlar främst om levnadsvanor i fråga om kost, motion, sömn och 
dygnsrytm, tobak, alkohol och narkotika samt sexuellt beteende. Mer begränsad är 
undervisningen om de faktorer som påverkar den psykiska och sociala hälsan. I ämnena 
geografi och fysik förekommer undervisning som handlar om hälsa endast i undantagsfall. 

3.5 Hälsa i arbetsplanerna 
Grunden till arbetsplanerna är läroplanen. Den ska, enligt läroplanen, garantera att alla får 
likvärdig grundläggande utbildning. Arbetsplanerna ska precisera och tydliggöra innehållet 
för skolans undervisning och beskriva de metoder skolan använder för att uppfylla 
läroplanens målsättning och riktlinjer.  

Med avseende på hälsa upprepar arbetsplanerna i stort sett det som står i läroplanen. Där 
nämns den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen och sunda levnadsvanor. Gymnastik 
och idrott samt hemkunskap har enligt arbetsplanerna, liksom i läroplanen, det största 
ansvaret för den fysiska hälsan. I gymnastiken ska eleverna lära sig vikten av regelbunden 
fysisk aktivitet och i hemkunskapen sunda kostvanor. Ett av målen i gymnastik och idrott är 
att stärka elevernas självförtroende och hjälpa dem utveckla samarbetsförmåga.  

Olika skolor betonar olika saker i sina arbetsplaner. En skola nämner hälsofrämjande som ett 
tyngdpunktsområde. Aspekter som rör den psykiska och sociala hälsan, såsom självkänsla och 
samarbetsförmåga får särskilda omnämnanden. Samma skola använder sig av FMS Elevprofil 
(FMS: fysisk, mental och social), ett verktyg för att testa och analysera elevgruppers fysiska, 
psykiska och sociala resurser. Metoden bygger på den salutogena teorin om hälsa. 

I en arbetsplan likställs hälsofostran med arbetet med SANT-planen, som är en för alla skolor 
obligatorisk handlingsplan för drogförebyggande undervisning om sniffning, alkohol, 
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narkotika och tobak (SANT). I arbetet ingår att bygga upp elevernas självkänsla för att få dem 
att avstå från dessa preparat. Där ingår också konflikthantering. 

I en arbetsplan har ordet utveckling i läroplanens kursplan för gymnastik och idrott bytts ut 
mot ordet hälsa. Där definieras också fysisk, psykisk och social hälsa. I en annan arbetsplan 
nämns hälsobegreppet som ett moment i hemkunskapen. I en skola genomförs dagliga 
promenader med eleverna för att betona vikten av regelbunden rörelseaktivitet. En skola har 
friskvård som tillvalsämne. En annan skola har s.k. profilklasser, bl a en med profilen Idrott. 

Sammanfattning 

Arbetsplanerna saknar liksom läroplanen i de flesta fall en tydlig definition av hälsa och ett 
uttalat perspektiv på hälsa i undervisningen I olika skolors arbetsplaner framkommer olika 
arbetsmetoder i undervisningen om hälsa.  

3.6 Läraruppfattningar om undervisningen om hälsa innehålls- och 
tidsmässigt 
I den här delen av enkäten efterfrågades lärarnas uppfattningar om situationen idag och i 
framtiden.  

Innehållet i undervisningen om hälsa idag 
Av lärarna i enkäten anser 33 % att innehållet i undervisningen om hälsa idag är ganska bra, 
48 % att det är varken bra eller dåligt och 7 % att det är ganska dåligt. De lärare som anser att 
det är ganska bra är spridda över alla ämnen. 

Tiden som används till undervisning om hälsa idag 
Tiden för undervisning om hälsa bör ökas något eller mycket anser 89 % av lärarna. Främst 
lärarna i gymnastik och idrott (44 %) och hemkunskap (40 %) anser att den behöver ökas 
mycket. 

Hälsokunskap som skilt ämne i läroplanen 
56 % av lärarna anser att hälsokunskap bör bli ett skilt ämne, 26 % att det inte bör bli det och 
19 % har ingen åsikt. Främst är det lärarna i gymnastik och idrott (100 %), samhällskunskap 
(80 %) och hemkunskap (60 %) som anser att det bör bli ett skilt ämne. Av lärarna i fysik 
anser 75 % att det inte bör bli ett skilt ämne i läroplanen (diagram 2). 
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Diagram 2: Läraruppfattningar om hälsokunskap bör vara ett skilt ämne i läroplanen relaterat till lärarnas 
undervisningsämnen, biologi (bi), geografi (ge), kemi (ke), fysik (fy), samhällskunskap (sk), gymnastik och 
idrott (gy) samt hemkunskap (hk). Resultaten presenteras i procent. Totalantalet lärarroller är 41. 
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Fördelningen teori/praktik i undervisningen i hälsokunskap som skilt ämne 
Att ämnet bör vara en kombination av teori och praktik anser 93 % av lärarna. Det interna 
bortfallet på frågan om proportionerna av teori och praktik i undervisningen var 44 %. Bland 
dem som svarade varierade uppfattningarna om dessa från 20/80 (teori/praktik) till 80/20. 

Möjligheterna att ämnesintegrera undervisning om hälsa i andra ämnen 
61 % av lärarna i enkäten anser att möjligheterna att ämnesintegrera undervisningen om hälsa 
i deras ämnen är ganska till mycket goda. Majoriteten av lärarna i hemkunskap (100 %), 
biologi (83 %), gymnastik och idrott (67 %), kemi (67 %) och samhällskunskap (60 %) är av 
den åsikten. En mindre andel av lärarna i geografi (33 %) och inga lärare i fysik (0 %) anser 
att möjligheterna är goda. 

Hälsokunskap som skilt ämne och möjligheterna till ämnesintegration. 
Av dem som är positiva till hälsokunskap som skilt ämne anser 67 % att möjligheterna till 
ämnesintegration av undervisning om hälsa är ganska till mycket goda. Av dem som anser att 
hälsokunskap inte bör vara ett skilt ämne är motsvarande siffra 71 % och för dem som har 
svarat att de inte har någon åsikt i frågan är siffran 60 %. 
 
Sammanfattning 
Nio av tio lärare i studien anser att tiden för hälsoundervisning bör ökas. Främst lärare i 
gymnastik och idrott, samhällskunskap och hemkunskap anser att hälsokunskap bör införas 
som ett skilt ämne i grundskolan. Dessa lärare är tillsammans med lärarna i kemi de som är 
mest positiva till att integrera undervisning om hälsa i sina ämnen. 

3.7 Ämneslärarnas intresse för att undervisa i hälsokunskap och deras 
uppfattningar om sin kunskap för det arbetet?  
De följande frågorna i enkäten ombads lärarna besvara utgående ifrån att hälsokunskap blir ett 
skilt ämne på högstadiet. 

Intresse för att undervisa i hälsokunskap 
Om hälsokunskap blir ett skilt ämne är 48 % av lärarna intresserade av att undervisa i ämnet. 
Dessa lärare undervisar nu i hemkunskap, gymnastik och idrott, biologi, geografi och 
samhällskunskap. Lägst är intresset hos lärare i kemi och fysik. 

Intresse för att undervisa och uppfattning om kunskap inför det 
Av dem som vill undervisa i hälsokunskap anser 54 % att de har tillräcklig kunskap för att 
undervisa, 38 % att de saknar tillräcklig kunskap och 8 % att de inte vet om de har det 
(diagram 3). Fördelningen över ämnena är jämn.  

Lärarnas uppfattningar om sina kunskaper i hälsokunskap

54 %38 %

8 %

Tillräckliga

Otillräckliga

Vet ej

 
Diagram 3: Relativ svarsfördelning över vad de lärare som vill undervisa i hälsokunskap har för uppfattning om 
sin kunskap för att undervisa i ämnet. Antalet lärare är 13. Resultaten ges i procent. 
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Intresse att undervisa och beredskap att studera för att få behörighet 
Av dem som vill undervisa i hälsokunskap är 62 % beredda att studera för att få behörighet. 
Samtliga av de 30 % av lärarna i enkäten som inte är intresserade av att undervisa anser sig 
inte ha tillräcklig kunskap, och är inte intresserade av att studera för att få behörighet. 

Beredskap för att studera och uppfattning om kunskap för att undervisa i hälsokunskap 
bland de lärare som vill undervisa 
Bland de lärare som vill undervisa i hälsokunskap finns beredskap för att studera ämnet hos 
42 % av de lärare som anser sig redan ha tillräcklig kunskap, 80 % av dem som anser att de 
inte har det och 100 % av dem som inte vet om de har det. Av dem som anser sig ha tillräcklig 
kunskap är 29 % inte beredda att studera och 29 % är osäkra (diagram 4). 
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Vet ej

 
Diagram 4. Svarsfördelning över uppfattning om kunskap för att undervisa i hälsokunskap och beredskap att 
studera för att få behörighet bland de lärare som vill undervisa i hälsokunskap om det blir ett skilt ämne. 
Resultaten presenteras i procent. Antalet lärare är 13. 
 
Sammanfattning 
Hälften av lärarna i studien är intresserade av att undervisa i hälsokunskap om det blir ett skilt 
ämne. Dessa lärare representerar alla ämnen i studien utom kemi och fysik. Hälften av dessa 
lärare anser att de redan har tillräcklig kunskap för att undervisa i hälsokunskap. Av dessa är 
fyra av tio lärare ändå beredda att studera för att få behörighet att undervisa i ämnet. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Hälsobegreppet och hälsoperspektiv i läroplanen och undervisningen 
En klar definition av hälsobegreppet ges inte i läroplanen. Vilka dimensioner som innefattas i 
hälsobegreppet är också otydligt. Det är inte förvånande då begreppen definieras olika i olika 
teorier, och deras betydelse i många sammanhang tas för given (Medin m fl 2000). I 
läroplanen sägs dock att undervisnings- och kunskapssynen ska utgå ifrån grundläggande 
värderingar som finns i universella deklarationer, rekommendationer och fördrag. Man kan 
därför utgå ifrån att WHO:s definitioner gäller. Ett tydligt klargörande i läroplanen av vad 
man där menar med hälsa är ändå, enligt min mening, nödvändigt för undervisningen och 
skolans hälsofrämjande arbete som helhet. Detsamma gäller vilket perspektiv på hälsa som 
ska genomsyra undervisningen och skolans verksamhet i stort.  

Biologin tar upp flera av de områden som ingår i den finländska kursplanen för hälsokunskap. 
Det handlar om levnadsvanor, folksjukdomar och smittsamma sjukdomar, samt frågor som är 
aktuella i puberteten. Biologin ger de fysiologiska och medicinska kunskaperna som ligger till 
grund för undervisning om hälsan, och i enlighet med ämnets vetenskapliga tradition 
fokuseras främst den fysiska hälsan. 

I skolan har hälsoundervisningen traditionellt hört till ämnet gymnastik och då som fysisk 
fostran och hälsofostran om förebyggande av sjukdom genom god hygien och ergonomi. I 
senare läroplaner har även social fostran varit en av uppgifterna i gymnastik och idrott, t ex 
genom att eleverna ska lära sig samarbeta och ta ansvar. Den psykiska hälsan ska utvecklas 
genom att eleverna upplever rörelseglädje och stärker sin självuppfattning och sitt 
självförtroende genom idrottsutövandet. Hälsan som helhet ska alltså främjas genom 
deltagande i de fysiska aktiviteterna. Målsättningen för ämnet är i den åländska läroplanen 
främjande av fysisk, psykisk och social hälsa, men med en betoning på utvecklande av 
förståelse och intresse för regelbunden kroppsrörelse. Det sägs också att tyngdpunkten i 
undervisningen ska ligga på att utveckla fysiska förmågor såsom motorik på lågstadiet, och 
styrka och uthållighet på högstadiet. Enligt Quennerstedt (2007) ser det likadant ut i ämnet 
även internationellt och han ställer frågan om det i ämnet tas för givet att vägen till hälsa går 
genom fysisk aktivitet? 

I ett hälsofrämjande perspektiv kan tekniska färdigheter i fysiska aktiviteter som t ex friidrott, 
orientering, simning, skidåkning och skridskoåkning lägga grunden för fritidsintressen och 
naturupplevelser som kan vara positiva för både den sociala och den psykiska hälsan. 
Samspelsövningar som nämns i samband med bollspel har också en socialt utvecklande 
aspekt. Men samspelsövningar är socialt utvecklande bara då de upplevs som positiva. Elever 
som känner sig underlägsna, otillräckliga eller klumpiga i bollspel eller andra fysiska 
aktiviteter främjas inte i sin sociala utveckling. Vari ligger då det hälsofrämjande? Räcker det 
med att aktiviteten främjar den fysiska hälsan? Quennerstedt menar att det inte är aktiviteten i 
sig, utan vilka upplevelser man får ut av den, som avgör om eleverna genom aktiviteten lär sig 
vad hälsa är i en vidare mening. 

Elevernas sociala utveckling kommer förutom i kursplanen för gymnastik och idrott fram i 
läroplanens allmänna del samt i kursplanen för samhällskunskap och i viss mån hemkunskap 
och biologi. Det talas om att eleverna ska utveckla respekt och förståelse för andra människor, 
om jämlikhet och jämställdhet, om kommunikationsfärdigheter och konflikthantering, 
samarbete och ansvar. Allt detta lägger grunden för att interaktionen med andra människor 
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ska fungera bra. Enligt enkäten är det främst i samhällskunskapen som dessa moment kommer 
fram i undervisningen. Kommunikationsfärdigheter tas dock inte upp i undervisningen i de 
ämnen jag undersökt. I samhällskunskapen ses exempel på resurser för hälsa enligt ett 
salutogent perspektiv. Det är sådant som att se förändringar och kriser som en del av livet och 
att kunna hantera dem och att se familj, vänner och sociala nätverk som hälsoresurser.  

Levnadsvanornas, framförallt kostens, motionens, dygnsrytmens och sömnens samt tobakens, 
alkoholens och narkotikans inverkan på hälsan tas upp i många ämnen. Även den fysiska 
miljöns inverkan och ergonomi tas upp i flera ämnen, liksom kroppens utveckling i 
puberteten. Det ger intrycket att det är den fysiska hälsan som fokuseras. Betoningen på 
levnadsvanor både i läroplanen och i undervisningen tillsammans med t ex att hälsa kopplas 
till hygien och ergonomi i ett av huvudmomenten i kursplanen för gymnastik och idrott visar 
på ett preventivt perspektiv i hälsoundervisningen. Den finländska kursplanen för 
hälsokunskap, som är skriven tio år senare än den åländska läroplanen, innehåller fortfarande 
hälsofostran om levnadsvanor i fråga om kost, motion, tobaks- och alkoholvanor, 
narkotikabruk och sexuellt beteende i preventivt syfte. Att människor ska tillägna sig 
hälsosammare levnadsvanor inom just dessa områden är mål som satts upp i både nationella 
och europeiska folkhälsopolitiska program (Social och hälsovårdsministeriet 2001 och 
Pettersson m fl 1998). 

Hur man arbetar med den psykiska dimensionen av hälsa är svårt att säga utifrån denna 
undersökning. I läroplanens allmänna del talas t ex om att stärka elevernas självtillit och 
självförtroende. Den psykiska hälsan är beroende av många faktorer, bl a sociala relationer, 
vilka främjas av färdigheter som beskrivits tidigare. Frågor som rör den andliga eller 
existentiella dimensionen av hälsa hör kanske främst till undervisningen i religion och 
livsåskådning, ämnen som inte ingår i den här studien. 

4.2 Hälsa i undervisningen jämfört med den finländska hälsokunskapen 
Två moment i den finländska kursplanen i hälsokunskapen som inte nämns i den åländska 
läroplanen men som tas upp i undervisningen är dygnsrytm och sömn samt balansen mellan 
vila och aktivitet och deras inverkan på hälsan. I Stakes undersökning Hälsa i skolan 2007 
(Markkula m fl 2007) framkom att åländska skolungdomar lägger sig sent på kvällarna. Det 
kanske har gjort att just det nu uppmärksammats i undervisningen. Vad gäller undervisningen 
om balansen mellan vila och aktivitet går det utifrån den här studien inte att säga om det gäller 
enbart fysisk aktivitet och vila vid t ex träning eller också rörande t ex stress i arbete. 
 
Många av momenten i den finländska läroplanen för hälsokunskap finns idag i den åländska 
läro- och kursplanen för samhällskunskap. Ännu fler tas upp i undervisningen enligt denna 
undersökning. I den åländska läroplanen görs däremot inte kopplingen till hälsa som i den 
finländska hälsokunskapen. Som exempel nämns familjens betydelse för det egna jaget i den 
allmänna delen av läroplanen, men inte som hälsoresurs. 

Något som enligt min undersökning saknas i undervisningen är färdigheter för god 
kommunikation och att identifiera, namnge och hantera känslor. De nämns i den allmänna 
delen av läroplanen, men kommer inte upp i undervisningen i de undersökta ämnena. 
Naturligtvis kan dessa moment tas upp i något annat ämne, i särskilda temadagar, projekt eller 
elevvård. De kan också genomsyra skolans hela verksamhet så att lärarna i undersökningen 
inte ser det som en del av ämnesundervisningen. 
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4.3 Hälsa i arbetsplanerna 
Arbetsplanerna säger mer om hälsa än läroplanen. En orsak kan vara att nya arbetsplaner görs 
upp varje år, medan läroplanen, förutom vissa revideringar, är från 1996. Hälsoorienteringen i 
samhället i stort har ökat och det avspeglas i arbetsplanerna. De visar att skolorna utvecklar 
undervisningen om hälsa utöver läroplanen och att sådan sker även på andra sätt än i de 
ämnen som ingår i den här undersökningen.  

Arbetsplanerna visar att olika skolor arbetar på olika sätt med undervisning om hälsa. Men om 
det innebär att eleverna i olika skolor lär sig olika saker eller olika mycket om hälsa går inte 
att säga utifrån den här undersökningen. Enkätundersökningen visar att det också finns 
skillnader i vad olika lärare i samma ämne tar upp i undervisningen. Skillnaderna kan bero på 
hur skolorna organiserar undervisningen utöver de ämnen som här undersökts. De kan också 
bero på hur lärarna tolkat frågorna i enkäten. Det här väcker frågan om undervisningen blir 
mer likvärdig i och med införandet av ämnet hälsokunskap, som den enligt läroplanen ska 
vara? Olika lärare i andra ämnen arbetar ju olika trots att de utgår från samma kursplan. 

4.4 Läraruppfattningar om undervisningen om hälsa 
För denna frågeställning gjordes en postenkät med lärare. Svarsfrekvensen i postenkäter är 
ofta relativt låg (Ejlertsson 1996), men eftersom frågan om införandet av hälsokunskap i 
skolan är aktuell och berör lärarna konkret, var min förhoppning att ändå få in många svar. 
Förhandsinformation om enkäten skickades ut per e-post för att förbereda lärarna och kanske 
redan då sätta igång tankarna kring deras undervisning om hälsa. Tiden de gavs för att besvara 
enkäten var kort för att det inte skulle skjutas upp. Innan det första påminnelsebrevet var 
svarsfrekvensen 15 %, efter det andra påminnelsebrevet 52 %. Då undersökningen är 
begränsad till ett litet geografiskt område var urvalet redan från början litet, men geografiskt 
sett är representationen av lärare god. Svarsfrekvensen var jämn för lärare vid skolor i 
skärgården och på fasta Åland. Antalet lärare i de olika ämnena varierar. I datamaterialet som 
helhet är lärare i gymnastik och idrott överrepresenterade i relation till övriga lärare och i t ex 
frågan om vad som ingår i undervisningen i respektive ämne är hemkunskapslärarna 
underrepresenterade.  

Ett visst internt bortfall är förväntat i enkäter, vilket också skett här. I resultatet av vilka av 
givna moment om hälsa som ingår i lärarnas undervisning idag uteslöts två lärares svar p g a 
ofullständiga svar som kan bero på sättet frågan formulerats på. Att datamaterialet är litet gör 
att resultatet inte kan generaliseras. När antalet respondenter som representerar ett visst ämne 
är litet får individuella svar stor inverkan på resultatet. Samtidigt kan svaret från en lärare som 
undervisar i många ämnen få stor inverkan på resultatet i frågor där det redovisas enligt 
lärarroller. Det gäller t ex frågan om lärarnas uppfattningar om hälsokunskap ska bli ett skilt 
ämne som redovisas per lärarroll. Där blir i vissa fall samma lärares åsikt redovisad flera 
gånger, en gång i varje ämne han/hon undervisar i.  
 
Svaret på frågan om lärarnas uppfattningar om innehållet i undervisningen om hälsa idag är 
svårt att tolka. Hälften av lärarna har valt det neutrala svaret ”varken bra eller dåligt”, vilket 
kan tolkas som att de tyckte det var svårt att besvara frågan. Vad man anser om innehållet 
beror på vad man anser att undervisningen borde ta upp. Det blir en subjektiv bedömning då 
man inte har en referens som t ex en läroplan som säger vad innehållet ska vara. 

Det som framträder tydligt i denna undersökning är att så stor andel av lärarna anser att tiden 
för undervisning om hälsa bör utökas. Framför allt lärare i gymnastik och idrott samt 
hemkunskap anser att den bör ökas mycket. En stor andel av dessa lärare anser också att 
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hälsokunskap bör vara ett skilt ämne i skolan. Enligt läroplanen är det just dessa ämnen som 
har särskilt ansvar för hälsa i den ämnesövergripande undervisningen. Studier som har gjorts i 
Sverige bland lärare i idrott och hälsa visar att de ser hälsa som ett teoretiskt ämne (Thedin 
Jakobsson 2005). Kanske det är av samma anledning som lärare i dessa två i grunden 
praktiska ämnen är av åsikten att tiden behöver utökas och då som ett skilt ämne. Även en stor 
andel av lärarna i samhällskunskap anser att hälsokunskap bör vara ett skilt ämne. Enligt 
läroplanen är ett delmoment i samhällskunskapen hälsokunskap, utan att det definieras vad det 
innebär. Kanske det är en orsak till samhällskunskapslärarnas åsikt att det ska vara ett skilt 
ämne. Om utvecklandet av sociala färdigheter och kunskap om samhällets sociala skyddsnät 
är det man i kursplanen för samhällskunskap menar med hälsokunskap så är det inte tydligt 
definierat.  

En majoritet av lärarna anser att möjligheterna att ämnesintegrera undervisning om hälsa i 
deras ämnen är ganska till mycket goda. Lärarna i hemkunskap, biologi, gymnastik och idrott, 
kemi och samhällskunskap är mest positiva till ämnesintegration, medan lärarna i geografi 
och fysik ser det som svårare. Noteras kan att det i den finländska kursplanen för 
hälsokunskap står att undervisningen ska planeras i samarbete med samtliga dessa ämnen. 
Uppfattningen att möjligheterna till ämnesintegration av undervisning om hälsa är ganska till 
mycket goda ligger på 60-70 % oberoende av om lärarna anser att hälsokunskap bör vara ett 
skilt ämne eller inte. Det som inte framgår av denna undersökning är om lärarna anser att 
ämnesintegration är ett alternativ till hälsokunskap som skilt ämne. Något som inte heller 
undersökts här är i vilken utsträckning ämnesintegrerad undervisning om hälsa sker idag. I 
samtliga skolors arbetsplaner finns t ex SANT-planen för undervisning om alkohol, tobak och 
narkotika. Det kan också finnas andra sätt skolorna arbetar med frågor om hälsa i 
undervisningen. 

4.5 Intresse och kompetens för att undervisa i hälsokunskap 
Med ett nytt ämne i läroplanen kommer det att behövas lärare som undervisar i ämnet. 
Intresset att undervisa i hälsokunskap finns bland lärare i ämnena hemkunskap, gymnastik och 
idrott, biologi, geografi och samhällskunskap. Hälften av lärarna i undersökningen säger sig 
vara intresserade. Hur stort behovet av lärare kommer att vara beror på om skolorna väljer att 
ha ett fåtal lärare som tar stora delar av undervisningen i ämnet eller fördelar 
undervisningstiden på flera lärare. 

Av de lärare som är intresserade av att undervisa i hälsokunskap anser hälften att de redan har 
tillräcklig kunskap för det arbetet. Eftersom kursplanen för ämnet ännu inte är fastställd är det 
svårt att veta vilken kompetens som kommer att krävas. Lärarnas uppfattningar om sin 
kunskap om ämnet kan då ses som subjektiva bedömningar utifrån den personliga 
uppfattningen om vad hälsokunskap är. Den kan också vara baserad på kännedom om den 
finländska kursplanen för hälsokunskap. I en av enkätens frågor framkom dessutom en stor 
del av innehållet i den kursplanen, vilket gav ledtrådar för dem som inte redan kände till den. 

Skolans undervisning om hälsa har tidigare handlat om hygien och senare hälsobeteende, ofta 
enbart med betoning på att lära eleverna hur de skall hantera hälsorisker såsom kost, motion, 
tobak, alkohol och narkotika. Risken finns att man utan fortbildning för lärarna begränsar 
ämnet till det gamla utan att tillägna sig den nya kunskap som krävs för att utveckla ämnet. 
Därför är det enligt min mening viktigt med fortbildning i ämnet för lärare. 
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4.6 Avslutande kommentarer 
En förändring av hälsoundervisningen i grundskolan på Åland är på gång. Man planerar att 
införa hälsokunskap som ett nytt ämne i läroplanen. En fråga som det väcker är vad man vill 
uppnå med det nya ämnet. Vill man samla all idag existerande undervisning om hälsa i skolan 
i ett ämne för att på så sätt ge eleverna en helhetsbild av hälsa? Vad ska man då plocka med 
till det nya ämnet? Eller vill man utvidga undervisningen om hälsa idag genom att utöka 
innehållet? Vad ska i så fall det nya innehållet vara?  

Ser man på hälsoutvecklingen idag så är ett av problemen ohälsosamma levnadsvanor. Skolan 
har länge försökt lära eleverna hälsosamma levnadsvanor, men det verkar inte fungera. Det 
verkar som det krävs mer än att lära eleverna hur man lever hälsosamt. Det som krävs är 
kanske också ett svar på frågan varför man ska välja hälsosamma levnadsvanor, ett svar som 
motiverar eleverna mer än argument som: ”Det är farligt för dig!” om att röka, dricka alkohol, 
använda narkotika och inte använda preventivmedel vid sexuella kontakter, eller att ”Det är 
bra för dig!” om att äta nyttigt och motionera. Så vad ska vi lära eleverna? Hur ska vi 
motivera dem? 

En början är, enligt min mening, att reda ut vad begreppet hälsa står för. Är hälsa som ett 
tillstånd av välbefinnande tillräckligt motiverande? Skräpmat och droger kan också ge 
tillstånd av välbefinnande, om än tillfälligt. Kanske vi också ska ifrågasätta synen i media 
som verkar definiera hälsa som låg kroppsvikt och ”rätt” kroppsform. Den ger hos många 
människor upphov till en känsla av misslyckande då man inte motsvarar idealbilden. Synen på 
hälsa som en resurs och handlingsförmåga har länge funnits i hälsoteorier och hälsopolitiska 
program, men ser vi det så till vardags? Om vi definierar hälsa som handlingsförmåga som 
hjälper individen att uppnå sina mål i livet, blir det inte då värt att jobba för sin hälsa? Ser vi 
dessutom hälsa som ständigt föränderlig, som något vi kan utveckla var vi än står idag vad 
gäller vår hälsa, så motiverar det kanske ännu mer. Med handlingsförmåga menar jag då inte 
bara fysisk sådan. God fysisk förmåga är naturligtvis bra! Det gör många saker lättare att 
utföra. Men fysisk handlingsförmåga behöver inte nödvändigtvis innebära total frånvaro av 
sjukdom eller handikapp. Fråga deltagarna i Paralympics! För att man ska ha 
handlingsförmåga behövs också sociala färdigheter och psykiskt välbefinnande.  

Förekomsten av psykosomatiska symtom visar att många barn och ungdomar inte upplever 
psykiskt välbefinnande. Den psykosociala stressen i samhället idag påverkar även dem. Kan 
vi göra något åt den stressen? Det är inte troligt. Vad vi behöver göra är att ”vaccinera” 
eleverna för att vara motståndskraftiga mot den. På samma sätt som vi under det förra 
århundradet genom omfattande vaccinationsprogram lyckades få bukt med många 
infektionssjukdomar.  

Vad behövs för att klara av stressen? För det första behövs fortfarande kunskap. Den behövs 
för att man ska kunna förstå omvärlden, och som grund för att värdera all information som vi 
ständigt översköljs med. Men det behövs även motivation att ta till sig kunskapen och omsätta 
den i sitt eget liv. För det andra behövs resurser för att klara av stressen, resurser som tro på 
sin egen förmåga och förmåga att identifiera resurser i sin omgivning. Familj och sociala 
nätverk är viktiga resurser, och dessa relationer utvecklas bäst om vi har goda sociala 
färdigheter. Men sociala färdigheter utvecklas inte av sig själva, som det också sägs i Vision 
2015 (Kommunförbundet 2003). De utvecklas genom att man erfar att man blir hörd och att 
man kan påverka sin situation. Färdigheter för t ex god kommunikation måste tränas in, på 
samma sätt som fysiska färdigheter måste tränas för att man ska bli bra på dem. 
Självförtroende och tillit till den egna förmågan utvecklas genom att man erfar att man lär sig 
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och utvecklas. För det tredje behöver man känna att livet är meningsfullt, att det är värt att 
satsa energi på att ta sig an svårigheter och problem, att försöka förändra det som skapar 
stress, och också att försöka uppnå det man vill. Meningsfullhet ger alltså motivation.  

Enligt Medin och Alexandersson (2000) finns ett samband mellan känsla av meningsfullhet i 
livet och att välja sunda levnadsvanor. Brown, Teufel och Birch (2007) har visat att det finns 
ett samband mellan barns tro att de själva kan påverka sin hälsa nu och i framtiden och 
benägenhet att följa hälsoråd. Deras studie visar också att skolan är en viktig källa för barn när 
det gäller information om hälsa.  

4.7 Praktisk tillämpning och förslag till fortsatt forskning 
Ämnet hälsokunskap i skolan kan enligt min åsikt kombinera kunskap om vad sunda 
levnadsvanor är med kunskap om att hälsa är mer än så och att hälsa kan utvecklas oberoende 
var man står idag. På så sätt kan alla lära sig hälsa, oavsett om man redan äter nyttigt och 
motionerar regelbundet eller inte, och alla kan uppleva hälsa oavsett om man har en sjukdom 
eller inte.  

Att tiden för undervisning om hälsa bör ökas är majoriteten av lärarna i min undersökning 
överens om. Många anser att det bör ske genom att ämnet hälsokunskap införs. Kanske är det 
framför allt perspektivet på hälsa i undervisningen som bör förnyas. Då är det viktigt att även 
de som undervisar har en klar bild av vad man menar med hälsa, men framför allt att man 
inom skolan har en gemensam utgångspunkt i synen på hälsa. Hälsa är något som skapas och 
utvecklas överallt, inte bara på hälsokunskapslektionerna. Därför bör det perspektiv på hälsa 
man väljer i ämnet hälsokunskap genomsyra hela skolans verksamhet. 

För att vidare belysa vad skolans undervisning om hälsa tar upp bör man se på sådana delar av 
skolans undervisning som inte ingår i den här undersökningen, t ex andra ämnen, elevvård, 
temadagar och liknande. Ett annat sätt kunde vara att intervjua skolledare. Även intervjuer 
med lärare kan ge mer än de enkäter som gjorts här. För att undersöka vad eleverna lär sig om 
hälsa av skolans undersökning är det eleverna som t ex bör besvara enkäter eller intervjuas. 
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Bilaga 1. Informationsbrev inför enkäten 
 

Till dig som är lärare på högstadiet på Åland! 
 
Hälsa är ett ämne som diskuteras allt mer i samhället idag. Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar 
och går allt lägre ner i åldrarna. Även skolungdomar drabbas. Faktorerna som påverkar hälsa 
och välmående är många. För att ge eleverna en helhetssyn på begreppet hälsa planerar 
Ålands Landskapregering att så småningom införa hälsokunskap som läroämne i den åländska 
läroplanen för högstadiet. Med anledning av detta har jag som lärarstuderande valt att som 
mitt examensarbete göra en undersökning om hur undervisningen om hälsa i ett brett 
perspektiv ser ut i de åländska högstadieskolorna idag. 
 
Därför kommer jag inom kort att skicka ett frågeformulär till dig och alla andra 
högstadielärare på Åland som undervisar i ämnena biologi, geografi, fysik, kemi, 
samhällskunskap, gymnastik och idrott samt hemkunskap. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens 
kvalitet, att du deltar. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Svar kommer inte att 
kunna kopplas till enskild individ i den slutliga rapporten. 
 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. Delar av undersökningen kommer också att presenteras i en rapport till 
skolbyrån vid Ålands Landskapsregering. 
 
Om du har några frågor eller funderingar angående undersökningen går det bra att kontakta 
mig eller min handledare vid Högskolan i Gävle. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Katarina Granström 
Lärarstuderande vid Högskolan i Gävle 
e-post: plu04kgm@student.hig.se 
tel.: +358 (0)457 5301 530 
 
Handledare: 
Kenth Dimberg 
Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 
Högskolan i Gävle 
tel.: +46 (0)26 648 752 
e-post: kdg@hig.se 



Bilaga 2. Introduktionsbrev till frågeformuläret 

Till dig som är lärare på högstadiet på Åland 
 
Hälsa är ett ämne som diskuteras allt mer i samhället idag. Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar 
och går allt lägre ner i åldrarna. Även skolungdomar drabbas. Faktorerna som påverkar hälsa 
och välmående är många. För att ge eleverna en helhetssyn på begreppet hälsa planerar 
Ålands Landskapregering att så småningom införa hälsokunskap som läroämne i den åländska 
läroplanen för högstadiet. Med anledning av detta har jag som lärarstuderande valt att som 
mitt examensarbete göra en undersökning om hur undervisningen om hälsa i ett brett 
perspektiv ser ut i de åländska högstadieskolorna idag. 
 
Därför skickar jag nu ett frågeformulär till dig och alla andra högstadielärare på Åland som 
undervisar i ämnena biologi, geografi, fysik, kemi, samhällskunskap, gymnastik och idrott 
samt hemkunskap. 
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens 
kvalitet, att du deltar. Om du väljer att delta, försök besvara alla frågorna. Skicka sedan 
formuläret i bifogat portofritt svarskuvert så fort som möjligt men senast den 6 oktober. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
På svarskuvertet finns ett nummer för att jag ska veta att just du skickat in ditt svar, så att jag 
inte sänder en påminnelse i onödan. Frågeformuläret och kuvertet kommer att skiljas åt så att 
dina svar inte kommer att kunna kopplas till dig som person. Frågeformulären kommer att 
behandlas konfidentiellt. Svar kommer inte att kunna kopplas till enskild individ i den slutliga 
rapporten. 
 
Undersökningen avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 
Delar av undersökningen kommer också att presenteras i en rapport till skolbyrån vid Ålands 
Landskapsregering. För att jag så snabbt som möjligt ska få frågeformuläret är svarskuvertet 
adresserat till Ålands Landskapsregering istället för till Högskolan i Gävle. 
 
Om du har några frågor eller funderingar angående undersökningen går det bra att kontakta 
mig eller min handledare vid Högskolan i Gävle. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
 
Katarina Granström 
Lärarstuderande 
Högskolan i Gävle 
e-post: plu04kgm@student.hig.se 
tel.: +358 (0)457 5301 530 
 
Handledare: 
Kenth Dimberg 
Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 
Högskolan i Gävle 
tel.: +46 (0)26 648 752 
e-post: kdg@hig.se 



Bilaga 3. Enkäten  

Frågeformulär för enkät om undervisningen om hälsa på högstadiet på Åland 

Besvara frågorna med rutor genom att sätta ett kryss i rutan för ditt svar, ett kryss per fråga om inget annat 

anges. Besvara frågorna med rader för fritt formulerade svar så utförligt du kan. Försök besvara alla frågorna. 

 

De första frågorna avser att ge bakgrundsinformation om dig som lärare. 

1. Kön □ Man 

  □ Kvinna  

 

2. Hur gammal är du? □   ≤ 20 år 

  □ 20-29 år 

  □ 30-39 år 

  □ 40-49 år 

  □ 50-59 år 

  □   ≥ 60 år  

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? ___ år 

 

4. Har du lärarexamen? □ Ja 

  □ Nej 

  □ Har viss lärarutbildning men inte examen 

 

5. I vilka ämnen undervisar du? 

 ______________________________________________________________________ 

 

I följande fråga ombeds du utgå från din roll som ämneslärare, inte som klasslärare, 

även om du också är det. Utgå från din undervisning under det senaste läsåret och 

planeringen för innevarande läsår. 

 

6. Ingår något/några av följande moment i undervisningen i ditt ämne/dina ämnen? Om du 

undervisar i flera ämnen, markera respektive moment med en förkortning av det 

ämne/de ämnen där momentet ingår (ex. bi, ge, ke, fy, gy, samh, hk).  

 _____ särdragen i olika åldersstadier från födsel till död och händelser under livets 

gång 

 _____ fysisk tillväxt och utveckling under puberteten 

 

1 
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 _____ psykisk och social mognad och utveckling under puberteten 

 _____ dygnsrytmens och sömnens inverkan på hälsa och välbefinnande 

 _____ balansen mellan vila och aktivitet och dess inverkan på hälsa och 

välbefinnande 

 _____ kostens inverkan på hälsa och välbefinnande 

 _____ specialdieter och matallergier 

 _____ motionens inverkan på hälsa och välbefinnande 

 _____ psykisk hälsa och dess variationer 

 _____ förändringar och kriser som en del av livet och att hantera dem 

 _____ familj, vänner och sociala nätverk som hälsoresurs 

 _____ kropp och själ – en helhet 

 _____ levnadsvanornas samband med hälsa 

 _____ självkännedom och självrespekt som hälsoresurs 

 _____ hälsa och arbetsförmåga som resurs 

 _____ färdigheter för god kommunikation och interaktion med medmänniskor 

 _____ konflikthantering 

 _____ att känna till orsaker till, identifiera, uttrycka och hantera känslor 

 _____ tolerans och respekt för människors individualitet och olikheter – jämlikhet 

 _____ jämställdhet och genusperspektiv 

 _____ tobakens, alkoholens och drogers inverkan på hälsan 

 _____ tobak, alkohol och droger som källor till välbehag och beroende 

 _____ uppförande och värderingar kring relationer och sexualitet 

 _____ sexuell hälsa: preventivmedel och -metoder, ansvarsfullt sexuellt beteende 

 _____ miljö och hälsa, kultur och hälsa, arbetshälsa och ergonomi 

 _____ de viktigaste smittsamma sjukdomarna och andra sjukdomar, symptom, att vara 

sjuk, egenvård och att söka vård 

 _____ folksjukdomar och deras samband med livsstil 

 _____ de viktigaste hälso- och sjukvårdsinrättningarna 

 _____ trafiksäkerhet på land och på sjön, agerande vid risksituationer och olycksfall, 

första hjälp 

 _____ individens skyldigheter och rättigheter i samspel med andra människor - i 

skolan, i hemmet och i samhället 

 _____ ungdomsbrottslighet; lagstiftning och straffpåföljder 
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Följande avsnitt innehåller frågor om din uppfattning om undervisningen om hälsa 

idag och i framtiden. 

7. Är det något/några moment utöver dem i fråga 6 som du anser hör till undervisning om 

hälsa? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

8. Är det något/några av momenten i fråga 6 som du anser inte hör till undervisning om 

hälsa? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

9. Vad anser du om möjligheterna att ämnesintegrera undervisning om hälsa i ditt/dina 

läroämnen? Om du undervisar i flera ämnen och anser att möjligheterna är olika för de 

olika ämnena kan du välja fler än ett svarsalternativ och skriva respektive ämne på 

raden efter svarsalternativet. 

 □ Mycket bra __________  

 □ Ganska bra __________  

 □ Varken bra eller dåliga __________  

 □ Ganska dåliga __________  

 □ Mycket dåliga __________  

 

10. Vad anser du om innehållet i undervisningen om hälsa idag? 

□ Mycket bra 

□ Ganska bra 

□ Varken bra eller dåligt 

□ Ganska dåligt 

□ Mycket dåligt 

3 
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4 

11. Anser du att tiden som används till undervisning om hälsa idag bör ökas eller minskas? 

□ Ökas mycket  

□ Ökas något 

□ Varken ökas eller minskas 

□ Minskas något 

□ Minskas mycket 

 

12. Anser du att hälsokunskap bör införas som ett skilt läroämne på högstadiet? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □  Ingen åsikt 

 

De sista frågorna utgår ifrån att hälsokunskap införs som ett skilt läroämne på 

högstadiet. 

13. Anser du att undervisningen i hälsokunskap borde vara teoretisk, praktisk eller en 

kombination av teori och praktik?  

   □ teoretisk 

  □ praktisk 

  □ en kombination av teori och praktik  

   I vilka proportioner? (teori/praktik) _____________________  

 

14. Är du intresserad av att undervisa i hälsokunskap? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

 

15. Anser du att du har tillräckliga kunskaper att undervisa i hälsokunskap? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

 

16. Är du beredd att studera för att få behörighet att undervisa i hälsokunskap. 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

Tack för din medverkan! 



Bilaga 4. Påminnelsebrev 1 

Till dig som är lärare på högstadiet på Åland 
 
För ungefär en vecka sedan skickade jag ett frågeformulär till dig. Jag är intresserad av hur 
undervisningen om hälsa ser ut i högstadieskolorna på Åland. Det är en undersökning som jag 
gör som mitt examensarbete i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och som också 
kommer att resultera i en rapport till Ålands Landskapsregering. Jag hoppas att resultatet ska 
komma till nytta vid utarbetandet av läroplanen för ämnet hälsokunskap som enligt planerna 
kommer att införas i läroplanen för grundskolan på Åland. Det är samtidigt en möjlighet för 
dig som lärare att påverka detta arbete.  
 
Eftersom jag inte fått något svar från dig, antar jag att du glömt bort eller inte haft tid att fylla 
i frågeformuläret.  
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens 
kvalitet, att du deltar. Jag skulle därför vara tacksam om du ville besvara frågorna och skicka 
in formuläret i svarskuvertet som bifogades så snart som möjligt. Har ditt frågeformulär och 
svarskuvert kommit bort kan jag skicka ett nytt om du meddelar mig det per mail. Om du 
redan besvarat frågeformuläret kan du bortse från den här påminnelsen. 
 
Som jag påpekade i det förra brevet kan dina svar inte kopplas till dig som person i den 
slutliga rapporten. Det nummer som finns på svarskuvertet är till för att jag ska veta att just du 
skickat in ditt svar, så att jag inte sänder ännu en påminnelse i onödan. Frågeformuläret och 
kuvertet kommer att skiljas åt så snart jag prickat av dig på namnlistan över samtliga som fått 
frågeformuläret. Namnlistan kommer sedan att förstöras och frågeformulären kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
 
Om du har några frågor eller funderingar angående undersökningen går det bra att kontakta 
mig eller min handledare vid Högskolan i Gävle. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
 
Katarina Granström 
Lärarstuderande 
Högskolan i Gävle 
e-post: plu04kgm@student.hig.se 
tel.: +358 (0)457 5301 530 
 
Handledare: 
Kenth Dimberg 
Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 
Högskolan i Gävle 
tel.: +46 (0)26 648 752 
e-post: kdg@hig.se 
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Till dig som är lärare på högstadiet på Åland 
 
För ett par veckor sedan skickade jag ett frågeformulär till dig. Jag är intresserad av hur 
undervisningen om hälsa ser ut i högstadieskolorna på Åland. Det är en undersökning som jag 
gör som mitt examensarbete i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och som också 
kommer att resultera i en rapport till Ålands Landskapsregering. Jag hoppas att resultatet ska 
komma till nytta vid utarbetandet av läroplanen för ämnet hälsokunskap som enligt planerna 
kommer att införas i läroplanen för grundskolan på Åland. Det är samtidigt en möjlighet för 
dig som lärare att påverka detta arbete.  
 
Många svar har nu kommit in. Tyvärr saknar jag ännu ditt svar. Ditt deltagande är naturligtvis 
frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att du deltar. Jag hoppas du 
ännu vill besvara frågorna och skicka in formuläret i svarskuvertet som bifogades så snart 
som möjligt. Har ditt frågeformulär och svarskuvert kommit bort kan jag skicka ett nytt om du 
meddelar mig det per mail. Om du redan besvarat frågeformuläret kan du bortse från den här 
påminnelsen. 
 
Som jag tidigare påpekat kan dina svar inte kopplas till dig som person i den slutliga 
rapporten. Det nummer som finns på svarskuvertet är till för att hålla reda på vilka som svarat 
för att undvika onödiga påminnelser. Frågeformuläret och kuvertet kommer att skiljas åt så 
snart jag prickat av dig på namnlistan över samtliga som fått frågeformuläret. Namnlistan 
kommer sedan att förstöras och frågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Om du har några frågor eller funderingar angående undersökningen går det bra att kontakta 
mig eller min handledare vid Högskolan i Gävle. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
 
Katarina Granström 
Lärarstuderande 
Högskolan i Gävle 
e-post: plu04kgm@student.hig.se 
tel.: +358 (0)457 5301 530 
 
Handledare: 
Kenth Dimberg 
Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 
Högskolan i Gävle 
tel.: +46 (0)26 648 752 
e-post: kdg@hig.se 
 

 



Bilaga 6. Tabell fråga 6 i enkäten  

Tabell 1. Sammanställning av samtliga moment i frågan om vad lärarna tar upp i undervisningen. Totalantalet 
lärarroller2 är 35. Beckningen n i tabellen är antalet lärare i respektive ämne. Resultaten presenteras i procent. 

 Bi 
n=5 

Ge 
n=5 

Ke 
n=6 

Fy 
n=4 

Sk 
n=4 

Gy 
n=8 

Hk 
n=3 

Kostens inverkan på hälsa och välbefinnande 100  50   88 100 
Levnadsvanornas samband med hälsa 80  33  25 88 67 
Alkohols, tobaks och drogers inverkan på hälsan 80 20 33  50 50 67 
Motionens inverkan på hälsa och välbefinnande 60     100 67 
Fysisk tillväxt och utveckling i puberteten 100   25 25 50 67 
Sexuell hälsa, preventivmedel och -metoder samt 
ansvarsfullt sexuellt beteende 

80    25 13  

Jämställdhet och genusperspektiv 20 40   100 38 33 
Tolerans och respekt för människors individualitet och 
olikheter – jämlikhet 

20 20   100 38 67 

Dygnsrytmens och sömnens inverkan på hälsa och 
välbefinnande 

60     88 67 

Balansen mellan vila och aktivitet och dess inverkan på 
hälsa och välbefinnande 

60     75  

Särdragen i olika åldersstadier från födsel till död och 
händelser under livets gång 

100    50 25 33 

Folksjukdomar och deras samband med livsstil 80  16  25  67 
Psykisk och social mognad och utveckling i puberteten 80    25 13 67 
Miljö och hälsa, kultur och hälsa, arbetshälsa och 
ergonomi 

60 20 33   50 67 

Uppförande och värderingar kring relationer och 
sexualitet 

80    25 13  

Smittsamma och andra sjukdomar, symptom, att vara 
sjuk, egenvård och att söka vård 

80     13  

Individens skyldigheter och rättigheter i samspel med 
andra människor – i skolan, i hemmet och i samhället 

20 20   100 13  

Ungdomsbrottslighet; lagstiftning och straffpåföljder     100   
Familj, vänner och sociala nätverk som hälsoresurs 20    75 23  
Specialdieter och matallergier 40  16    100 
Kropp & själ 20    25 38 33 
Tobak, alkohol och droger som källor till välbehag 40  16  25 13 33 
Trafiksäkerhet på land och på sjön, agerande vid 
risksituationer och olycksfall, första hjälp 

  16  25 50  

Psykisk hälsa och dess variationer 40    50 13  
Färdigheter för god kommunikation och interaktion med 
medmänniskor 

    25 38 33 

Konflikthantering  20   50 25  
Förändringar och kriser som en del av livet och att 
hantera dem 

20    50 13  

Hälsa och arbetsförmåga som resurs      38 33 
Självkännedom och självrespekt som hälsoresurs     25 25  
Att känna till orsaker till, identifiera, uttrycka och hantera 
känslor 

20       

De viktigaste hälso- och sjukvårdsinrättningarna     25   
 
 

                                                 
2 Enkätens frågeformulär besvarades av 27 lärare. En del av dessa lärare undervisar i flera ämnen. Dessa lärare 
tilldelas i vissa frågor i enkätsammanställningen en ”lärarroll” för vartdera ämnet de undervisar i. På så sätt har 
41 lärarroller identifierats. På denna fråga var det interna bortfallet 6 lärarroller. 
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