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Abstract ” Att göra hälsa i fritidshem och skola” 
 
Egna utgångspunkter och erfarenheter 
Skoleleven tillbringar 1800 dagar eller cirka 11000 timmar av sin tid i grundskolan. En tid av 
utveckling stor mottaglighet och känslighet för yttre påverkan från lärare annan skolpersonal 
och kamrater. Att trivas och må bra i skolan är för barn och ungdomar en viktig förutsättning 
och en bra ”grogrund” för inlärning och utveckling. En viktig utgångspunkt för ett 
hälsofrämjande arbetssätt är pedagogens kunskaper om och förståelse för barns likheter och 
olikheter, om olika roller och gruppers fungerande och det ansvar som åligger skolans 
personal i det avseendet. Det handlar om att förstå och tillägna sig en helhetssyn på barns 
utveckling och att som pedagog medvetet och konkret arbeta utifrån ett ”hälsotänk” med 
attityd och förhållningssätt som ett viktigt ”verktyg”. Resultatet från en egen studie om 
skolelevers upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön samt kamrat – och lärarrelationer i 
skolan har bidragit till ett starkt engagemang kring frågor som rör barn och ungdomars hälsa.  
 
Jag har som yrkesverksam lärare i ungdomsskola och gymnasium från mitten av 1970-talet till 
mitten av 1990-talet med utgångspunkt från ett hälsofrämjande och ämnesdidaktiskt 
perspektiv och med stöd av föräldrarkontakter haft ambitionen och periodvis fått möjlighet att 
arbeta med barn i behov av särskild stöd i skolan. Det har varit barn med olika svårigheter och 
problem som t.ex. barn med svag självkänsla och självförtroende, övervikt, vattenrädsla, barn 
som inte kunnat simma, bollrädda barn, barn med motoriska svårigheter med eller utan 
diagnos, barn med ADHD - problematik. De flesta av dessa barn hade svag självtillit, och tro 
på sig själva. De hade lätt för att utvecklingsmässigt komma in i ”onda cirklar”, där negativa 
värderingar gav dåligt självförtroende. Den egna självbilden påverkades. Mycket ofta blev 
dessa barn passiva och miste intresset och lust att delta i undervisningen och andra aktiviteter. 
 
Hälsa och arbetsmiljöfrågor kan anses vara ”allas” ansvar och angelägenhet  i skolan. I 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet LPO-94 betonas den ”goda” miljön för lärandet 
och främjandet av elevernas harmoniska utveckling. Skolan har ansvar för ”att varje elev 
efter genomgången grundskola har förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse för 
den egna livsstilens betydelse för hälsan”. En läroplan som jag anser vara mycket 
hälsoinriktad där lärare förväntas ha goda kunskaper om elevernas behov, förutsättningar och 
förmågor.  
 
Ett tillägg i LPO-94 från 2003 lyder:  
” Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter 
att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen….I skolarbetet 
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammans. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammans”. 
 



I bild och text har nedanstående frågeställningar bearbetats 
Hur skall hälso- och livsstilsfrågor uppmärksammas? 
Vad påverkar barns och ungdomars hälsa i skolan?  
Vad innebär en helhetssyn på barns utveckling? 
Vad utmärker en god lärandemiljö? 
Vad utmärker ett hälsofrämjande ledarskap? 
Finns det någon modell för hur man kan arbeta med hälsoinriktad och ämnesintegrerad 
verksamhet? 
 
Hälsa, hälsoundervisning och ett hälsofrämjande ledarskap kan ses som självklar och 
utomordentligt viktig angelägenhet för all personal i skolan. Kännetecknandet för ett 
traditionellt hälsoarbete har enligt min mening ofta präglats av ett vuxenperspektiv som i 
första hand handlar om att belysa riskfaktorer och ohälsa som t.ex. mobbning och negativa 
effekter av rökning och alkohol.  Friskfaktorer har inte i någon större utsträckning 
uppmärksammats. Hälsa utvecklas i samspel och i relationer med andra människor.  
 
Jag vill belysa rollen som pedagog med utgångspunkt från en helhetssyn på barns utveckling 
och lärande i skola och fritidshem, samt hur innebörden av ord, begrepp och teoretiska 
resonemang kommer till uttryck i handling. Uppmärksamhet riktas mot de ämnesdidaktiska 
frågorna vad, varför, hur och med vem samt hur en hälsofrämjande pedagogik kan bidra till en 
god lärande miljö och goda relationer. 
 
”Att göra hälsa i skolan” 
I aktiviteten och leken kan pedagogen arbeta med relationsskapande aktiviteter och övningar 
som är betydelsefulla för utveckling av barns sociala kompetens. Genom meningsfulla och för 
barnen spännande och lustfyllda aktiviteter kan ”Vi – känsla” och gemenskap skapas och 
utvecklas i grupp. Aktiviteter som samtidigt stimulerar barns kognitiva, emotionella, fysiska 
och sensomotoriska utveckling. 
 
Som exempel på ovanstående vill jag referera till några av de kurser jag ansvarar för och 
skrivit kursinnehåll till. Vid lärarutbildningen på Högskolan i Borås startades hösten 2007 en 
ny inriktning som i första hand vänder sig till de studenter som vill arbeta med barn i 
förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet. Inriktningen innebär en tydlig profilering 
mot utomhuspedagogisk verksamhet, ledarskap och hälsa med ämnesintegrering där estetiska 
uttrycksformer som musik, dans, rörelse, bild, drama och lek ges stort utrymme, liksom natur- 
och teknikämnen. Här behandlas till exempel barns matematiska begreppsbildning och 
kunskaper om hur matematik och problemlösning kan användas i olika utomhusaktiviteter 
som också integreras med rörelse, sång och lek. En ämnesintegrering där utomhusaktiviteter 
genomförs både som mål och metod i syfte att stimulera och engagera barns kognitiva, 
sociala, emotionella, sensomotoriska och fysiska utveckling.  
 
I kursen idrott hälsa och utomhuspedagogik 30 hp som är en specialisering inom 
lärarprogrammet finns också en tydlig koppling mellan teoribunden undervisning och 
praktiska moment där ord blir till handling. Diskussioner om vad som utmärker ett 
hälsofrämjande ledarskap och faktorer som påverkar skolelevers hälsa i skolan resulterar 
också i praktisk tillämpning och färdighetsträning. Olika undervisningsstilar och 
relationsskapande aktiviteter bearbetas och genomförs också i praktiken.  
 
I  kurser som jag själv är kursansvarig för och medverkar i finns ständigt en nära koppling 
mellan teori och praktik. Här integreras och diskuteras teorier, metoder och ledarstilar med 



praktiska moment och ledaruppgifter under studenternas verksamhetsförlagda tid (VFU) och i 
olika övningar och aktiviteter i kurser under utbildningen såväl i inne som utemiljö.  
 
Inom ämnesområden som utomhuspedagogik, idrott och hälsa, ledarskap, bild och musik 
finns av naturliga skäl en ämnesdidaktisk diskussion där metoder, teorier och praktiska 
moment behandlas och där läraren kan arbeta med utgångspunkt från en helhetssyn på barns 
utveckling. Med barn på VFU-platser, vid undervisning i olika miljöer och 
examinationstillfällen ges dessa möjligheter 
 
I en studie av professor John Hattie (2009) som studerat faktorer som bidrar till en god 
inlärningsmiljö, framgår det att kontakten och relationen mellan lärare och elev är den 
viktigaste faktorn för motivation och goda studieresultat. Selander (2006) betonar också 
betydelsen av elev – och lärarkontakter med ämneskompetenta lärare. Han diskuterar 
innebörden i kompetensbegreppet i termer som formell och informell kompetens och menar 
också att det kan vara svårt att exakt beskriva vad som karaktäriserar informell kompetens. 
Det kan handla om omdöme och förmåga att lösa specifika problem som uppstår. Det kan 
också handla om hur bemötande av skolelever sker. Denna så kallade ”fingertoppskänslan” 
anser jag förfinas och utvecklas med erfarenheter och i arbetet med barn i skolan.  
 
Ljusa förhoppningar 
I skolverkets lägesbedömning 2008 framgår att gruppstorlekarna i fritidshemmen ökar 
samtidigt som personaltätheten minskar och att fritidshemmen inte fått ta del av det 
statsbidrag som utgått till kommunerna för att anställa mer personal. Kommuner har nu 
uppmanas att följa upp och se till att gruppstorlekar och personaltätheten i fritidshem är 
anpassade till de behov som finns i olika fritidshem. 
 
Om delar av förslaget till ny lärarutbildning tas kan det bl.a. innebära att 
fritidspedagogutbildningen blir fyraårig och satsningen på fritidsverksamheten i skolan stärks. 
Efterfrågan på lärare i grundskolans fritidsverksamhet beräknas öka kraftigt framförallt 
mellan 2010 – 2020 
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