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Sammendrag
Skolen blir i mange sammenhenger pekt på som en arena som bør ta større ansvar for barn og
unges helse, og i kroppsøvingsfagsmiljøet diskuteres det i hvilket omfang og hvordan helse skal
vektlegges i kroppsøving. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan kroppsøvingslærere forstår og underviser om helse på ungdomstrinnet. I den forbindelse er det gjort kvalitative
intervjuer med åtte kroppsøvingslærere hvor det er gjennomført tematisk analyse av intervjumaterialet. I dette arbeidet ble det utviklet fire temaer – lærernes forståelse av helse, bevisstgjøre elevene,
helse – noe spontant? og lærernes kunnskapsgrunnlag. Analysene viser at lærerens forståelse av helse
setter preg på innholdet i undervisningen. Undervisningen knyttet til dette temaet virker som å
oppstå spontant og være usystematisk. I og med at lærerne ikke ser ut til å planlegge når og hva
de skal undervise om helse, kan det være vanskeligere for elevene å vite når de skal lære om helse
i kroppsøvingsfaget.

Nøkkelord: Helse; kroppsøving; didaktikk
Abstract
“In PE I probably relate it mostly to the physical” – A study of PE teachers
comprehension of health
In many contexts schools are presented as an arena that must take more responsibility in raising
health awareness in the younger generation. In research on physical education, different scholars
discuss how and to what extent physical education should focus on pupil’s health. In this study
the aim is to investigate how physical education teachers understand and teach health in physical education at secondary schools. For that reason, there has been completed eight qualitative
interviews with physical education teachers. In the analyses four themes were developed – teachers
understanding of health, make students conscious, health – something spontaneous? Teachers knowledge.
The analyses show that the teachers’ understanding and knowledge of health influence the content
in the teaching. The teaching of health is often not planed for, it happens more spontaneous. Since
the teachers do not plan when and how they are going to teach about health, it will be difficult for
the students to figure out what and when health is the topic in teaching.
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Bakgrunn
Helse har vært et aspekt ved kroppsøvingsfaget gjennom lang tid, men det har variert hvordan det har kommet til uttrykk i faget (Augestad, 2003; Kirk, 1992). De
senere tiår har likevel flere blitt opptatt av at helse bør få større betydning i faget.
Det er basert på diskursen om hvorvidt barn og unges helse blir dårligere, de er for
lite i aktivitet og de blir mer stillesittende (Fairclough & Stratton, 2004; Sallis &
McKenzie, 1991; Steene-Johannessen et al., 2019). Forskere mener at mulighetene
som ligger i faget til å arbeide med barn og unges helse ikke utnyttes fullt ut (Fairclough & Stratton, 2004; McKenzie, Sallis & Rosengard, 2009; McKenzie, Marshall, Sallis & Conway, 2000; Sallis & McKenzie, 1991; Sallis et al., 2012; Tappe
& Burgeson, 2004; Trost, 2004). Samtidig som en del forskere ønsker å gi helse
større plass, mener andre at det ikke er hensiktsmessig. Ommundsen (2008) mener
at det gir faget en instrumentell dreining som støtter opp om diskursen helsisme
(Crawford, 1980). Helsisme tegner et snevert, reduksjonistisk bilde av helse, og innebærer samtidig et moralistisk aspekt. Det moralistiske aspektet bygger på ideen om at
fysisk aktivitet gir bedre helse, samt at individet selv har et ansvar for å utvikle egen
helse (Colquehoun, 1990; Kirk & Colquhoun, 1989). Ommundsen (2008) mener at
denne tilnærming på kort sikt kan være positivt for å gi relevans, legitimitet og status,
men at det vil svekke faget på lang sikt. Det er flere som støtter Ommundsen (2008)
i advarslene mot at kroppsøvingsfaget skal legitimeres i en helsediskurs (Dowling,
2010; Evans, Rich, & Davies, 2004; Kirk, 2006; Quennerstedt, 2008). Advarslene
mot en slik legitimering skyldes en skepsis til at faget skal klare å ‘fikse’ helseutfordringer som allerede har oppstått. Et annet argument er at helse bare er et av
flere kunnskapsobjekter elevene skal lære noe om i kroppsøvingsfaget (Ommundsen,
2008). Quennerstedt (2018) mener at i kroppsøvingsfaget bør fokuset endres fra at
læring om helse er knyttet til noe individuelt, instrumentelt og dualistisk, til at det
blir forstått som et bredere fenomen.
Men hva er helse i kroppsøvingsfaget? Stortingsmelding 22 (Kunnskapsdepartementet, 2011) beskriver kroppsøvingsfaget som et forebyggende tiltak for god folkehelse. Denne stortingsmeldingen bidro til å gi helse et tydeligere fokus i den reviderte
læreplanen fra 2012 (Utdanningsdirektoratet, 2012). I utgaven fra 2012 fremheves
det i formålet for faget at kroppsøving skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og dermed livslang bevegelsesglede. Faget skal fremme god helse og elevene skal tilegne
seg kunnskaper om blant annet helse (Utdanningsdirektoratet, 2012). Læreplanen
ble revidert i 2015, men formålet fra 2012 er gjeldende også i dagens læreplan. Et av
fagets hovedområder er trening og helse. Hovedområdet omfatter blant annet hvordan
ulike aktiviteter kan påvirke den enkeltes helse. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livsstil skal være sentralt i faget, men baseres på den enkeltes interesser og mestring. Elevenes kunnskaper, erfaringer og egne refleksjoner om ulike aktivitetsformer
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må også bli vektlagt hvis hensikten er at kroppsøvingsfaget skal kunne være grunnlag
for en aktiv livsstil. I tillegg er helse også tydeliggjort gjennom flere kompetansemål
på ungdomstrinnet: «bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og
helse, forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og forklare korleis ulike
kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og helse» (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5). Disse kompetanseområdene viser at helse er en sentral
del av kroppsøvingsfaget, og skal dermed vektlegges i undervisningen. Selv om helse
kommer tydelig til uttrykk i fagets læreplan viser tidligere forskning (Alfrey, Cale
& Harris, 2012; Armour & Harris, 2013) at kroppsøvingslærere har en begrenset
forståelse av helse som fenomen. Dette preger undervisningen knyttet til tematikken
(Alfrey, Cale & Webb, 2012). Samtidig kan vi stille spørsmål om hva elevene lærer
om helse, og hvordan undervisningen foregår. Hvordan arbeider lærerne med det som
står i læreplanen? Hvilke didaktiske grep gjør kroppsøvingslærerne for at elevene skal
lære om helse? Da forskning viser at ulik forståelse av helse kan gi ulik undervisning
om temaet (Armour & Harris, 2013; Mong & Standal, 2019; Quennerstedt, 2008) er
hensikten med denne studien å undersøke både hvordan kroppsøvingslærere forstår
helse og hvordan de underviser om helse. Problemstillingen for studien er; hvordan
forstår kroppsøvingslærere helse i tilknytning til undervisning?
Teoretisk perspektiv på helse
I denne delen vil ulike teoretiske perspektiv på helse bli presentert, og senere vil de
bli benyttet for å belyse lærernes forståelse av helse. Verdens helseorganisasjon har
utviklet en definisjon på helse: «helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental og
sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte» (Verdens helseorganisasjon
(WHO), 1946, s. 1). Definisjonen har fått kritikk for å være utopisk og vanskelig å
oppnå (Huber et al., 2011; Larson, 1999; Mæland, 2009), for når har individet fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære? Samtidig er definisjonen velkjent og de ulike
komponentene ved helse – fysisk, psykisk og sosial – trekkes frem.
Christopher Boorse (1977) har arbeidet for å gi et begrunnet svar på hva helse er
gjennom en biomedisinsk forståelse. Boorse (1977) poengterer at helse handler om
normal fungering, hvor normalitet og funksjon vurderes ut fra en statistisk norm.
Han legger særlig vekt på normale biologiske funksjoner. Kroppens deler har ulike
funksjoner som alle er målrettet. Videre trekker han frem at hvis organismen ikke
er rammet av sykdom, er det en sunn og frisk organisme. Med andre ord definerer
Boorse (1977) helse som fravær av sykdom. Han trekker også frem positiv helse. Positiv
helse er relatert til forebygging av sykdom, og et eksempel kan være at fysisk aktivitet
og bevegelse kan forebygge sykdommer (Boorse, 1977). Fysisk aktivitet kan dermed
være positivt for individets helse og dermed gjøre avstanden til sykdom større. Boorse
har imidlertid fått kritikk for å ikke være opptatt av helse, men av ulike risikoer som
sykdom, skader, funksjonsnedsettelser eller andre defekter (Svenaeus, 2013). Boorse
har flere ganger prøvd å svare på kritikken (Boorse, 1997, 2014), men holder fast på
at helse handler om fravær av sykdom (Boorse, 1997).
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En annen måte å forstå helse på blir presentert gjennom en salutogenisk tilnærming til helse. I motsetning til det biomedisinske perspektivet, som er opptatt av
sykdom, er fokuset i en salutogen tilnærming et helhetlig syn på helse (Quennerstedt,
2006). Ved en salutogen tilnærming er ikke helse noe man har eller ikke har. Derimot skapes og opprettholdes ulike grader av helse gjennom en prosess (Antonovsky,
1979), der helse blir forstått som et kontinuum hvor individet befinner seg til enhver
tid. For å forstå hvorfor og hvordan individer beveger seg på kontinuumet, er individets opplevelse av sammenheng (OAS) sentralt. Fokuset i en salutogenisk tilnærming
er dermed ikke å forklare hvordan individer oppnår helse, men å forstå individets
OAS og generelle motstandsressurser (Antonovsky, 1979, 1996).
Metode
Denne studien er del av et forskningsprosjekt, Helse – et didaktisk fenomen i kroppsøvingsfaget, på trinn 8–10 i grunnskolen. Lærerne som deltar i studien er strategisk
utvalgt, basert på ulike kriterier. Kriterier for rekruttering var variasjon i deltakernes
alder, kjønn, arbeidserfaring, og at de hadde formell kompetanse i kroppsøving (se
tabell 1). For å rekruttere deltakere til studien ble prosjektet først presentert for 20
praksislærere ved forskers institusjon. Av disse ønsket to lærere å delta, og ble dermed rekruttert. Da det var ønskelig med flere lærere, ble det sendt informasjon om
studien til 45 skoler fra ulike deler av landet. Rektor på de ulike skolene videreformidlet e-posten til kroppsøvingslærerne. De som ønsket å delta i studien ble bedt om
å besvare e-posten, og seks menn og to kvinner i alderen 26–49 år sa seg villig til å bli
intervjuet. Tabell 1 gir en oversikt over lærerne som deltar, og de er gitt fiktive navn.
Tabellen viser også at Sverre ikke har studiepoeng i kroppsøving. Vedkommende
underviser basert på realkompetanse, og denne informasjonen ble kjent underveis i
intervjuet. Intervjuet ble fullført, men siden svarene til Sverre ikke skiller seg nevneverdig fra de andre intervjuene ble det inkludert i analysene.
Tabell 1. Oversikt over deltakere.
Deltakere

Alder

Antall år i læreryrket

Utdanning

Mats

36

10

Master idrett + Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)

Jarle

29

4

Allmennlærer m. kroppsøving

Marie

49

25

Allmennlærer m. kroppsøving

Sverre

35

10

Allmennlærer u. kroppsøving

Stian

26

3 måneder

Bachelor idrett + PPU

Martin

26

3 måneder

Grunnskolelærer + master i idrett/kroppsøving

Tore
Ingrid

34
28

10
1

Faglærer kroppsøving
Faglærer + master kroppsøving

Intervjuene hadde en semi-strukturert tilnærming (Brinkmann & Tanggaard, 2012).
Det ble brukt en intervjuguide som hadde noen sentrale temaer og spørsmål, men
intervjuene tok ulik form etter hva deltakerne brakte frem. Intervjuguiden inneholdt
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spørsmål knyttet til lærernes forståelse av helse, hvordan de tolker og arbeider med
læreplanen, samt hvordan de underviser om helse. Lengden på intervjuene varierte
fra 40–75 minutter. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og deretter transkribert.
I analysearbeidet ble det utført tematisk analyse, og MaXQda1 ble brukt som hjelpemiddel i arbeidet. Analysen av det transkriberte materialet baserer seg på Braun,
Clarke og Weate (2016) sin sekstrinnsmodell for tematisk analyse. Fase 1–2 omtales
som bli kjent fasen og koding. I fase 1 ble intervjuene først lest i sin helhet, før de
gradvis ble lest grundigere. I fase 2 startet kodingen og disse ble utviklet for å tydeliggjøre innholdet i intervjuet. Fase 3–5 er temautvikling, forbedring og navngiving. I
disse fasene var arbeidet fokusert på å utvikle kodene til temaer, forbedre disse og gi
temaene gode navn. I første omgang var temaene som ble utviklet generelle og vide.
Eksempler på temaer var da lærernes helseforståelse og undervisning om helse. Etterhvert
ble temaene mer spesifikke, noe som eksemplifiseres gjennom at temaet undervisning
om helse har blitt delt opp i temaene bevisstgjøre elevene og helse-noe spontant. I arbeidet
med å bryte ned disse overordnede temaene har det også kommet frem flere temaer.
Arbeidet med å navngi temaene har blitt utført og redigert over tid for å få frem nyansene i temaene. Den 6. og avsluttende fasen er skrivefasen. Braun og Clarke (2006)
påpeker samtidig at denne modellen ikke kan følges slavisk og prosessen foregår over
tid. På samme måte er ikke analyseprosessen statisk, men en kombinasjon av aktive
valg forsker tar (Braun, Clarke & Weate, 2016). I denne studien er det blitt utført
både induktive og deduktive tolkninger. Ved induktive tolkinger tas det utgangspunkt
i datamaterialet (induktiv), mens deduktive tolkninger finner større støtte i relevant
teori (deduktiv) (Braun & Clarke, 2006). I denne studien ble det først gjort induktive
tolkninger av datamaterialet. Etterpå ble det gjort deduktive tolkninger hvor relevant
teori ble benyttet for å belyse og støtte opp om de induktive tolkningene (Braun &
Clarke, 2006; Braun, Clarke & Weate, 2016). Et eksempel er temaet lærernes forståelse
av helse. Temaet ble først utviklet induktiv, der fokuset var å få innblikk i hva og hvordan lærerne pratet om helse. Deretter ble lærernes utsagn sett i lys av relevant teori for
å analysere hvordan det kunne kobles til ulike teoretiske perspektiver på helse. Temaene som er utviklet har både et semantisk og latent fokus (Braun, Clarke & Weate,
2016). Det betyr at noen temaer tar direkte utgangspunkt i hva deltakerne sier. Andre
går mer i dybden for å få frem hva deltakerne mener med det de sier.
Studien er godkjent av både NSD2 og etisk komite ved ansvarlig institusjon. Samtykke er blitt innhentet fra alle deltakerne, de er anonymisert og gitt fiktive navn.
Funn
Gjennom analysene er det utviklet fire temaer. Temaene er;
-

Lærernes forståelse av helse
Bevisstgjøre elevene

www.MaXQda.com
Norsk senter for forskningsdata (www.nsd.uib.no).

1
2
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-

Helse – noe spontant?
Lærernes kunnskapsgrunnlag

Temaene vil i denne delen bli presentert grundigere.
Lærernes forståelse av helse
Lærerne ble i intervjuet spurt om hva de tenker på når de hører ordet helse. Deltakerne uttrykker at det er utfordrende å definere helse, fordi det er et sammensatt
begrep. Martin forteller: «… jeg tenker kanskje at det er litt sammensatt … du har på
en måte … hvordan kroppen din er, den fysiske biten av det og så tenker jeg på kosthold og så tenker jeg også litt sånn psykisk helse». Martin skiller altså mellom fysisk og
psykisk helse. Stian forteller; «jeg tenker jo at det går på fysisk helse, men også psykisk
og sosialt». Stian bruker dermed tredelingen fysisk, psykisk og sosial helse som også
brukes i definisjonen til Verdens helseorganisasjon (1946).
Samlet sett viser analysene av materialet at lærerne forstår helse som å handle
om å ha det bra, å mestre livet og å ha det godt med seg selv. Tore forklarer: « …
tenker både fysisk og psykisk, bare at man har det greit … Hvis alle hadde hatt
det bra fysisk og psykisk så tror jeg ikke vi hadde hatt så mange problemer igjen».
Det ble også pratet om hva de tenkte at helse er i kroppsøvingsfaget. Marie svarer
da; «jeg tenker det er hverdagslivsmestring, den fysiske og psykiske delen av å klare
livet sitt».
Bevisstgjøre elevene
I intervjuene kommer det frem at lærerne er spesielt opptatt av å bevisstgjøre elevene.
Særlig er de opptatt av å bevisstgjøre elevene på viktigheten av fysisk aktivitet i hverdagen, hvordan de kan ta vare på egen kropp, samt enkle treningsprinsipper:
For min del så tenker jeg at det handler om å bevisstgjøre de litt på hva de kan
gjøre for å utvikle egen form … så det handler jo mer om … ehh … om å være litt
bevisst på hvordan kroppen er, hvordan din egen kropp fungerer og hvordan du kan
forbedre den eller forverre den. (Sverre)

Da lærerne ble spurt om hvordan de arbeider med å bevisstgjøre elevene, var det utfordrende for flere å konkretisere hva de gjør. Det går igjen at lærerne gir små drypp til
elevene, som for eksempel Marie sier: «… det jeg prøver å få inn om helse til elever,
det prøver jeg å ta sånn i små bolker muntlig når vi skal starte opp for eksempel …».
Disse små dryppene kommer enten i oppstart eller avslutningen av timen og inneholder vanligvis informasjon om helsegevinster ved fysisk aktivitet. Sverre forteller at
de teoretiske dryppene ofte gir tilleggsinformasjon til det de gjør i timene: «med små,
sånn teoretiske drypp, sånn hvorfor gjør vi det, hvorfor er dette viktig … så litt den
der biten der tenker jeg at jeg prøver å få inn».
Helse – noe spontant?
Alle lærerne omtaler helse som noe elevene får ved å være i aktivitet: «Jeg tror vi
lærere har det med oss når vi planlegger ting, at vi har en intensjon om at det skal
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fremme helse på kort eller lang sikt. Men jeg tror ikke elevene tenker over det»
(Tore).
Selv om lærerne har helse som tema i bakhodet, er det mer tilfeldig hvordan de
tilrettelegger undervisningen. Nesten alle lærerne formidler at helse ikke er eksplisitt
nevnt i årsplaner, fordi planene tar utgangspunkt i aktiviteter og ikke tematikker. Jarle
sier; «Fordi det vi kanskje gjør i kroppsøving er at vi knytter helse mot … aktiviteten vi
driver med da. At når vi er i aktiviteten så kan vi si at dette er helsebringende resten av
livet ditt …». I dette sitatet ser vi at Jarle formidler dette muntlig til elevene samtidig
som han er usikker på om dette gjøres systematisk og tydelig for elevene.
Analysene tyder på at lærerne er usikre på hvor mye elevene lærer om helse gjennom undervisningen. I intervjuene ble lærerne spurt om hva de trodde elevene ville si
at de hadde lært om helse gjennom kroppsøvingsfaget. De fleste sa at de trodde elevene ville svart «ingenting». Lærerne oppfatter at elevene får med seg aktiviteten som
står på planen og ikke den undervisningen lærerne trekker inn underveis i timene.
Marie forklarer det slik;
Fordi at jeg tror ikke de oppfatter at det er det [helse] vi har som tema. For jeg tror
de oppfatter det som om at vi har, nå har vi fotball, nå har vi ehh … utholdenhet
og styrke ikke sant, de oppfatter det som at nå er det volleyball og nå er det … De
opplever de tingene som står på planen, de opplever ikke de tingene som vi fletter
inn imellom. (Marie)

Selv om hovedinntrykket fra analysene er at lærerne ikke eksplisitt tematiserer helse
i undervisningen, men gir det gjennom små drypp, finnes det også eksempler på det
motsatte. Ingrid forteller at på hennes skole har helse blitt et eget tema på årsplanen
fra og med det skoleåret intervjuet ble gjennomført. Der er de opptatt av å ha karaktergrunnlag på alle kompetansemål. For å forsikre seg at de hadde karaktergrunnlag
også på de kompetansemål som omhandler helse, ble temaet satt på årsplanen.
Lærernes kunnskapsgrunnlag
Dette temaet handler om hvilken kunnskap lærerne sier de har, eller ikke har, til å
undervise i emner relatert til de kompetansemål i læreplanen som omhandler helse. I
analysene ble det tydelig at flere av lærerne opplever at de er kompetente til å undervise om trening og fysiologi. Samtidig opplever de det mer utfordrende å arbeide med
det læreplanen sier om kroppsidealer og psykisk helse. Lærerne opplever at det er
utfordrende å gjøre det til en del av undervisningen, da det er vanskelig å bryte ned
og «vanskelig å angripe» (Mats). I tillegg er det vanskelig å undervise om kroppsideal
slik at det passer alle elevene. Både Mats og Tore opplever det som et krevende tema å
undervise. I tillegg kan det også være et sårbart tema for flere elever. Elevenes evne til
å håndtere et sårbart tema vil også være svært ulikt. Tore uttrykker det som krevende
ved at: «du har 30 stykker foran deg som du kanskje burde snakket til på 30 forskjellige måter om akkurat dette temaet her».
Gjennom analysene ble det også tydelig at lærerne ikke ønsker teoriundervisning i
kroppsøving. Likevel virket det som om lærerne har en forståelse for at noen ting må
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undervises teoretisk: «Så … teoretisk så er det ikke så vanskelig å jobbe med [psykisk
helse], men det er mer det å faktisk få gjennomført det som kanskje er litt vanskelig»
(Martin). Utsagnet til Martin tolker jeg til at det ikke er vanskelig å undervise om
psykisk helse teoretisk, men at det ikke er i tråd med hvordan han ønsker å undervise
i kroppsøving. Han sier også at det hadde vært enklere å undervise om psykisk helse
gjennom teoretisk undervisning. Martin og flere av de andre lærerne gir uttrykk for
at kompetansemålene som omhandler helse må undervises teoretisk, men at dette er
noe de vegrer seg for: «Jeg er jo faktisk veldig opptatt av at dette faget skal være et fag
der elevene faktisk er i aktivitet også, at det ikke blir et pratefag eller teorifag» (Mats).
Oppfatningen av at noen kompetansemål må arbeides med teoretisk virker til å være
en utfordring for lærerne. Siden lærerne ikke ønsker teoriundervisning i faget får
kompetansemålene om helse lite fokus og havner fort i glemmeboken. Jarle sier i sitt
intervju at helse ikke er noe han arbeider mye med;
Og når du har sagt det, jeg vet ikke bare en følelse som kom i meg nå, som ikke
er helt bra. OK, check akkurat på det målet. Da har du liksom checket det ut, du
har ikke gitt de noen kompetanse, men du har sagt det. Og det er jo det som er
skremmende at vi gjør det.

I forkant av dette sitatet forteller Jarle at kompetansemålet som omhandler sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er noe han av og til setter sammen med andre
kompetansemål for å kunne sjekke det ut, med andre ord, for å kunne si at de har
jobbet med det. Flere av lærerne uttrykker seg på lignende måter; helse er et tema de
ikke arbeider nok med, og at det bør tydeliggjøres i undervisningen. Noen uttrykker
også at det gir dem dårlig samvittighet.
Diskusjon
Bakgrunnen for denne studien var å få kjennskap til hvordan et utvalg kroppsøvingslærere forstår helse og hvordan de underviser om temaet i faget. Gjennom analysene
ble det tydelig at lærerne forstår helse som et sammensatt fenomen, og at det i tillegg
er vanskelig å definere. Det ser ut til at lærerne i liten grad baserer sin forståelse av
helse på et teoretisk perspektiv. Det er likevel gjenkjennbare elementer fra både biomedisinske og salutogeniske forståelser om helse i lærernes tanker og refleksjoner.
Måten lærerne prater om helse på følger ikke Boorse (1977) sin forståelse om at
helse handler om fravær av sykdom. Lærerne støtter likevel Boorse sin tanke om at
for å utvikle god helse er det positivt å forebygge for risikofaktorer og sykdom (1997).
Måten lærerne prater om helse på synes heller ikke å følge en salutogenisk forståelse
av helse. Likevel er de opptatt av at helse er noe som varierer etter hvordan individet
har det, og at helse ikke er noe statisk. I tillegg er de opptatt av at elevene skal lære
hvordan de kan håndtere og møte ulike utfordringer. Dette viser at det er noen likheter til en salutogenisk forståelse. Videre tar flere av lærerne utgangspunkt i Verdens
helseorganisasjon (1946) sin definisjon og inndelingen i fysisk, psykisk og sosial helse.
Definisjonen presenterer ulike aspekter ved fenomenet, men vektlegger at alle tre må
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være tilstede for å skape en helhetlig forståelse av helse. Når lærerne prater om helse
skaper de imidlertid tydelige skiller mellom aspektene, og begrepet deles opp og mister dermed helheten. Gjennom intervjuene kan det virke som om lærerne i hovedsak
baserer sin forståelse av helse på hverdagslige begrunnelser, ikke teoretiske. Siden de
bare nevner WHOs definisjon på helse og ingen andre teoretiske perspektiver, kan vi
stille spørsmål ved om de kjenner til andre teoretiske forståelser?
I intervjuene kommer det også frem at helse er et tema lærerne ikke arbeider systematisk med i undervisningen. I tillegg er det ikke alle som tydeliggjør tematikken for
elevene. Redelius, Quennerstedt og Öhman (2015) mener at å uttrykke målene for
undervisningen hjelper elevene å forstå hva undervisningen handler om. Analysene
i denne studien viser at lærerne på en side er opptatt av viktigheten av å tydeliggjøre
undervisningens mål for elevene. Flere av lærerne forteller at det å skape tydelige
læringsmål er noe de har jobbet spesielt med i faget. På den andre siden forteller
lærerne at helse ikke er et eget tema på årsplanene, og at de i liten grad har læringsmål
som går på helse. At elevene får kjennskap til undervisningens hensikt og læringsmål
blir spesielt viktig hvis fokuset skal være å lære noe om helse, og ikke bare være aktiviteter som kan bidra til å utvikle egen helse.
I tråd med tidligere forskning (Cale, Harris, & Chen, 2014; Webb, Quennerstedt,
& Öhman, 2008) viser funn fra denne studien at lærerne bare tar med seg deler av
egen forståelse om helse inn i undervisningen. I intervjuene ble det tydelig at lærerne
vektlegger fysisk helse og fysisk aktivitet. Det er forståelig i og med at det er det
fysiske aspektet ved helse de gir inntrykk av å ha best kunnskap om. Forskning viser
at kroppsøving er et tradisjonsbundet fag der fagets etablerte praksiser og utfordringer ser ut til å gå igjen (Moen, 2011; Moen, Westlie, Bjørke & Brattli, 2018). I tillegg
blir fysisk aktivitet i stor grad vektlagt i undervisningen, noe som trolig kan relateres
til fagets aktivitetsdiskurs (Kirk, 2010). Det å ta i bruk andre arbeidsmåter i faget
kan være en måte å dempe aktivitetsfokuset, og dermed åpne opp for at elevene får
kjennskap til flere aspekter ved helse enn bare det fysiske (Quennerstedt, 2019). Det
kan gjøres gjennom å introdusere lærerne for andre undervisningsmetoder og å utfordre dem på å planlegge timer der fysisk aktivitet ikke er hovedfokuset. Quennerstedt
(2018) er opptatt av at en salutogenisk tilnærming til helse kan tilby kroppsøvingsfaget en bredere forståelse og flere aspekter ved helse enn det den biomedisinske
tilnærmingen tilbyr faget. En måte å gjøre det på er å stille salutogeniske spørsmål.
For eksempel « hvordan kan fysisk aktivitet eller bevegelse bidra til å utvikle ressurser
som fasiliterer elevenes helseutvikling?» (Quennerstedt, 2008, s. 277). Slike spørsmål
viser at en salutogenisk tilnærming til helse i kroppsøvingsfaget ikke bare handler om
kunnskap om helse på en instrumentell måte, men om å ha fokus på elevenes fysiologiske, psykologiske og sosiale ressurser (Quennerstedt, 2008).
I denne studien er ikke elevene intervjuet og derfor er det vanskelig å si noe om
hvordan elevene opplever undervisningen knyttet til helse. I intervjuene blir det tydelig at lærerne er opptatt av at innholdet i undervisningen skal bevisstgjøre elevene på
helse med fokus på de fysiske aspektene. På samme måte som Cardon, Haerens,
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Verstraete og de Bourdeaudhuij (2009) i sin studie er opptatt av å skape en kognitiv
atferdsendring hos ungdommene, er lærerne opptatt av at elevene skal erverve seg
ny kunnskap som kan føre til en atferdsendring hvor fysisk aktivitet blir en større
del av hverdagen deres. Et spørsmål blir da hvordan lærerne forventer at elevene
skal tilegne seg denne kunnskapen når lærerne underviser om helse gjennom små
drypp? I den offentlige utredningen Fremtidens skole: Fornyelser av fag og kompetanser
(NOU, 2015: 8), vektlegger utvalget begrepet dybdelæring. Dybdelæring handler om
at elevene blir i stand til å håndtere kompleks informasjon og vurderer denne informasjonen kritisk. Dette forutsetter aktiv deltakelse i egne læringsprosesser, bruk av
læringsstrategier og evne til å vurdere egen mestring og fremgang (NOU, 2015: 8).
Å lære om helse i kroppsøving blir derfor noe annet enn å bli introdusert til ulike
former for trening og informert om helsegevinster. Elevene bør få kompetanse som
gjør dem i stand til å kunne, som dagens læreplan sier, vurdere ulike kroppsideal og
bevegelseskulturer. I tillegg blir det også viktig at undervisningen ikke bare handler
om mye fysisk aktivitet, men at elevene får muligheter til å verdsette å være i bevegelse
(Haerens, Kirk, Cardon & De Bourdeaudhuij, 2011; Siedentop, 1996). Det er også
usikkert om det lærerne beskriver som små drypp vil bidra til å skape dybdelæring hos
elevene.
Konklusjon
Problemstillingen i denne studien er; hvordan forstår lærere helse i tilknytning til
undervisning? For å besvare problemstillingen er det i denne kvalitative studien blitt
utført intervju med 8 kroppsøvingslærere. Funn fra studien viser at lærerne forstår
helse på ulike måter. Flere av lærerne sier at helse er et sammensatt fenomen og de
støtter seg til Verdens helseorganisasjon sin inndeling i fysisk, psykisk og sosial helse
(1946). I undervisningen ser det imidlertid ut til at lærerne hovedsakelig vektlegger
et av aspektene – fysisk helse. Ved å bare fokusere på dette aspektet introduserer de
elevene for en snever forståelse av helse som ikke er i tråd med hvordan lærerne selv
forstår fenomenet. Å inkludere flere aspekter av helse i undervisningen vil kunne gi
elevene større muligheter til å forstå helse som noe mer enn fysisk helse. For å kunne
gjøre det, bør temaet helse løftes opp og arbeides med slik at det ikke bare er noe
som skjer spontant. Det kan gjøres gjennom å planlegge undervisningen utfra temaer,
og ikke ved å ta utgangspunkt i aktiviteter. Det vil også kunne være hensiktsmessig
å utvikle læringsmål knyttet til helse på samme måte som lærerne sier de utvikler
læringsmål i andre temaer.
Studien viser at lærerne mangler kunnskap om hvordan de kan undervise helse i
tråd med egen forståelse og læreplanen. Derfor er det viktig med videre forskning på
fagfeltet. Funn fra denne studien viser at det trengs mer kunnskap om hvordan helse
undervises i lærerutdanningene. Det vil være relevant å undersøke hvordan lærerutdanningen arbeider med å introdusere lærerne for helsebegrepet og hvordan det
arbeides med å gjøre lærerne kjent med det læreplanen forteller om helse.
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