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Abstract
The purpose of the study was to describe and illustrate how the subject of sport and health is
taught in two Lebanese schools and how health is seen among elementary school teachers in
these schools. The theoretical frame of reference is based on theories such as learning,
behaviorism, socio-cultural learning and John Dewey's aspects of an educational perspective.
Health solubility and health corset are theories used from a health perspective. The method in
the study was based on a hermeneutic research assignment based on a conventional qualitative
method where oral and written interviews and observations have been made. Twelve
interviews were conducted, two of which were conducted through a personal meeting. A total
of 13 sports lessons were observed, of which ten were outdoors and three lessons indoors in
the classroom due to storms. The result highlights that the view of health is primarily linked to
the physical aspect and that the most used educational method of work was based on a
traditional classroom environment where the teacher teaches and the pupils take it by
listening.The conclusiondrawn from the study is that the learning method should take into
account pupils' learning and that there is a need for collaboration between the teachers and the
students to provide the best conditions for learning towards health.
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1. Inledning
Enligt WHO definieras hälsa på följande sätt: “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk,
psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO,
2018). Dock skiljer sig denna definition beroende på vem som frågas. Hälsa är ett
svårdefinierat begrepp som finns i alla sammanhang och kontext, det är därför viktigt att
studera olika sätt för att lära ut hälsa och hur de som får informationen tar till sig den.
Lärarens syn på vad hälsa är och hur det lär ut det bidrar till vilken förståelse och kunskap
barnen får om begreppet och inom ämnet.Studien utgår från fysisk-, psykisk- och social hälsa,
där fokus läggs på ämnet idrott och hälsa samt på lärares sätt att undervisa kring ämnet.
Detta då forskaren till denna studie har sin härkomst från Mellanöstern samt har arabiska som
modersmål, vilket är det offentliga språket i Libanon. Påsåsätt medföljs en förförståelse för
hur samhället, kulturen och till en viss mån skolsystemet i Libanon är uppbyggd.
Det första som kommer till tals när man berör begreppet hälsa är den fysiska aspekten där
träning och kost är viktiga. Människan behöver ha en god hälsa oavsett kontext och
sammanhang. Det finns en hel del hälsoproblem där fetma är ett av de vanligaste i dagens
samhälle, vilket flera studier visar på i ett flertal länder däribland USA och Libanon
(Guillermo et al., 2014; Habib-Mouradet al., 2014). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) bör
vi vara fysisk aktiva 30 min per dag eller motionera 20–30 minuter tre gånger per vecka,
vilket tyvärr inte uppfylls i Libanon. Habib-Mouradet al., (2014) lyfter fram att
barndomsfetma i Libanon har ökat de senaste decennierna och förebyggande åtgärder bör ske
i ett tidigt stadie i livet där skolan anses vara en viktig miljö där man bör främja hälsosam kost
och fysisk aktivitet bland skolbarn. Skolmiljön, relationen mellan lärare- elev och skolarbete
är faktorer som kan påverka ungas mentala hälsa (Lai, Chou, Miao, Wu, Lee &Jwo, 2017).
Enligt Skolverkets läroplan (2017) står det att det i skolanska uppmärksammas om hälso- och
livsstilsfrågor, vilket innebär att man som lärare ska lära ut om hälsa, vad det är och vilka
faktorer som bidrar till hälsa samt ohälsa. Inlärningsaspekter såsom elevprestation, motivation
och målprestation hos eleverna ökar när det finns en bra klassrumsmiljö (Lai et al., 2017).
Skolan och klassrumsmiljön är viktig del då den bidrar positivt till elevernas välmående.
Abdo, ZeennyochSalameh, (2016) visar på att det inte finns tillräckliga uppgifter om
hälsoriskbeteenden hos skolelever i Libanon. Abdo, ZeennyochSalameh, (2016) och HabibMouradet al., (2014) skriver om att det saknas skolbaserade program för att främja hälsosam
livsstil. Dessa studier visade på en kunskapslucka vad gäller skolan som arena för lärande
kring hälsa i Libanon och rollen som lärarna har i det sammanhanget då hen är
kunskapskällan för utvecklingen av hälsomedvetenheten hos eleverna. Detta då lärare
generellt anses vara viktiga byggstenar för att kunna bidra till en hälsomedveten och friskare
generation. Genom att studien utgår från ett globalt sammanhang bidrar detta till ett större
perspektiv och en ökad kunskap om hur lärandet om hälsa sker i olika kontext och
sammanhang, vilket i sin tur kan ge möjligheten för att bredda synen kring ämnet.Som
blivande hälsopedagog låg intresset i att studera just lärarnas (pedagogernas) hälsosyn, då
pedagogiken är kärnan som binder samman både läraren och hälsopedagogen i sin
yrkesroll.Det finns många perspektiv där utgångspunkten för en lärare och hälsopedagog är
den samma såsom att leda individer till att nå sina mål och utvecklas. Intresset för att utgå
från just lärarna ligger i att som blivande hälsopedagog kan man komma att stötta lärarna i
dess vardagliga arbete. Genom att studera deras hälsosyn kommer detta bidra till en ökad
förståelse för hur lärarna tänker och att man som blivande hälsopedagog kan stötta dem
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utifrån detta. Ett intresse fanns för att få en närmare inblick i hur hälsosynen såg ut i alla
ämnena och inte enbart på ämnet idrott och hälsa som uppenbart förknippas med den fysiska
aspekten av hälsa. Genom att studera alla ämnena i dem två grundskolorna där fältstudien
genomförs bidrar detta till en ökad förståelse och en helhetsbild kring hälsosynen bland
grundskoleläraren i Libanon och inte enbart idrottslärarens hälsosyn.

2. Syfte och frågeställning
Syftet med studien var att beskriva och belysa hur ämnet idrott och hälsa undervisas i två
Libanesiska skolor och hur hälsosynen ser ut bland grundskolelärare i dessa skolor.
Frågeställningar
Vilken hälsosyn finns bland grundskolelärare på de två skolorna i Libanon?
Hur arbetar grundskolelärare med hälsorelaterade frågor i sitt undervisningsämne
utifrån deras hälsosyn?
3. Vilka pedagogiska arbetssätt används vid undervisning av ämnet idrott och hälsa?
1.
2.

3. Bakgrund
I denna del kommer kunskap om bland annat Libanon och dess skolsystem att tas upp, för att
öka läsarens förförståelse för kontexten och sammanhanget där studien genomfördes.

3.1 Allmänt om Libanon
Politik och religion är två viktiga faktorer som påverkar ett land bland annat när det kommer
till hur skolsystem och annat byggs upp. Därför kommer en del allmänfakta om hur landet är
uppbyggt att tas upp för att läsaren skall kunna få ett helhetsperspektiv.
Libanon är en demokrati där befolkningen i huvudsak är muslimer (ca 60 %) och resterande är
främst kristna. De har officiellt trosfrihet dock bör medborgarna tillhöra något av de 15
godkända trossamfunden som finns och det är inte tillåtet att vara ateist. Det Libanesiska
parlamentet har 128 mandat som delas jämnt mellan kristna och muslimer enligt ett avtal från
1989. Enligt en gammal överenskommelse ska presidenten vara kristen maronit,
premiärministern sunnimuslim och parlamentets talman shiamuslim, (U.S. Department of
State, 1988).
Lärarprogrammet i Libanon är på minst tre år beroende på vilken årskurs man ska undervisa.
Antagningskraven är att lämna intyg på att du är libanesisk medborgare och att man har ”god
moral” vilket kan liknas med innebörden av belastningsregistret. Vid genomförande av sin
utbildning på statliga skolor är det gratis och berättigad till ekonomiskt stöd, dock finns det ett
obligatoriskt krav att vid slutfört studie arbeta minst fem år i statliga skolor (Mesce, 1999).
Enligt Mesce (1999) anses Libanon vara en viktig del i arabvärlden och Mellanöstern
Kulturellt, ekonomiskt och geografiskt. Läskunnigheten (75–88 %) i Libanon är fortfarande
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en av de högsta i Mellanöstregionen trots inbördeskrig som varat mer än 15 år och brist på
tillräckligt med offentliga högskolor.16 % av statsbudgeten är avsedd till utbildningsändamål
där offentliga skolor är någorlunda beroende av denna. Det finns tre ministerier som arbetar
med utbildningsfrågor aktivt (Mesce, 1999).

3.2 Det libanesiska skolsystemet
Det officiella språket i Libanon är arabiska men armeniska, engelska och franska talas allmänt
och lärs på skolor. Utbildningssystemet i Libanon är indelad i två sektorer offentliga skolor
och universitet som är praktiskt taget kostnadsfria samt privatskolor och universitet där en
avgift bör betalas för antagning. Enligt Mesce (1999) har internationell finansiering bidragit
till att de statliga skolorna i landet numera är helt kostnadsfria dock anses dem hålla en låg
standard. Privatskolor är något som de flesta som har råd föredrar då dessa har högre standard
och barnen anses få en bättre utbildning. Religiösa skolor har varit den verkliga
utgångspunkten för den pedagogiskarörelsen som var sekterisk enligt Oraunion, (2015-2018)
och än idag är majoriteten av privatskolorna i landet beroende av olika religiösa samfund,
främst kristna (katoliker) (Mesce, 1999).
Utbildningsplanen utvecklades 1994, vilket följde utvecklingen av nya läroplaner för
utbildning. Läroböckerna framställdes, lärarna utbildades på metodik en byggnad som trädde i
kraft under år 2000-2001 (Cdr, 2015). Det nya utbildningssystemet delade in skolåren på
följande sätt sex år för grundcykeln alltså årskurs 1–6, tre år för mellannivå (årskurs 7–9) och
tre år för sekundärcykel som då motsvarar gymnasieskolan (alltså 6-3-3). Det finns inget
enskilt gymnasieutbildningssystem, då utbildningen är fortfarande uppdelad i separata spår
mellan allmän utbildning och yrkesutbildning å ena sidan, och mellan grenarna i vart och ett
av dessa sektorer å andra sidan (Cdr, 2015).
Det är obligatoriskt att gå i skolan fram till slutet av mellancykeln där 98 % av alla libanesiska
barn mellan 7 och 11 år går i skolan. Obligatorisk skolgång har inte genomförts i hela landet
däribland avlägsna landsbygdsområden. Det är ca 75 % som läser vidare efter primärskolan
(6–11 år) som är obligatorisk. För att läsa vidare till universitet/ högskola bör studenten
genomföra en obligatorisk behörighetsprövning. Det är en ojämn fördelning bland de fem
provinserna i Libanon där Beirutområdet, vilket är huvudstaden, har den högsta andelen av
alla skolor och universitet.
Skolåret börjar i början av oktober och slutar i slutet av juni där både privata och offentliga
skolor får se över officiella helgdagar som bestäms av regeringen. Vanligtvis börjar skoldagen
klockan 8:00 och slutar 16:00 med totalt två timmars rast. Undervisningsperioden är mellan
50–55 minuter per lektion. Oavsett vilken privat skola man går på har man två lediga dagar
dock varierar dessa beroende på religionen (Mesce, 1999).
Det finns två olika betygssystem i privatskolor: den ena är franskorienterad där man använder
sig av betyg på en skala från 0–20 där 10 är godkänt och den andra är amerikansk orienterad
där de antingen använder sig av en skala från 0–100 där 60 är godkänt eller av bokstäver A-D
som då innebär att man är godkänd. De offentliga skolorna i Libanon använder sig av samma
betygsystem som franskorienterade skolor (Mesce, 1999).
Enligt Mesce, (1999) fastställs kursplanen vanligtvis av ministeriet för utbildning, ungdom
och idrott. Kurslitteraturen är den samma i libanesiska skolor då alla studenter ska lära sig
samma sak i alla tre cyklarna (6-3-3). När det kommer till valet av läroböcker är både
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offentliga- och privataskolor fria att välja dock har privatskolor friare händer vid val av
läroböcker som uppfyller det som står i dess läroplan.

4. Tidigare forskning
Nedan presenteras forskningsbaserade studier som lyfter fram aspekter utifrån studiens
syfte och problemområde. Under ”skolan och förebyggande arbete” presenteras faktorer som
påverkar barns hälsa främst negativt såsom fetma och rollen som skolan har i dessa
sammanhang.

4.1 Skolan och förebyggande arbete
Under de senaste decennierna har barndomsfetma fördubblats i Libanon därför bör
förebyggande åtgärder ske i ett tidigt stadie menar Habib-Mouradet al., (2014). Studien
syftade till att utvärdera genomförbarheten och effektiviteten av en skolbaserad insats för att
främja hälsosam kost och fysisk aktivitet, för att förebygga fetma. Målgruppen var skolbarn
mellan 9–11 år i Libanon. Resultatet av denna studie visade på att det fanns tre viktiga
komponenter för hälsan nämligen klassens läroplan, familjeansvar samt mattjänst. HabibMouradet al., (2014) studieresultat visar även på att konsumtionen av chips och sötsaker
minskade bland eleverna. Denna studie är riktad mot en privat grundskola och en offentlig
skola där eleverna (årskurs 1-3) visar på vikten av hälsofrämjande insatser och att
medvetandegöra om att det är flera länkar som är sammankopplade vad gäller barns hälsa där
skolan anses vara en viktig del (Price, Choen, Pribis & Germani, 2017). Föräldrar och lärare
är dem som sätter grundbyggstenen för barns uppfattning om bland annat hälsa. Därför är det
väldigt viktigt att dessa har en bra grund och förståelse för vikten av hälsa och hälsofrämjande
insatser. Hearst, Wang, Grannon, DaveyochNanney, (2017) menar på att det är väldigt viktigt
att involvera föräldrar i dess barns hälsa speciellt vad gäller fysisk träning och näring. Genom
att öka kunskapen hos föräldrarna kan detta bidra till en friskare och hälsosammare
generation.
Ungdomar i norra Libanon lider av fetma och detta är även ett folkhälsoproblem som växer
fram globalt och i de arabiska länderna. Oregelbundet frukostintag, ohälsosam kost och
livsstilsbeteende var faktorer som ansågs vara riskfaktorer för utvecklingen av fetma
(Germine & Fouad, 2017). Skolan är en viktig utgångspunkt för barns kunskap och
utveckling. Fetma är ett hälsoproblem som ungdomar i bland annat USA lider av där skolan
anses vara en lämplig miljö för att arbeta med förebyggande program/åtgärder (Price, Choen,
Pribis & Germani, 2017). Denna studie visar att genom att skolan ger en långvarig
näringsutbildning kan detta bidra till att barn får med sig ett verktyg för att uppnå en
viktstatus som är hälsosamt. Guillermo et al. (2018) visar på i sin studie att fetma bland
ungdomar kan minskas genom att öka ett hälsofrämjande beteende hos barnet vad gäller mat
och dryck.
Hygien och mental hälsa är andra hälsoaspekter som hänsyn bör tas till. En studie gjordes
bland mellanstadielever i tolv länder där Libanon är inräknad (Ranasinghe, Ramesh &
Jacobsen, 2015). Resultatet visade på att minskad mentalt hälsotillstånd kan leda till sämre
hygienbeteenden och ökad risk för infektion hos ungdomar. Ranasinghe et al. (2015) anser att
man som bland annat lärare bör uppmärksamma hygienaspekten.
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“In this context, educators must address not only key academic skills, but also gaps in
health knowledge and health outcomes”(Rajan, Roberts, Guerra, Pirsch & Morrell, 2017,
s.950).
I detta citat skriver Rajan et al. (2017) att fokus inte enbart skall läggas på akademiska
färdigheter utan att försöka täcka luckorna som finns inom hälsovetenskap och hälsoutfall.
Vidare menar Rajan et al. (2017) att man bör integrera hälsoutbildningsinsatser inom ämnena
i läroplanen då detta kan leda till gynnsamma resultat.
Abdo, Zeenny och Salameh, (2016) skriver i en tvärvetenskaplig studie om olika
hälsoproblem som finns bland skolelever mellan åldern 11 och 20 år på libanesiska
privatskolor. Studien var inriktad mot tobaks- och alkoholanvändningsprognoser, cigarett- och
vattenpipsrökning, där det skulle undersöka om det bland annat fanns skillnader i användning
bland eleverna beroende på könsskillnader. Resultatet av studien visar på att faktorer såsom
socioekonomisk status, distrikt, ålder, familjeliv och dagar tillbringade med vänner påverkar
tobaks- och alkoholkonsumtion (Abdo, Zeenny & Salameh, 2016). Vidare menar Abdo,
Zeenny och Salameh, (2016)att för att minska förekomsten av sådana beteenden och förhindra
hälsoproblem som är skadliga bör fokus läggas på hälsofrämjande aktiviteter. Denna studie är
relevant då den tar upp aspekter av vilka faktorer som kan ha en påverkan på elevernas hälsa.
Här kopplas dessa aspekter främst till tobaksanvändning dock visar studien även på att det är
viktigt att i skolmiljön främja hälsa genom olika aktiviteter.
Klassrumsmiljö är en viktig del då den har en stor påverkan på eleven både när det gäller den
psykiska hälsan och lärandet hos eleven. I Lai, Chou, Miao, Wu, Lee och Jwo (2017) studie
identifierades ett gap mellan ideala och faktiska klassrumsmiljöer där skolan anses vara bland
de viktigaste lärandemiljöer för studenterna. Genom att tillfredsställa elevernas förväntningar
kring klassrumsmiljön genom skolhälsoprogram bidrar detta till ökad inlärningseffektivitet
och övergripande välbefinnande hos eleverna. En bra klassrumsmiljö bidrar till främjande av
lärande, motivation och utveckling av ett positiv beteende hos eleverna bland annat när det
gäller utveckling av självkänsla, självförtroende, ömsesidig respekt samt öka deltagandet hos
eleverna och dess känsla av tillhörighet. Vidare menar Lai et al. (2017) att om relationen
mellan lärare elev är vänskaplig och om eleverna känner sig bekväma och välbehandlade
bidrar detta till en förbättrad akademisk prestanda, vilket i sin tur leder till en hälsosam klass.
Positiv klassrumsmiljö ökar elevernas självkänsla, underlättar lärandet av sociala färdigheter
och stabiliserar sociala grupper (Lai et al., 2017).
Charafeddine et al. (2014) studie syftar till att bedöma förebyggande hälsomedvetenhet bland
unga i libanesiska gymnasieskolor och att testa effektiviteten av en engångsutbildning vid
förbättring av förkunskapskunskap. Denna studie gjordes då man genom skolundervisning
kan öka medvetenhet hos ungdomar kring förebyggande hälsa. Genom en 30-minuters
utbildning om god praxis inom förebyggande hälsa bidrog detta till en ökad medvetenhet samt
ökad kunskap om hälsokunskap (Charafeddine et al., 2014). Detta resultat visar på att man
genom inlärning har möjligheten att öka hälsokunskapen, vilket är väldigt viktigt att ha med i
åtanken i denna studie. Detta eftersom utgångspunkten för eleverna och dess lärande är
baserat på lärares hälsokunskap och vilka pedagogisk arbetssätt de väljer att använda.
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5. Teoretiskreferensram
Detta arbete kunde inte förses med teorier i förhand vilket medförde att studien utgick från en
induktiv ansats. Nedan presenteras de teorier och begrepp som det empiriska materialet
analyserats och tolkats efter. I relation tillstudiens pedagogiska aspekt har forskaren valt att
lyfta fram behaviorismen, det sociokulturella perspektivet samt John Deweys syn på skolan
och samhället. Detta i förhållande till hur teorierna speglar lärarnas pedagogiska
arbetssätt/arbetsmetod. Ur ett hälsoperspektiv lyfts hälsokorset samt hälsolitteracitet upp då
dessa anses var viktiga aspekter att ta med till diskussionen.

5.1 Definitioner och aspekter av Lärande
Enligt Johansson, (2012) är lärande ett omfattande och komplext område vilket är svårt att
avgränsa på ett bra och hållbart sätt. Där Illeris (2015) skriver om att det finns olika
betydelser för ordet lärande däribland fyra grundbetydelser för ordet: resultaten av
lärprocesser, samspelsprocesser, psykiskaprocesser och att det är liktydigt med ordet
undervisning. Lärandet är något som sker kontinuerligt där möjligheterna för lärandet skiljer
sig markant beroende på vilket land man befinner sig i, religion, kulturer och subkulturer
(Illeris, 2015). Dessa kopplas till studien då man i Libanon har många privatskolor som främst
grenar sig i en religion, vilket kan påverka undervisningen.
Illeris (2015) skriver att allt lärande är situerat och att lärandet avspeglar de sociala och
samhällets möjligheter och att politik och religion kan ha en inverkan på lärandets form.
Detta är en viktig aspekt att medta då Libanon är ett land där politik och religion har en stor
betydelse. Det man lär sig påverkas av den mentala styrkans energi hos individen vilket
påverkas av drivkraftsdimensionen och där innehållsliga aspekter på lärandet speglar
motivation och känslors påverkan (Illeris, 2015).

5.2 Behaviorismen
Inom behaviorismen grundar sig lärandet i de fysiska erfarenheter som människor gör där
inlärning bygger på medfödda reflexer men även fler typer av beteenden som inte är kopplade
till det. B. F Skinner visade på att individer har en tendens att upprepa beteenden där man får
någon form av positivt resultat/belöning och medför att vissa beteenden inte
upprepas/försvinner om individen inte får en belöning för det beteendet. Belöning och
förstärkning användes i utbildningssammanhang bland annat i nykonstruerade läromedel,
eftersom man genom denna teori kunde få omedelbar respons av elevernas prestationer (Säljö,
2014). Behaviorismen fokuserar på beteenden där ett belönings- och bestraffningssystem
används för att vid behov förändra en del beteenden. Positiva beteenden hos elever ska
belönas och mindre positiva ska enligt behaviorismen minskas antingen genom att ignorera
det beteendet eller genom alternativ bestraffning. Philips och Soltis (2014)menar att det är
effektivt med att ge beröm eller belöning t.ex. i form av en guldstjärna. Vidare menar de att
genom att belöna ett beteende bidrar detta till att beteendet återkommer och
förstärks(Philips& Soltis, 2014). Behaviorismen med B. F Skinners teori var ett av de
dominerade paradigmen under 1960- och 1970-talen. Lärarens uppgift är att förmedla dem
kunskaper och färdigheter som tillämpats av tidigare generationer enligt den behavioristiska
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synen på lärande. Praktiskt skulle detta innebära att eleven får ren fakta och kunskap av
läraren där eleven varken reflekterar eller själv gör något med det ämnesinnehåll som
presenteras. I det behavioristiska klassrummet är läraren auktoritär och eleverna måste lyda
läraren(Säljö, 2014). Egidius (2009) nämner att kunskap ses som säker och evig utifrån en del
människors syn och därav bör förmedlas av auktoriteten gärna genom föreläsningar som har
sin utgång i läroböckerna. En förklaring till användningen av behaviorismen ur pedagogernas
perspektiv är att den är enkel att tillämpa samt lätt att förstå (Philips & Soltis, 2014).

5.3 Sociokulturellt lärande/ sociokulturell teori
Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i sociala sammanhang samt socialsamspel
detta genom redskap och verktyg, främst genom samverkan med människor och kulturella
redskap. Det sociokulturella lärandet sker i olika social kontext eftersom denna är situerad
eftersom människors handlingar alltid äger rum i olika tid och rum (Säljö, 2014). Alltså har
kontexten en viktig betydelse för vart handlingen äger rum. Lärandet enligt denna teori sker
via ett samspel mellan två eller fler individer i ett specifikt sammanhang.
Undervisningsmiljön ansågs enligt Vygotskij(1987) vara den arena där möjligheter för
utveckling av tänkande fanns. Detta då samspel mellan elev lärare eller elev och elev skapar
möjligheter för utveckling hos eleven. Inom denna teori uppmanas läraren att kommunicera
med eleverna för att påsåsätt utveckla idéer och färdigheter hos dessa (Säljö, 2014). Denna
teori är relevant för studien då den tar upp viktiga aspekter av lärandet där samarbete och att
interagera med varandra bidrar till ökad kunskap hos elever. Vygotskij(1987) nämner att vi i
stor del lär oss av andra personer alltså genom att interagera.

5.4 John Dewey
Dewey (2003) förklarar sitt tänkande och lärande som praktiska förmågor och genom att
utöva dessa förmågor bidrar detta till att vi interagerar med vår omgivning på ett aktivt sätt.
Huvudfokus hos Dewey(2003) var lärarnas utgångspunkt samt vilket tillvägagångssätt som
ska tillämpas vid lärande. Vidare menar Dewey(2003) att skolan skulle ses som en
gemenskap, vilket lärarna inte alltid gör utan ofta förbises detta faktum från pedagogerna som
låter sina elever arbeta med individuella uppgifter isolerat.
Philips och Soltis (2014) nämner att lärarna i skolan bokstavligen kedjar fast eleverna vid sina
bänkar där lärarna förhindrar fysisk aktivitet hos eleverna. Det är viktigt att eleven hittar en
anknytningspunkt mellan skolans värd och sin egen verklighet för att eleverna ska uppleva det
som de gör som meningsfullt (Dewey, 2003). Dewey(1999) betonar att all pedagogik handlar
om att reproducera värderingar, kunskaper och färdigheter från en generation till en annan.
Han nämner även vikten av att hjälpa varandra när skolarbetet enbart består av att lära sig
läxor. Genom att hjälpa varandra bidrar detta till frigörande av krafter samt främja initiativet
hos den som blir hjälpt. Hur skolbildningen ser ut och hur lärandet sker beror på miljön där
detta sker (Dewey, 1999). Utgångspunkten ur Deweys syn på lärande där samhället, skolan,
individen och demokratin är betydande för lärandet är väldigt viktiga aspekter i denna studie,
eftersom studien genomförts i Libanon. Det ovannämnda om Dewey och om hur under
visningen sker kontra hur den borde ske är sådant som kommer knutas an till studien i
resultatdiskussionen.
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5.5Hälsolitteracitet
Enligt Ringsberg, Olander och Tillgren (2014) är hälsolitteracitet kognitiva och sociala
färdigheter som hänger samman med att förvärva, förstå, värdera och använda
hälsoinformation för att behålla och stärka hälsa. Olika hälsobeslut tas i alla sammanhang
såsom vardagliga och kliniska, genom en hög hälsolitteracitet påverkas tilltron till den egna
förmågan och makten att bestämma själv. Sättet som hälsoinformationen förmedlas på är
betydande när man vill stärka hälsan hos individer. Hälsobudskapet kommer inte fram om
man som pedagog inte utgår från individens/gruppens kunskaps- och förståelsenivå när man
kommunicerar med dem. Utgångspunkten för hälsolitteracitet är enligt Ringsberg, Olander
och Tillgren (2014) att människan själv kan främja sin hälsa samt lösa hälsoproblem där bland
annat kulturen som man befinner sig i har en påverkan på vilken nivå av hälsolitteracitet man
har. Hälsolitteracitet hos läraren är viktigt då den är grunden för vad lärare förmedlar sina
elever, således är det viktigt att ta upp detta begrepp för att besvara studiens syfte och
frågeställningar vad gäller lärares hälsosyn.

5.6 Hälsokorset
I inledningen nämndes WHO:s (2018) definition av hälsa där Faresjö och Åkerlind, (2005)
menar att denna definition kan ifrågasättas då man kan ha hälsa även om man är sjuk eller har
ett funktionshinder. Innebörden av vad hälsa innebär beror således på individens tolkning och
hur de definierar hälsa. Enligt Faresjö och Åkerlind (2005) är det viktigt att definiera hälsa för
att kunna välja lämpliga metoder och arbetssätt där dem valt att definiera hälsa som
välbefinnande.

Figur 1. Bild över hur hälsokorset och dess olika delarillustreras.

I hälsokorset, se bild ovan, finns det olika definitioner av hur någon mår där det finns tre
sjukdomsdefinitioner. Begreppen visar på hur man bland annat kan vara sjuk men ändå ha
välbefinnande och hur man kan vara frisk men ha avsaknad av välbefinnande (Faresjö&
Åkerlind, 2005). Hälsokorset visar på att man vid avsaknad av en av dessa delar får en
påverkan på vår hälsa. För att förtydliga: t.ex. om en individ har cancer eller funktionshinder
innebär inte detta att denne inte kan ha ett välbefinnande, eftersom flera faktorer spelar in i
hälsan såsom den psykiska aspekten av hälsa som även den har betydelse för välbefinnandet
(Faresjö& Åkerlind, 2005). Hälsa ses som en resurs för att individen ska uppnå sina vitala mål
i livet, dock nämner Faresjö och Åkerlind (2005) att det inte nödvändigtvis bör vara så.
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Hälsokorset kan kopplas till studien vad gäller hälsoperspektivet där denna modell påvisar en
hälsoaspekt där individens definition av hälsa bland annat är utgångspunkten. Lärares
hälsosyn har således en viktig betydelse och vikt i elevers lärande.

6. Metod
6.1 Design
Studien utgick från en beskrivande design där en konventionell kvalitativ innehållsanalys
valdes vid analys av materialet vilket syftar till att besvara variationer genom att definiera
skillnader och likheter i textinnehåll. Lundman och Hällgren Graneheim, (2017) menar att
detta sker genom olika tolkningsnivåer där kodning uttrycks genom teman och kategorisering.
Denna metod går att använda till olika syften och är anpassningsbar till data av varierande
kvalitet, forskarens kunskap och erfarenhet vilket passar väldigt bra ihop med en
hermeneutisk ansats. Detta då observationer, muntliga intervjuer och skriftliga intervjuer
förekommer, vilka alla kan analyseras med hjälp av en tolkningslära vilket hermeneutiken är.
Då det sker ett samspel mellan forskarens erfarenhet och datamaterial bidrar detta till
skapandet av ett sammanhängande och tillförlitligt resultat (Lundman & Hällgren Graneheim,
2017).
Genom att utgå från studiens syfte och frågeställningar underlättar uppgiften att finna en
lämplig studiedesign (Ahrne & Svensson, 2011). Vid val av design för studien är det viktigt
att ha metod, insamling av empiri i åtanken då dessa samspelar. Forskningsfrågan har en
viktig roll. Studien utgick från en induktiv ansats vilket innebär att empirin fick styra vilka
teorier som blev grunden för analysen. Vid en induktiv metod låter man materialet komma till
tals och visa vilka teorier som är tillämpbara (Thuren, 2007). Genom att utgå från en induktiv
ansats gav detta utrymme och möjligheter till att en ny förståelse och ny kunskap växte fram,
eftersom forskaren öppet bemötte intervjupersonernas faktiska upplevelser och
förhållningssätt om ämnet hälsa och lärande. Induktiv ansats valdes bland annat på grund av
att forskaren inte kunde förutsäga vad som specifikt skulle undersökas, och hur förhållandena
skulle se ut i den Libanesiska skolan, för att kunna skapa en lämplig teoretisk referensram.

6.2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Utgångspunkten för denna studie var utifrån en hermeneutisk ansats vilket innebär en
tolkningslära. Enligt Thuren (2007) är denna teori användbar bland annat när man vill förstå
människor och dess handlingar. Tolkarens värderingar, förförståelse och kontexten har stor
betydelse för resultatet. Ett växelspel mellan förförståelse och erfarenheter, mellan teori och
praktik brukar kallas hermeneutisk cirkel (Thuren, 2007). Detta innebär att forskaren utgår
från sina egna tolkningar och förståelse vilket gjorts i denna studie, för att förstå kontexten.
Detta i sin tur medför att denna studie inte är replikerbar då den är beroende av forskarens
förförståelse, erfarenhet och tolkningar. Genom att använda denna teori söker forskaren inte
en absolut sanning utan en tolkning görs av empiri genom förförståelse (Kvale, 1997).
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6.3 Urval
En förfrågan skickades till ett flertal grundskolor däribland både privata och offentliga skolor
i Libanon. Detta medförde att ett tillgänglighetsurval gjordes till en början där skolan som
tackat ja till deltagande i studien valdes. Lalander (2011) talar om olika tillvägagångssätt där
tillträde till fältet kan ske bland annat via en dörröppnare. Genom dörröppnaren underlättades
tillträde till fältet då hen delade med sig av sina nätverk och underlättade insamlingen av
empiri. För att kunna samla in tillräckligt med material för studien skickades ytterligare en
förfrågan ut till en offentligskola om de kunde besvara intervjufrågor i skriftligform.
Observationerna skedde på en privatskola i västra delen i Libanon där läraren i idrott och
hälsa för grundskolan intervjuades och observerades. Forskaren fick ett schema från rektorn
på de lektioner som idrottsläraren hade och som det fanns möjligheter för att observera. Ingen
observation skedde i den offentliga skolan då det inte fanns möjligheter till det. Dem skriftliga
intervjuerna gjordes inte på privatskolan, då rektorn ansåg att det var tidskrävande och inget
som lärarna skulle vilja ställa upp på. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011)finns det
flera olika metoder att välja bland vid val av intervjupersoner där ett snöbollsurval innebär att
man inleder med att intervjua en person som i sin tur kan bidra med namn på andra som hen
anser vara relevanta för att delta i studien. Ett snöbollsurval gjordes vid val av idrottslärare
som intervjuades, då hen rekommenderades från rektorn. Vidare rekommenderade
idrottsläraren den andra idrottsläraren som också arbetade på skolan och påsåsätt ökade
antalet intervjupersoner.
På privatskolan fanns det ca 26lärarevarav två av dem var idrott och hälsa lärare. På den
offentliga skolan fanns det 16 lärare som undervisade dock fanns det ingen specifik lärare
som lärde ut ämnet idrott och hälsa. Lärarna på den offentliga skolan var alla kvinnor med
lärarutbildning i grunden. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) nämner att genom att
intervjua mellan sex till åtta personer ur samma grupp bidrar detta till att materialet inte är
beroende av enstaka individers personliga uppfattningar om arbetsplatsen.
En skriftlig intervjuguideskickades ut till alla lärarna på den offentliga skolan detta för att
kunna få in största möjliga mängden empiri samt för att kunna få en helhetsbild av hur
respektive lärare ser på ämnet hälsa. Utav dem 16 skriftliga intervjuer besvarades 10 stycken
vilket då medgav ett externt bortfall på sex läraren då dessa inte ville delta i undersökningen.
Ett externt bortfall menar Ejlertsson (2005) kan ske när de tillfrågade individerna inte vill
delta i studien. De tillfrågade individerna som avstod från deltagandet av studien är lärare som
inte kunde delta bland annat på grund av tidsbrist. Det förekom enstaka internabortfall där
deltagarna inte besvarat en del frågor detta kan grunda sig i att intervjupersonen antingen inte
förstått frågan eller att hen inte velat svara på den.

6.4 Datainsamling
Insamling av empirin i denna studie skedde genom både muntliga och skriftliga intervjuer,
och observationer utifrån en hermeneutisk ansats. Intervjuer och observationer användes
vilket anses vara kvalitativa metoder (Ahrne &Svensson, 2011). Ett brev skrevs och lämnades
till rektorn på skolan för att hen ska få information om avsikten med studien och vistelsen på
skolan. Detta skedde med hjälp av en kontaktperson som bor i Libanon och som agerade som
dörröppnare och underlättade tillträde till fältet. Hen skall på det viset bidragit till
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grundinformation om skolan och hur möjligheterna för att genomföra studien såg ut. Efter
godkännande från rektorn fick forskaren komma på ett avstämningsmöte med hen i Libanon.
Där samtalades om hur resurser och möjligheter såg ut för att genomföra studien. Rektorn
ansåg att det var lämpligast att enbart observera och intervjua idrottslärare då inga andra
lärare ansågs vara involverade inom ämnesområdet som studien skulle beröra samt då hen
upplevde att det skulle vara tidskrävande att intervjua och observera alla lärarna. Detta
medförde att det enbart blev två intervjuer på den privata skolan där utgångspunkten för
intervjun var intervjuguiden som framtagits (se bilaga 1). Detta påverkade upplägget och nya
åtgärder togs för att kunna få tillräckligt med material för att besvara studiens syfte samt
frågeställningar.
För att öka studiens trovärdighet tillfrågades den offentliga skolan som besvarade
intervjufrågorna i skriftlig form. Genom denna åtgärd blev det ett större antal deltagare och
detta bidrog till ökad trovärdighet för resultatet. Intervjufrågorna för både dem muntliga och
skriftliga intervjuerna var dem samma dock fanns det utrymme för att ställa följdfrågor och
förtydliga under dem muntliga intervjuerna tillskillnad från dem skriftliga. Dem skriftliga
intervjufrågorna skrevs och lämnades över till rektorn på den offentliga skolan av
dörröppnaren där rektorn skulle lämna frågeformuläret till alla lärarna samt ge dem
möjligheten att besvara frågorna. Under intervjun lades fokus på vad lärarna ansåg var hälsa
och hur de upplevde att det lärde ut ämnet. Detta då dessa frågor är väldigt viktiga för att
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.
Två intervjuer hölls med idrottslärarna på privatskolan där det var två kvinnliga lärare, då
detta enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011)inte anses var tillräckligt med empiri valdes
framtagande av en skriftlig intervjumall där frågorna var desamma som intervjuguiden (se
bilaga 1). Intervjuguiden bestod av nio frågor (se bilaga 1) som framställdes först på svenska
och översattes därefter till arabiska detta för att lärarna skall kunna besvara frågorna. Fokus
lades främst på fråga 2:” Skriv utförligt vad hälsa är enligt dig. Utveckla gärna både kring
fysisk, psykisk och social hälsa.” Detta för att kunna få tillräckligt med empiri för att besvara
vad lärarna anser är hälsa och därigenom kunna besvara frågeställningen om vilken hälsosyn
lärarna har. Under dem muntliga intervjuerna fanns utrymme för att ställa följdfrågor samt
förtydliga för intervjupersonen om någon fråga var otydlig eller kunde uppfattas på ett annat
sätt. Dessa intervjuer fick inte spelas in då rektorn på skolan inte gav ett medgivet samtycke
till det. Utifrån etiska aspekter togs hänsyn till detta och intervjun skedde på ett traditionellt
sätt där intervjupersonen fick frågan och forskaren skrev ner det som sades med hjälp av
papper och penna som material. Den första muntliga intervjun skeddepå idrottsplanen då
läraren annars inte skulle ha möjlighet att delta i intervjun. Den andra muntliga intervjun
skedde i ett personalrum där det enbart var forskaren och intervjupersonen.
Under observationen följde forskaren med på idrottslektionerna för årskurs 1–3. Detta då det
var vad som erbjöds av rektorn på privatskolan, då blev det ett tillgänglighetsurval som
avgjorde vilka klasser som skulle observeras. Vid genomförandet av observationerna var
huvudfokus till en början att observera hur en idrottslektion såg ut i en Libanesisk skola, för
att därefter kunna fokusera på läraren och hur hen lär ut ämnet idrott och hälsa.
Observationerna skulle användas som komplement till intervjuerna för att kunna samla in
tillräckligt med empiri till studien för att den skall öka tillförlitligheten till studiens resultat.
Forskaren fick vid första observationstillfället sitta på en stol och observera hur barnen
genomförde uppvärmningsrörelser för att därefter börja spela fotboll och basketboll. Fokus
lades på att försöka smälta in i miljön för att barnen inte skulle uppleva det som jobbigt att
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forskaren observerade dem. Ett grundläggande observationsschema togs fram (se bilaga 2) där
fokus lades på vad som sades, händelsen samt egna reflektioner. Totalt observerades tio
idrottslektioner utomhus och tre lektioner som hölls inomhus i klassrummet på grund av
oväder. Lektionernas längd varierade mellan 45–55 minuter vilket Mesce (1999) nämner är
den normala undervisningstiden. Observationen genomfördes på måndagar och torsdagar
detta då det fanns flest lektioner att observera samt olika klasser. Utgångspunkten för
observationen var utifrån en öppenobservation där idrottsläraren var informerad om syftet
med studien och varför forskaren var närvarande på dennes lektioner. En passiv observation
gjordes i största mån för att kunna få ut så mycket som möjligt av informanten. Enligt
Lalander (2011)finns det olika observationstyper öppen och dold samt passiv eller delaktig
observation. Där öppen observation är något att föredra utifrån etiska skäl då man talar om för
deltagaren om syftet med observationen och informerar om att hen kan avbryta sitt deltagande
när hen vill. Lalander (2011) nämner partiellt deltagande vilket innebär att forskaren deltar i
vissa aspekter dock inte i alla och forskaren behåller då sin självständighet. Forskaren deltog
vid genomförandet av vissa idrottsrörelser och lekar detta för att bygga en miljö där barnen
ska känna sig bekväma och trygga samt inte påverkas av hens närvaro. Skolinspektionens
(2017) mall för observation av lektioner (se bilaga 3) användes för att skapa en ökad
förförståelse för vad som skulle kunna observeras samt för att medvetandegöra om sådant som
forskaren glömt att ha i åtanken. Genom att utgå från skolinspektionens observationsmall
bidrog detta till en ökad förförståelse för vad som skulle observeras samt bättre kvalité på
insamlat data.

6.5 Databearbetning och analys
Muntliga och skriftliga intervjuer och observationer är insamlingsmetoden som tillämpats i
denna studie. Där materialet från intervjuerna har transkriberats ordagrant från arabiska till
arabiska och därefter översatts ordagrant till svenska för vidare analys. Detta för att behålla
ursprungsmaterialet som är på arabiska. Forskaren använde sig av en konventionell kvalitativ
innehållsanalys vilket är en detaljerad och systematisk metod för att på ett vetenskapligt sätt
analysera samt tolka innehållet som synliggörs i ett material för att kunna identifiera mönster,
teman och meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Analysprocessen utgörs av
olika delar där kondensering utgör den del där texten kortas ner dock bibehålls det centrala
innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).Därefter genomförs kategorisering eller
tematisering genom kodning av texten vilket sker genom att koden ger en kort beskrivning av
meningsbärandeenhetens innehåll. Lundman och Hällgren Graneheim, (2017) menar att en
meningsbärandeenhet kan vara enstaka ord, stycken och meningar som utgör en
meningsbärandedel i texten. Kategorisering sker efter kodning av texten vilka bör var tydliga
och uttömmande då inga data får passa in i två kategorier. Detta är en utmaning vid analys av
empiri som handlar om upplevelser. Flera olika koder som har liknande innehåll resulterar i
en kategori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).
All data från intervjuerna matades in i ett kodningsschema (se bilaga 3) där lärarna från både
den privata och offentliga skolan fick, en benämning (IP1-IP12). Detta för att forskaren skulle
kunna säkra att rätt material kopplades till rätt person samt skydda dess identitet. Genom att
väva ihop alla deltagande lärare i både den privata och offentliga skolan utan att göra någon
direkt redovisning för vilka läraren som tillhör vilken skola har detta en hel del fördelar ur
dem etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2014). Studiens fokus var inte att jämföra skillnader
respektive likheter mellan skolorna utan ämnet idrott och hälsa samt lärarnas arbetssätt och
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syn på hälsa, därav kunde man med fördel väva ihop alla intervjupersonerna på det
ovannämnda sättet. Forskaren matade in svaren på alla frågorna hos varje lärare efter varandra
och därefter gjordes ett kodningsschema med väsentligt material för studien. Detta då det
fanns oväsentligt material för studiens syfte och frågeställningar.
Fyra kategorier skapades utifrån insamlat material och tolkning av analys vilka lyfte fram
studiens undersökningssyfte. ”Psykisk hälsa”,”Fysiskhälsa”,”Helhetsperspektiv på hälsa”
och ”Pedagogiska arbetssätt i klassrummet”är dem fyrahuvudkategorierna i resultatdelen.
Analysprocessen resulterade i fyra stycken huvudkategorier. För en summerad bild av
analysprocessen, se tabell 1.
Tabell 1. Exempel på konventionell kvalitativ innehållsanalys från denna studie.
Meningsbärande
enhet

Kondenserad
meningsbärande
enhet

Kod

Kategori

IP10- ”Fysisk
hälsa är att vara
frisk
kroppsmässigt det
är hälsosamt
eftersom det inte
finns några
hälsoproblem då
såsom förkylning,
hög feber osv...

Fysisk hälsa vara
frisk kroppsmässigt
hälsosam, inga
hälsoproblem
förkylning

Fysisk hälsa, frisk
kroppsmässigt,
inga hälsoproblem,
förkylning

Fysisk hälsa

Träning är grunden
Tränar, tar bort all
stress, träning är
grunden

…/ så länge man
tränar tar det bort
all stress så det är
grunden, träning
alltså… man ska
träna helt enkelt

IP12- ”Hälsa är en
krona på de friskas
huvudet och en
skatt till
människan,
psykiskhälsa är
grunden för att
kunna ha en
mental och fysisk
hälsa eftersom om
man inte hade
någon psykisk
hälsa skulle
människan inte
vara något, som en

Hälsa krona på
friskas huvudet och
skatt
psykiskhälsa
grunden för att ha
mental och fysisk
hälsa utan fysisk
hälsa skulle
människan inte
vara något, som en
robot som fungerar

Hälsa en skatt,
psykisk hälsa
grunden för mental
och fysisk hälsa,
utan fysisk hälsa
som en robot

Psykisk hälsa
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robot som
fungerar.
IP2- ”Hälsa har
många starka och
viktiga mål för
människan. Det
håller kroppen
säker och borta
från sjukdomar
som orsakar
fysiska, psykiska
och mental
problem, … de tre
är sammanflätade
och beroende av
varandra ...

Hälsan Straka och
viktiga mål, håller
borta från sjukdom
fysiska, psykiska
och mental

Hälsan viktig,
fysisk, psykisk,
mental

Helhetsperspektiv
på hälsa

IP11- ”Jag lär ut
den fysiska hälsan
genom
idrottslektionerna
när vi är på
idrottsplan och
tränar.. det gör jag
genom att ge olika
övningar till
barnen… jag
kollar även renhet
och hygien och
säger till att man
måste duscha efter
idrottslektionen.”

Lär ut fysisk hälsa
genom
idrottslektioner,
genom att ge olika
övningar till
barnen, kollar
renhet och hygien

Idrottslektioner
genom olika
övningar till
barnen, renhet och
hygien

Pedagogiska
arbetssätt i
klassrummet

6.6 Etiska överväganden
Det finns en rad olika etiska aspekter och ställningstagande att ta hänsyn till både under samt
efter genomförandet av studien. Forskaren bör utgå från en god forskningsetik där hen inte
ändrar insamlatdatamaterial och förvränger saker och ting (Fejes & Thornberg, 2009). Det
finns fyra forskningsetiska principer som är ett krav vid etiska överväganden av studier vilka
är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2014). Det är viktigt att poängtera att dem etiska principerna skiljer sig
mellan Sverige och Libanon där forskaren valt att utgå från dem etiska ställningstaganden
som finns i Sverige, eftersom studien skrivs i Sverige.

17

Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren inte ska gå att identifieras från utomstående
utifrån sitt deltagande och sina svar (Vetenskapsrådet, 2014). Det är därför viktigt att
forskaren talar om för deltagarna att de som medverkar i studien kommer vara anonyma och
inga namn eller annat kommer nämnas i studien. Då de enbart fanns två intervjupersoner på
den privata skolan och tio personer som besvarade den skriftliga intervjuguiden döptes dessa
om till IP1-IP12, på det viset säkras dessas anonymitet och försvårar att urskilja de två lärarna
från privatskolan.
Samtyckeskravet
Samtyckeskravet lägger tyngden på att allt deltagande sker frivilligt samt att de när som helst
har rätten att avbryta sitt deltagande om de så önskar utan att behöva ge en vidare förklaring
till varför. Det är viktigt ur ett etiskt perspektiv att allt är frivilligt, att deltagaren har rätt till
att själv bestämma om hen vill medverka i studien eller inte (Vetenskapsrådet, 2014). För att
förtydliga detta skrevs detta som en notis i den skriftliga intervjuguiden som skickades ut till
lärarna att de kommer vara anonyma samt att de har rätten att avbryta sitt deltagande när de
vill. Vid intervjuerna fick deltagarna förklarat muntligt vad syftet med studien var samt att de
kommer vara anonyma samt att de när som helst kan avbryta deltagandet.
Nyttjandekravet
Forskaren var tydlig med att förklara att all data och empiri som samlats in enbart skulle
utnyttjas till studiens syfte och inte i några andra sammanhang vilket enligt Vetenskapsrådet
(2014) är innebörden av nyttjandekravet. I denna studie har nyttjandekravet följts då empiri
och data enbart använts i syfte att besvara studiens syfte och frågeställningar.
Informationskravet
Detta krav belyser att deltagarna ska få ta del av relevant information om studien alltså hur de
kommer bidra till studien, syftet med studien och att deltagandet är frivilligt
(Vetenskapsrådet, 2014). I den skriftliga intervjuguiden redogjordes betydelsefull information
om studiens syfte samt om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sitt
deltagande när som helst. De muntliga intervjuerna fick samma information och gav sitt
medgivande innan intervjuerna skulle hållas.

7. Resultat
Nedan presenteras resultatet av de 12 muntliga och skriftliga intervjuer som genomförts samt
observationer. Observationsmaterialet kommer användas som ett komplement. Resultatet
består av citat samt analys och tolkning av intervjusvar. Syftet med studien var att beskriva
och belysa hur ämnet idrott och hälsa undervisas i två Libanesiska skolor och hur hälsosynen
ser ut bland grundskolelärare i dessa skolor. Frågeställningarna var 1. Vilken hälsosyn finns
bland grundskolelärare på de två skolorna i Libanon? 2. Hur arbetar grundskolelärare med
hälsorelaterade frågor i sitt undervisningsämne utifrån deras hälsosyn? och 3. Vilka
pedagogiska arbetssätt används vid undervisning av ämnet idrott och hälsa? Syftet och
frågeställningarna kommer att besvaras genom fyra huvudkategorier som framtagits. Dessa
är “Fysisk hälsa”, “Psykisk hälsa”, ” Helhetsperspektiv på hälsa” samt ”Pedagogiska
arbetssätt i klassrummet”. Där svaren på vilken hälsosyn lärarna har framgår främst under
kategorierna: ”Fysisk hälsa”, ”Psykisk hälsa” och Helhetsperspektiv på hälsa”. Därefter
följer kategorin ”Pedagogiska arbetssätt i klassrummet” som besvarar forskningsfråga ett
och tre om vilka arbetssätt lärare använder vid undervisning av ämnet idrott och hälsa men
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även hur övriga lärare arbetar med hälsorelaterade frågor i sin undervisning.
Intervjupersonerna benämns nedan som IP1-IP12.

7.1 Vilken hälsosyn finns bland grundskolelärare på de två
skolorna i Libanon?
7.1.1 Fysisk hälsa
Hälsosynen i den libanesiska skolan var starkt förknippad med den fysiska hälsan där fysisk
hälsa var ett återkommande ämne i både dem muntliga och skriftliga intervjuerna.
Informanterna beskrev på olika sätt vad fysisk hälsa innebär för dem och hur de arbetar med
det rent praktiskt i deras lärarroll. Alla informanter utgick ifrån den fysiska hälsan när frågan
”Vad är hälsa enligt dig?” skulle besvaras detta eftersom de ansåg att fysisk hälsa är en
väldigt viktig aspekt för att man ska må bra. Genom dem muntliga intervjuerna framkom även
att fysisk hälsa är vad som främst definieras som hälsa. Informanterna kopplar den fysiska
hälsan med en kropp fri från sjukdom då sjukdom anses vara en faktor som påverkar
individens fysiska hälsa negativt. ”Begreppet fysisk hälsa innebär att även om kroppen inte
utsätts för någon fysisk utmattning kan man må dåligt på grund av de problem och
livsomständigheter som alla kan utsätts för/.../”. (IP10) & (IP8)
”Fysisk hälsa är intresset för att ta hand om kroppens krav och uppmärksamma hälsosam
mat och övningar som upprätthåller hälsa och vård av kroppshygien är hälsosamma och
immun mot sjukdomar.” (IP9).
Detta var det enda resultatet där det framgick vikten av hälsosamhet, träning och
kroppshygienen.
Vad gäller synen på hälsa ansågs träning vara grunden för välmående ”/…/ så länge man
tränar tar det bort all stress så det är grunden, träning alltså/…/” (IP1). Avslutningsvis talar
informanterna om vikten av att ha den fysiska hälsan för att kunna utföra vardagliga sysslor
och arbeten. Informanterna visar på att man inte behöver ha fysisk hälsa i den benämningen
utan att även funktionshindrade kan ha hög grad av hälsa. ”Fysisk hälsa är den kraft som gör
det möjligt för någon att göra sitt arbete utan hinder, men det finns människor med fysiska
funktionshinder som har nått viktiga positioner. Med stark vilja övervinner man alla problem
och hinder” (IP5).

7.1.2 Psykisk hälsa
Hälsosynen vad gäller definitionen av vad psykisk hälsa innebar skiljde sig åt vilket kunde ses
utifrån informanternas svar. Alla informanter var eniga om att den psykiska hälsan var
kopplad till psyket på ett eller annat sätt där vikten lades på olika psykiska aspekter där fokus
lades på kontroll och behov hos individen.
”Psykisk hälsa är kunskapen om jaget (sig själv) i första grad och att man kan kontrollera
och säkra sina behov på ett måttligt och säkert sätt och är förmågan att anpassa sig till
förhållandena och omgivningen på ett korrekt sätt ” (IP9).
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Den psykiska hälsan kopplar informanter till känslor och värdighet då ”missbruk” av dessa
ansågs enligt dem orsaka moralisk skada vilket i sin tur påverkar livsglädjen. En aspekt som
framkom var utifrån elevens känsla inför att gå till skolan där informanten menar att eleven
ska gå till skolan med glädje och vara kunskapsvillig. IP 12 visar på att:
”Hälsa är … en skatt till människan, psykiskhälsa är grunden för att kunna ha en mental och
fysisk hälsa eftersom om man inte hade någon psykisk hälsa skulle människan inte vara
något, som en robot som fungerar.”
Uttalandet nedan beskriver ett tillvägagångssätt där den psykiska hälsan kan påverka den
mentala. Psykisk hälsa förknippas med rutiner och metoder som en individ bör följa samt en
förmåga att hantera sin omgivning.
”Psykisk hälsa är en uppsättning rutiner och metoder som individer följer för att upprätthålla
sin mentala hälsa så att de kan hitta lämpliga lösningar på de problem de står inför. Det är
också känt som individens förmåga att hantera omgivningen kring honom.
Förutom individens förmåga att hantera omgivningen finns det mentala hälsofaktorer som
påverkar livet för den enskildes familj, arbetet/.../” (IP6).
En generell förklaring till den mentala hälsan görs på följande sätt ” /.../ mental hälsa:
nervsystemets naturliga arbete för att få det fulla sinnet att mobilisera all sin energi till
omvärlden där nervsystemet arbetar med alla dess funktioner som leder till naturlig hälsa.”
(IP6). Informanterna i studien visar på olika aspekter av den mentala hälsan kopplat till bland
annat positiva tankar där man inte tänker på livets problem och ett logiskt sinne. Ett resultat
som framtagits är att man anser att individen har en mental hälsa till psykiska problem och att
man inte är psykisk skadad. Människans förståelse och analysförmåga är en annan vinkel som
tas fram på tolkningen av den mentala hälsan enligt informanterna.
”Mental hälsa är kopplad till människans sinne och dess förmåga att uppfatta, förstå och
analysera saker.” (IP5)

7.1.3 Helhetsperspektiv på hälsa
Informanterna lägger vikten på att hälsa är förknippat med alla tre delarna fysisk, psykisk och
mental del där avsaknaden av den ena påverkar den andra på ett eller annat sätt.
”Det friska sinnet i den sunda kroppen, de tre är sammanflätade och beroende av varandra ...
Om en av dem klagar på att den andra … vi inte kan fokusera på den ena utan den andra.”
(IP1)
Något som återkom även inom denna kategori var vikten av fysisk hälsa och hygien dock
kopplat till den mentala hälsan. Det var inte enbart idrottsläraren som lade stor vikt på fysisk
hälsa och träning utan även resterande lärare. ”Idrott är grunden för all hälsa och självklart
renhet… alltså hygien. Fysiska och psykiska hälsa går hand i hand och social hälsa kan också
bakas in i det /…/” (IP11).
En koppling sågs mellan fysisk, psykisk och mental hälsa där informanterna menar att”/.../ en
balans mellan mental, fysisk och psykisk hälsa.” (IP6) påverkar individen positivt och bidrar
till att hen mår bra samt att hälsa är det viktigaste ”/.../vi har och bör ta vara på.” (IP5).
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Informanterna ansåg att hälsa var ett tvetydigt begrepp då det enbart är ett begrepp men
mångdisciplinärt. Sjukdomsaspekten var något som framkom minst en gång i alla intervjusvar
vilket visar på att stor vikt läggs på att människan ska vara frisk för att må bra. Detta framgick
genom olika beskrivningar där hälsan definierades som det viktigaste vi har och att alla
former av hälsa är sammankopplade på ett eller annat sätt. IP2 beskriver det på följande sätt:
”Hälsa har många starka och viktiga mål för människan. Det håller kroppen säker och borta
från sjukdomar som orsakar fysiska, psykiska och mental problem.”
Lärarna ansåg att ansvaret vad gäller undervisning av hälsa är i huvudsak kopplat till läraren
som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Trots detta visade lärarnas svar på ett intressant
resultat vad gäller kopplingen till vilka ämnen som ansågs behandla ämnet hälsa där
informanterna svarade på följande sätt: ”Språk (engelska, arabiska, franska), Naturvetenskap,
Samhällvetenskap, Idrott, Musik och Bild … är ämnen som på olika sätt kopplas till olika
delar av hälsa” (IP9). Informanterna menade på i deras svar att hälsa är något som kan finnas
i dem flesta ämnena dock upplevde inte lärarna att det behövde lägga någon vikt på det vid
undervisning av sitt ämne, vilket kan upplevas som motsägelsefullt med vilka ämnen som de
ansåg behandla ämnet hälsa.

7.2 Hur arbetar grundskolelärare med hälsorelaterade
frågor i sitt undervisningsämne utifrån deras hälsosyn?
7.2.1 Pedagogiska arbetssätt i klassrummet
Ett flertal olika beskrivningar av informanternas tillämpning av arbetssätt och observationer
som gjordes visar på ett genomgående mönster av lärandet. Lärarna utgick från en traditionell
klassrumsundervisning där lärarna undervisar och eleverna tar till sig det som informeras.
”Jag förklarar lektionen i detalj genom att ge exempel som inte är från boken och därefter
förklarar jag frågorna som står i boken och löser dem.”(IP4)
Både idrottslärare och resterande lärare ansåg utifrån dess hälsosyn att det var viktigt att
samtala med eleven för att komma fram till vad som var problemet oavsett vilket ämne det
gäller. Lärarna använde samma metod för att samtala och lösa eventuella problem hos eleven.
Följande steg spaltades upp för att lösa elevproblem:
”1: tittar efter orsaker
2: diskuterar lugnt
3: lugnar ner eleven
4: vända mig till kuratorn
5: ta kontakt med elevens föräldrar ”(IP1)
Andra arbetssätt som visas genom informanternas svar visar på att effektiviteten av
utbildningen sker genom elevens deltagande och samarbete ”Det finns flera olika mönster och
metoder … för att få en effektiv utbildning, deltagande och lagarbete/ samarbete” (IP3). En
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annan förekommande arbetssätt i kombination med denna utgångspunkt var att lärarna ger
möjligheten till eleverna att reflektera och bilda en egen förståelse kring det som undervisats
vilket visas bland annat genom citatet nedan:
”Först definierar jag de mål som ska uppnås och de medel och verktyg som används i
förklaringsprocessen och arbetssätt som konkurrans/ tävling
Till exempel. Så går vi in i upplägget av lektionen:
- Presentera ämnet genom ett dokument/ artikel i lektionen
- Ta bort resten av dokumenten och svara på deras frågor
- Förklara de mottagna och nödvändiga uppgifterna för att förstå
- Ställ frågor för att bekräfta lektionsförståelsen (att eleverna har förstått det som vi gått
igenom på lektionen) ”(IP5)
Lärare utifrån deras hälsosyn menar att lek kan vara ett väldigt givande arbetssätt som kan
bidra till glädje och välmående hos eleverna. Detta kunde ses vid observationstillfällena både
av ämnet idrott och hälsa och resterande ämnen, där läraren börjar lektionen med en liten
mjukstart i form av en lek.

7.3 Vilka pedagogiska arbetssätt används vid undervisning
av ämnet idrott och hälsa?
7.3.1 Hälsopedagogiska arbetssätt
Ett arbetssätt/ tillvägagångssätt som informanterna använder sig av är att eleverna får kunskap
och färdigheter om vikten av hygien då stor vikt läggs på elevens hygien”/…/ jag kollar även
renhet och hygien och säger till att man måste duscha efter idrottslektionen.” (IP11). Detta
stämde väl överrens med vad som observerats under idrottslektionerna, där läraren kollade
alla elevernas naglar i början av varje lektion. Observationen visade på en arbetsstrategi där
ett straff- och belöningssystem tillämpades. Detta genom att eleverna uppmanas bland annat
för att klippa naglarna om det gör det ”belönas” dem genom att de får möjligheten till att få
högre betyg och straffet var det motsatta samt en utskällning framför alla klasskamraterna.
Fråga sju i intervjuguiden var Hur går du tillväga om en elev till exempel inte deltar på
idrottslektionen? Svaren från informanterna var att man till en början går fram till eleven och
frågar om varför den inte vill delta och därefter försöka motivera eleven till deltagande.
”Om det skulle finnas en elev som inte skulle vilja delta i lektionen skulle jag försöka prata
med honom lugnt om varför han inte vill vara med och försöka hitta en lösning, jag skulle
även använt olika sätt som underlättar för honom hans problem och påsåsätt underlättar
detta att han skulle öppna upp sig för mig”. (IP4)
Detta framkom under ett flertal tillfällen under observationstillfällen. Där bland annat idrotts
lärare samtalade med en del elever och försökte förstå vad bakomliggande orsak var till ett
passivt deltagande. Observationerna visade att vissa elever uteslöt deltagandet i
idrottslektionerna med anledningen att det inte hade rätt klädsel, (”uniform träningskläder”),
som sina klasskamrater vilket eleverna sades var väldigt pinsamt och jobbigt. Denna orsak var
godtagbar från läraren och man pressade inte eleverna för mycket utan försökte involvera dem
när det var lättare rörelser och aktiviteter.
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Idrottsläraren beskriver på följande sätt hur hon lägger upp ett undervisningstillfälle av en
idrottslektion utomhus:
”Först börjar jag med att lägga upp mål t.ex. på följande sätt …. ämne: idrott… Klass EB3…
Antal elever: 24…Redskap: hopprep, 4 bollar
Målen är indelade i tre mål ett kunskaps mål där man ska lära sig mer teoretiskt om det
området som vi ska behandla, ett målområde tex basketboll och ett praktiskt mål som kan
vara att kunna spela lite…
Utifrån mitt planeringsschema där jag har skrivit vad som ska göras och hur lång tid vi har
till uppvärmning och spel och annat får vi ut mer av tiden.” (IP11)

8. Diskussion
Diskussionen inleds med en metoddiskussion där forskaren ställer sig kritiskt till både
utförande som sammansättning av studiens metoddelar. Därefter följer studiens
resultatdiskussion i relation till studiens bakgrund, tidigare forskning samt teoretiska
referensram.

8.1 Metoddiskussion
Studien är gjort i ett någorlunda främmande land för forskaren, vilket har en del fördelar och
nackdelar samt påverkan både för material insamlingen men även på resultatet. Nedan
kommer forskaren att presentera några av de aspekter som kan haft central påverkan på
studien.
Språk
Materialet till studien samlades in på arabiska vilket är det officiella språket i Libanon som i
sin tur tolkats två gånger, en gång till forskarens modersmålsspråk vilket är det arabiska
språket, som i sin tur vidaretolkats till det svenska språket. Alltså först från arabiska till
arabiska och därefter en vidaretolkning från arabiska till svenska. Forskaren anser att den
samlade empirin på sitt modersmål kan vara till både fördel och nackdel. Det upplevdes som
fördel vid intervjun, där man talade samma språk utan behov av översättare, vilket gav
forskaren och informanterna en trygghetskänsla samt en bättre möjlighet till att fördjupa sina
resonemang. Nackdelen kan vara att det arabiska språket inte är det starkaste språket hos
forskaren och då kan ett visst missförstånd förekomma vid översättning till svenska, speciellt
vid redovisningen av informanternas anteckningar, då forskaren inte har haft chansen till att
be om förtydelse för att försäkra sig om svaret är rätt uppfattat. Förförståelse och tolkningar
av materialet kan orsaka att resultatet vinklas, vilket forskaren inte anser då all tolkning har
grundat sig i det informanterna förmedlat skriftligt och muntligt.
Urval
Att använda sig av snöbollsmetoden anser forskaren har varit till en fördel i studien, för att
kunna ta tag i informanterna utan att lägga en förutfattad uppfattning om samtliga
informanters arbetssätt. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) är en fördel med
användningen av ett snöbollsurval vid undersökning av omständigheter eller företeelser kring
en specifik händelse/ sammanhang. Vidare menar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) att
en nackdel kan vara att personen som man får tips om att intervjua har gemensamma
erfarenheter med den som tipsade då de antagligen har kontakt med varandra. Studiens empiri
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genom den skriftliga intervjun kan vara till nackdel, eftersom informanterna inte fått samma
förutsättningar för att ställa frågor till forskaren om något är otydligt eller om de har frågor
kopplade till intervjuguiden, samt även att forskaren inte kan närma sig en djupare diskussion
av informanternas svar. En svaghet kan vara att informanterna var av samma kön (kvinnor),
vilket inte leder till ett helhetsperspektiv vid tolkningen av studiens empiri. Detta kan även ses
som en styrka för att närmare studera en fokusgrupp där resultaten visar på en blandning även
fast det är samma kön. Könsaspekten kan vara betydande i viss mån då undervisningsmetoden
kan skilja sig mellan könen. Dock undersöktes inte denna studie utifrån skillnader mellan
könen utan mellan lärare rent generellt vilket medför att könsaspekten inte var betydande. Det
fanns även vissa svårigheter med att ta del av informanternas personliga åsikter när det gäller
vilka pedagogiska arbetssätt de använder sig av i sin undervisning, då lärarens arbetssätt skall
vara godkänt från skolans huvudman, som uppkom vid direkta intervjun av informanternas
svar. Huvudmannen som är rektorn valde idrottslärarna med tanke på att arbetet enligt hans
mening handlade om hälsa, vilket han ansåg vara direkt kopplat till ämnet idrott. Detta
innebär att forskaren inte har haft möjligheten till att påverka vem den ville intervjua, om
informanten hade annat ämne än idrott, hur den skulle ha besvarat frågorna.
Genomförande av intervju och observation
Genom den kvalitativa intervjun fick forskaren utförliga svar där informanterna beskrev med
egna ord (berätta eller skriva ner), vilka pedagogiska arbetssätt de använder för att främja
elevernas hälsa, samt hur de tolkar begreppet allmänt. I de muntliga intervjuerna fann
forskaren genom följdfrågor möjlighet till att ställa frågor för att få en förklaring,
förtydligande och så undvika missförstånd om vad informanten menar. Det utrymmet och
möjligheten fanns inte i den skriftliga intervjun. Detta lede till brist i visa fall i dem skriftliga
intervjusvaren där frågan enbart behandlats ytterst eller inte besvarat alls. Enligt Svensson och
Ahrne (2011) finns det flera olika faktorer som kan påverka resultatet vid en kvalitativ
undersökning, där bland annat hur man dokumenterar informanternas svar, informanternas
kroppsspråk, tid och rum vid genomförandet av intervjun kan vara påverkande faktorer.
Forskaren anser att det var en nackdel att inte kunna spela in intervjun av etisk själ, där
forskaren vid förfrågan inte fick spela in intervjun. Att sitta och anteckna samtidigt som
intervjun pågår innebär många begränsningar, som t.ex. att intervjun inte flyter på i en normal
takt, forskaren kan missa en del av informanternas resonemang, och att det inte finns
möjlighet till att höra intervjun om och om för att bekräfta förståelsen av informanternas svar.
En fördel som forskaren bemärkte var att informanten kände sig bekväm vid intervjun. Där
intervjun genomfördes i lärarens arbetsplats, miljö där hen känner sig bekväm och trygg.
Detta gav forskaren känslan till att läraren känner sig trygg och tydlig med sina svar.
Informanterna uttryckte en nyfikenhet, men även oro för hur och varför de skulle vilja delta i
studien. Detta kan bero på att det var en privatskola, där huvudmannen kan besluta att läraren
ska avsluta sin tjänst utan en väsentlig förklaring. Vilket forskaren kunde tolka och koppla till
bedömningen av lärarens arbetssätt och yrkeskunnighet. En annan bakomliggande orsak kan
ha varit att i Libanon var det rektorn som satt på makten och inga direkta etiska principer
fanns. Genom att använda sig av de etiska principerna som finns i Sverige kan detta ha
underlättade att medföra en trygghetskänsla hos informanterna.
I studien gjordes även en del observationer för att kunna komma närmare hur läraren
förmedlar kunskaper till eleverna om hälsa i jämförelse med intervjun. Läraren såg forskaren
som extra resurs i klassen vilket ledde till att forskaren inte alltid kunde fokusera på
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observationen, utan fick styra lektionen i stället för ordinarie lärare. Att vara en deltagare av
lektionen i samband med observation anser forskaren vara en form av svaghet då det enligt
Lalander (2011) är viktigt att forskaren bibehåller sin självständighet. Det är många aspekter
som påverkar observationen, vilket leder till att man börjar fokusera utanför observationens
syfte och mål, som t.ex. elevernas sökning av hjälp, då de inte kände sig trygga med vad
läraren informerade.

8.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att beskriva och belysa hur ämnet idrott och hälsa undervisas i två
Libanesiska skolor och hur hälsosynen ser ut bland grundskolelärare i dessa skolor. Där
frågeställningarna som följde var ” Vilken hälsosyn finns bland grundskolelärare på de två
skolorna i Libanon?”, ”Vilka pedagogiska arbetssätt används vid undervisning av ämnet idrott
och hälsa?” och ”Hur arbetar grundskolelärare med hälsorelaterade frågor i sitt
undervisningsämne utifrån deras hälsosyn?”. Först diskuteras vilka pedagogiska arbetssätt
lärarna använde därefter diskuteras synen på hälsa.
En nämnvärd aspekt ur resultatet som bör diskuteras är arbetssättet som används kontra
klassrumsmiljön vilket Lai et al. (2017) i sin studie visar på har en påverkan på eleverna och
dess lärande. Klassrumsmiljön och arbetssättet som används bör utgå från elevernas
förväntningar då detta gynnar eleven i sitt lärande (Lai et al., 2017). Resultatet visade att
eleverna sällan fick möjligheten för reflektion och interagerande med sina skolkamrater då
läraren antingen straffade eleverna eller sade till dem att vara tysta. Här kan man dra
paralleller till behaviorismens belöning och straffsystem där eleven får en belöning om hen
gör något som läraren anser är positivt och det mottsatta när man gör något som läraren anser
är fel (Säljö, 2014). Detta undervisningssätt anses inte vara hållbart då eleven bör finna
trygghet när hen kommer till skolan. Lai et al. (2017) visar på vikten av en positiv
klassrumsmiljö då denna bidrar till ökad självkänsla och underlättar lärandet av sociala
färdigheter. Genom att läraren lägger fokus på att skapa en lärmiljö där individen får
möjligheten till att vara en aktiv deltagare i vad som faktiskt sker kan detta bidra till en ökad
kunskap främst vad gäller analys- och tolkningsnivån hos eleven. Där Vygotskij(1987) menar
att undervisningsmiljön är arenan där möjligheter för utveckling av tänkande finns.
Observationsresultat visar på att eleverna lyssnar tyst på sin lärare, kopierar materialet som
dikteras av läraren där läroböcker är grundkällorna för undervisningen, vilket kopplas till (Lai
et al., (2017) studie och Mesce,(1999) som beskriver detta som en traditionell klasrumsmiljö.
Studiens resultat visar på att lärandet i skolan sker utifrån ett formellt lärande vilket innebär
att lärandet sker medvetet och organiserat, där lärarna utgår från skolverkets lagkrav och
regler (Ellström, 2010). Observationerna av idrottslektionen för årskurs 3 där målet med
undervisningen var att diskutera vad eleverna kunde förknippa med ordet hälsa och försöka
måla det på pappret som var framför dem. Detta visade att läraren gav eleverna möjligheten
att tillsammans diskutera och samtala kring deras tolkningar. Det sociokulturella perspektivet
menar på att lärandet sker i sociala sammanhang samt genom ett socialt samspel med hjälp av
redskap (Illeris, 2015). Eleverna fick möjligheten till att interagera med varandra och samtala
om vad hälsa innebar för dem vilket är viktigt då det bidrar till att de utvecklas genom
samspelet då Säljö, (2014) nämner att kontexten där lärandet sker är viktigt. Forskaren
funderar kring om man utgår från ett sociokulturellt perspektiv istället för ett behavioristisk
vilket resultatet av studien visade på, bidrar detta då till att eleverna får möjligheten till att
utvecklas tillsammans, få en ökad kunskap samt bättre betyg i skolan? Dewey (1999) nämner
att miljön har en påverkan på hur lärandet och skolbildningen ser ut. Skulle lärandet då sett
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annorlunda ut om samhällsstrukturen såg annorlunda ut i Libanon? Det är väldigt svårt att
yttra sig om att det sociokulturella perspektivet är bättre än det behavioristiska dock är det
viktigt att ha eleverna i fokus och dess lärande. Lär de sig bättre genom att få belöningar och
straff? Eller lär det sig bättre genom att interagera och samspela med varandra? Påverkar
samhället som eleverna befinner sig i valet av hur undervisningen ska ske? Dessa är frågor
som väcks hos forskaren och funderingar då hon inte finner ett riktigt svar på vilken
undervisningsmetod som är effektivast och samtidigt tar hänsyn till eleven som individ.
Libanon är ett demokratiskt land dock utövas inte demokratin fullt ut (Mesce, 1999). Genom
att läraren kommunicerar med eleverna kan detta bidra till att eleven utveckla idéer och
färdigheter hos dessa (Säljö, 2014). Dock visade resultatet från observationerna på det Phillips
och Soltis (2014) nämner att lärarna i skolan bokstavligen kedjar fast eleverna vid sina
bänkar. Skulle detta verkligen bidra till lärande? Detta är något som forskaren inte kan yttra
sig om då fokus i studien inte varit att undersöka orsaken bakom valet av de pedagogiska
arbetssätt som lärarna använder. Dock hade det varit intressant med en sådan studie.
Resultatet visade på att det fanns ett starkt samband mellan lärarens hälsosyn och dess
arbetssätt när det gäller hälsorelaterade frågor samt undervisning av ämnet idrott och hälsa.
Dock präglades inte vikten av att ha ett helhetsperspektiv vad gäller hälsa. Anledningen kan
vara att läraren genom sin professionalitet väljer att arbeta med en viss hälsoaspekt. En annan
orsak kan vara att idrottsläraren inte behöver ha någon direkt utbildning inom idrott och hälsa,
utan har en behörighet till att undervisa i grundskolan. Detta medför att idrottslärarens
hälsosyn har samma grundprinciper när man jämför svaret mellan fråga ett och tre.
Samhället, miljön och kulturens uppbyggnad har en stor inverkan på vilken hälsoaspekt som
man lägger högre vikt på. Illeris, (2015) nämner att aspekter såsom vilket landet man befinner
sig i, religion och kultur skiljer sig markant på sättet som lärandet sker på. Detta kunde
observeras då den privata skolan var förankrad till den islamiska tron vilket i sin tur påverkar
en del aspekter av lärandet bland annat vad gäller religion undervisning, naturvetenskap och
samhällskunskap.
Resultatet visade på en stark förknippning mellan innebörden av hälsa och fysisk träning.
Vilket förknippas med det Habib-Mouradet al., (2014) skriver i sin studie om att fetma har
blivit allt vanligare i Libanon och att skolan är en arena där förebyggande insatser kan ske.
Detta kan ske genom att eleverna får delta i idrottslektionerna där man tränar den fysiska
aspekten av hälsa och påsåsätt förebygger fetma hos eleverna. Studiens resultat visade även
på att hygien var en viktig aspekt av hälsan som lärarna i Libanon fokuserade på vilket kan
kopplas till Ranasinghe et al. (2015) studieresultat där hen menar att hygienaspekten bör
uppmärksammas av lärarna. Alla lärare som intervjuats (både muntligt och skriftligt) visar på
vikten av träning och vikten av hygienaspekten. Vad kan det bero på att dessa aspekter främst
ses som viktiga och kopplade till hälsa? En förklaring enligt forskaren skulle kunna vara att
miljön där de befinner sig är utformad på ett sätt där det inte finns lika mycket problem med
den mentala och psykiska hälsan hos elever i dem årskursen (1-3). Ringsberg, Olander och
Tillgren (2014) nämner att genom en hög hälsolitteracitet påverkas tilltron till den egna
förmågan och makten att bestämma själv över sin hälsa. Då eleverna inte har så stor kunskap
och färdigheter är det viktigt att pedagogen besitter en hög hälsolitteracitet eftersom sättet
som hälsoinformationen förmedlas på är betydande när man vill stärka hälsan hos individer.
Studien visade på att lärarna på både den offentliga och privata skolan hade kunskaper om de
olika hälsoaspekterna. Olander, Ringsberg och Tillgren (2014) tar även upp att information
om hälsa är lättillgängligt där en nackdel med detta är att befolkningen har svårt att förstå, ta
till sig, och bedöma hälsorelevansen i information, främst på internet där sociala medier är ett
gott exempel. Det är därför viktigt att som pedagog arbeta för att öka förståelsen hos eleven
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för att denne ska kunna kritisera det som sägs kopplat till hälsan och påsåsätt kan detta bidra
till en ökad hälsolitteracitet hos individen.
Studiens resultat visade även på en koppling mellan den fysiska hälsan och sjukdom vilket
sågs som en bidragande faktor till att man mår dåligt. Något som var intressant var att
resultatet även visade på att individen inte behöver ha fysisk hälsa i den benämningen utan att
även funktionshindrade kan ha hög grad av hälsa. Detta är något som är värt att diskutera med
kopplingar till hälsokorset då definitionen och innebörden av att må bra kan vara väldigt bred
och variera beroende på individens tolkning/uppfattning av vad som behövs för att man ska
anses ha hälsa (Faresjö& Åkerlind, 2005). Således menar forskaren att lärarnas definition av
hälsa har en påverkan på vinklingen av resultatet då utgångspunkten för vad hälsa innebär är
individens uppfattning, tolkning och förförståelse. Alla läraren nämnde idrottslektioner som
undervisningen där de ansåg att hälsa främst förekom kan detta haft sin grund i hur synen på
hälsa är i Libanon? På miljöns påverkan? Kulturen? Traditionen? Dessa är funderingar som
väcks hos forskaren utifrån det resultatet.
Studien visade även på en del skillnader vad gäller uppfattningen om den psykiska och
mentala hälsan vilket kan ha sin grund i lärarnas definition av hälsa vilket kan styrkas i det
Olander, Ringsberg och Tillgren (2014) nämner om att vi kan ha olika nivåer av
hälsolitteracitet. Detta kan i sin tur ha en påverkan på hur läraren informerar hälsobudskapet
alltså vilken pedagogisk arbetssätt som denne väljer att tillämpa.
Forskarens egna erfarenheter
I inledningen nämndes kort att forskaren har en invandringsbakgrund, och gått i den svenska
skolan sedan förskoleklass och inte är bekant med det Libanons skolsystem. Forskaren märkte
stor skillnad mellan en auktoritärskola som överensstämmer med samhället i Libanon och de
lag och regel som finns där, och en skola i Sverige som utgår från demokratiska aspekter och
värdegrund. Läraren i Libanon måste följa skolsystemet, lag och regler i alla delar vid sin
planering med tanke på dem didaktiska aspekterna som är Hur? Vad? och Varför? Läraren i
den svenska skolan däremot anser forskaren har friare påverkan på Hur? Kunskapen skall
förmedlas. I den svenska skolan behandlas eleven som en individ med respekt och värde som
stämmer överens med FN:s konvention om hur ett barn skalla behandlas av vuxna. Forskaren
observerade vid ett flertal tillfällen en missbehandling (aga) av eleverna där eleven får ett
straff i form av slag på fingrarna, vilket strider mot FN konventionen och även skollagen i
Libanon där det framgår att aga inte är lagligt (Mesce, 1999). Forskaren anser att
informanternas svar jämfört med observationen inte alltid stämde överens med varandra, vid
ett flertal tillfällen uttryckte läraren dubbla budskap både vad gäller det pedagogiska
arbetssättet som används och sättet som hon kommunicerar med eleverna. Detta tolkar
forskaren med att läraren kanske var rädd för att studien skulle ha ett dolt syfte och om
forskaren skulle förmedla vidare det som sades och gjordes under undervisningen till Rektorn.
Genom dessa observationer fick forskaren en ökad förståelse för hur samhällstrukturen och
maktpositionerna kan vara fördelade på olika sätt och hur detta i sin tur påverkar lärarna.
Något som märktes genomgående i informanternas svar gällande den psykiska och mentala
hälsan är att dessa oftast förknippades med problem i olika sammanhang och att det undvek
att ge någon djupare förklaring till dessa aspekter. Forskaren funderade kring vad
bakomliggande orsaker skulle kunna vara. Har det någon betydelse att informanterna varit
kvinnor? Hade svaret sett annorlunda ut om män tilldelats frågan? Dessa frågor är väldigt
intressant ur många olika aspekter och perspektiv då forskaren har sin bakgrund i sådan kultur
dras paralleller till hur samhällets syn på kvinnan ser ut.
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9. Slutsatser och implikationer
Följande slutsatser kan dras utifrån studiens resultat, tidigare forskning och teoretisk
referensram i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Helhetsperspektiv på hälsa
visade på att fysisk, psykisk och mental hälsa behövdes för att människan ska må bra. Den
första definitionen av vad hälsa innebär lutar mot den fysiska hälsan där fokus läggs på
träning. Lärarnas syn på den psykiska hälsan var främst kopplad till känslor och blott av
problem i individens liv. Den mentala hälsan förknippades oftast med den psykiska. I Libanon
läggs stor vikt vid hygienperspektivet av hälsa. Lärandet sker på ett traditionellt sätt i en
klassrumsmiljö där lärandet sker på ett passivt sätt där läraren undervisar och eleverna tar till
sig det som sägs. Möjligheten för eleverna att delta aktivt under undervisningen bidrar till
utveckling och ökad effektivitet för lärandet. En koppling till det hälsopedagogiska fältet kan
ses genom denna studies samband mellan lärande och hälsa.
Studien har en pedagogisk relevans då den behandlar upplevelsen av lärarnas arbetssätt vid
undervisning av respektive ämne i skolan. Där studien har en utgångspunkt från skolsystemet
och läroplanen vilka visar på de kunskapsmål som eleven bör uppnå dock lämnas en frihet till
läraren/pedagogen till att välja det arbetssätt som anses vara lämpligast för att bedriva
undervisningen. Denna studie bidrar till en förkunskap kring synen på hälsodiskursen och
vilka pedagogiska arbetssätt som används i Libanesisk skola. Alltså kan studien bidra med en
generell tolkning eftersom en hermeneutisk och induktiv ansats använts vilket kan bidra till en
bred tolkning och utifrån dessa tolkningar gjordes ett försök att skapa en giltig slutsats byggd
på generalisering. Ett av dem viktigaste förslagen för vidare forskning är att försöka få
tillgång till en större mängd informanter som undervisar på privata och offentliga skolor för
att kunna göra en koppling till undervisningssätten som används. Ett annat förslag till framtid
forskning är att med utgångspunkt ur en kvalitativ metod genomföra intervjuer genom
personligt möte. Jag anser att utgångspunkten för vidare forskning bör utgå från läroplanen
som finns i Libanon och i förhållande till den undersöka vilka metoder och arbetsstrategier
som används vid undervisning. Observationer är något som varmt rekommenderas i vidare
forskning då detta bidrar till en ökad förståelse för hur undervisningen sker då intervjusvar
inte alltid är tydliga.
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Bilagor
Bilaga 1
Hej!
Jag heter Zahra Moussawi som läser det hälsopedagogiska programmet på Högskolan i
Halmstad. Jag ska nu skriva Kandidatuppsatsen och jag har då valt två skolor i Libanon att
intervjua lärare på. Syftet är att undersöka hur läraren ser på hälsa och vilka arbetssätt som
används vid undervisning om hälsa. Ni kommer att vara anonyma och kan när som helst
avsluta ert deltagande.
Intervjufrågor:
1. Vilket ämne undervisar du i?
2. Skriv utförligt vad hälsa är enligt dig. Utveckla gärna både kring fysisk, psykisk och
social hälsa.

3. Vilket/Vilka ämnen skulle du säga behandlar ämnet hälsa? på vilket sätt/varför?

4. Skulle du kunna beskriva ett typiskt undervisningstillfälle inom ämnet som du
undervisar?

5. Har ni fria händer för att utforma hur undervisningen går till eller har ni några specifika
riktlinjer?
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6. Skulle du önskat att undervisningen skedde på ett specifikt sätt/ett annat sätt? I sådana fall
hur?

7. Hur arbetar ni med hälsorelaterade frågor i er verksamhet i dagsläget? Hur går du tillväga
om en elev till exempel inte deltar på idrottslektionen?

8. Hur uppfattar du att din/dina undervisningsmetoder för lärande kring hälsa fungerar?

9. Är det något som du skulle önska tillägga?
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Bilaga 2
ﻣﺮﺣﺒﺎ
أﻧﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ زھﺮاء اﻟﻤﻮﺳﻮي ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎﻟﻤﺴﺘﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ أدرس إﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺼﺤﻲ.
أﻗﻮم ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺨﺮج اﻟﺨﺎص ﺑﻲ وﻗﺪ اﺧﺘﺮت ﻣﺪرﺳﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وأﺧﺬ آراء اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ ھﻮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ رؤﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﺼﺤﺔ وﻣﺎ ھﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :إن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﯿﺠﯿﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺠﮭﻮل اﻟﮭﻮﯾﺔ وﯾﻤﻜﻨﮫ إﻧﮭﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﯾﻮﻗﺖ.
اﻷﺳﺌﻠﺔ:
 1ﻣﺎھﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪرﯾﺴﮭﺎ؟

 2أﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﻚ ﻟﻠﺼﺤﺔ ،اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ؟

3ﻣﺎھﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﺴﺐ رأﯾﻚ؟ وﻛﯿﻒ؟

4ھﻞ ﯾﻤﻜﻨﻚ إﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮذج ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪرﯾﺴﮭﺎ ؟

 5ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﺣﺮﯾﺔ اﺧﺘﯿﺎر طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ أم ھﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﯿﻚ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ؟
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 6ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﺒﺪﯾﻞ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ،ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ؟

 7ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ؟ ﻣﺜﻼ :طﺎﻟﺐ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ .

 8ﻛﯿﻒ ﺗﺠﺪ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ؟

 9ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ أي اﻗﺘﺮاح او أي ﺷﯿﻰء ﺗﻮد إﺿﺎﻓﺘﮫ ؟

وﻟﻜﻢ ﺟﺰﯾﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﺣﺘﺮام
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Bilaga 3
Observationsschema
Gör

Säger

Reflektion

Lärare → Elev

Övrigt
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Bilaga 4
skolinspektionens mall Observationsschema
Kommun:

Observation nr:

Skola:

Datum:

Årskurs/-er:

Total lektionstid enligt schema (min):

Antal elever med åtgärdsprogram i ämnet:

Antal elever i klassen/gruppen:

Antal elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven
eller nå lägst betyget E:

Antal närvarande elever:

Kommentar:

Inspektörernas namn:
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Bilaga 5
Undervisningens allmänna kvaliteter
För värderingenav varje indikator och den sammanfattande värderingenanvänds följande skala:
1= i mycket låg grad eller inte alls
grad

2= i ganska låg grad

3= i ganska hög grad

4= i mycket hög

X= går inte att värdera eller är inte relevant i sammanhanget. Kommentera i så fall varför.

Område
1.

Indikator: Läraren ...

Värde

Exempel: Läraren ...

1

… skapar en positiv
atmosfär

… talar till eleverna på ett positivt sätt
… visar värme och empati mot alla elever
… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna
ska känna sig trygga
… ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök misstag ses som tillfällen till lärande

2

… bemöter eleverna
med respekt

… lyssnar på vad eleverna har att säga, låter eleverna tala
till punkt
… bemöter elevernas åsikter med intresse, allvar och
respekt
… uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter
med intresse, allvar och respekt

3

... har positiva
förväntningar på
eleverna och stöttar
deras självtillit

4

... skapar motivation
inför olika aktiviteter

… ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta
i samtal i grupp eller helklass
… ger positiv respons på elevernas inspel och
ansträngningar
... uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga
sikta högre
... visar positiva förväntningar på elevernas förmåga
… värdesätter och visar respekt för alla elevers
arbetsinsatser
… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som
förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter
… bidrar till positiva förväntningar, nyfikenhet,
handlingsberedskap hos eleverna
… sätter in uppgifter i ett för eleven angeläget
sammanhang
… anknyter till aktuella samhällsfrågor eller livet utanför
skolan

5

… upprätthåller
studiero

Trygg,
stödjande och
uppmuntrande
lärandemiljö

Sammanfattande
värdering (skala
1-4):

… ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa
kommentarer, suckar, blickar etc.
… ser till att eleverna kan utföra sina arbetsuppgifter utan
att störas av kamrater

Kommentar:
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Område
2.

Indikator: Läraren ...
5

Värde

Exempel: Läraren ...

… ser till att arbetet
under lektionen är
tankemässigt
utvecklande

… ställer öppna frågor där svaret inte är givet
… ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig
… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och
argumentation med hjälp av uppföljande frågor
… använder sig endast undantagsvis av korta kontrollfrågor
eller fråga-svarsmönster (dvs. IRE-mönster som inte gynnar
elevernas förståelse och kunskapsutveckling)
… ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera
… ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet
… ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla
olika lärandestrategier

… anpassar
undervisning till
eleverna i gruppen

… tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tidigare
lärande
… låter eleverna arbeta i olika takt med uppgifter
… anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svårighetsnivå,
efter elevernas intressen och förutsättningar
… anpassar arbetsformer efter elevernas behov och intressen
… ger eleverna möjlighet att välja bland uppgifter med olika
innehåll inom det aktuella kunskapsområdet
... ser till att eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån
deras förutsättningar
… ger eleverna uppgifter ”utan tak”, dvs. av sådan art att
eleverna på olika sätt kan fördjupa sig och aktivt arbeta med
dem under hela den avsatta tiden

7

… ser till att elever
med behov av stöd
under lektionen får
sådant

… ser till att eleverna får hjälp med sitt arbete under lektionen
… ger vid behov elever möjlighet att träna och ägna mer tid åt
olika moment och aktiviteter
… ger eleverna tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de
behöver

8

… varierar
undervisningen

… låter eleverna prova på olika arbetssätt och arbetsformer
… låter eleverna få arbeta såväl självständigt som tillsammans
med andra
…skapar variation och balans mellan lärarledda genomgångar
och elevaktivitet
… låter eleverna möta olika typer av medier i undervisningen,
t.ex. IT.

Individanpassni
ng, variation och
utmaningar

6

Sammanfattande
värdering (skala
1-4):

Kommentar:

Indikator: Läraren ...

Värde

Exempel: Läraren ...
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Område
3.

9

… genomför en
genomtänkt
lektionsstart

… välkomnar eleverna och gör en tydlig och intresseväckande
lektionsstart
… anger målen för lektionen
… presenterar aktiviteterna som ska ske under lektionen och
syftet med dessa
… sätter in lektionen i ett större sammanhang, gör en koppling
till tidigare lektioner eller till andra ämnesområden

10

… genomför en
välstrukturerad
lektion

11

… ger tydliga
beskrivningar,
förklaringar och
sammanfattningar

12

… kontrollerar att
eleverna förstått

… ger lektionen ett logiskt flöde där uppgifter tydligt hör ihop
med inledande genomgångar och kunskapsmål
… skapar överblick och sammanhang
… skapar balans mellan lärarledda genomgångar och
elevaktivitet
… ser till att eleverna har tydliga uppgifter och roller i
gruppaktiviteter
… ser till att övergången mellan planerade aktiviteter
genomförs utan att ordningen störs
… förklarar hur enskilda moment och uppgifter hör ihop med
lektionens övergripande kunskapsmål eller inledande
genomgång
… använder ett språk eleverna förstår
…sammanfattar olika moment och gör klart för sig att alla
elever förstår
…skapar en balans mellan mer avancerade uttryck och mer
vardagsnära språk, mellan abstrakt och konkret
… använder olika hjälpmedel och/eller exempel från
vardagslivet för att förtydliga
… bryter vid behov ned övergripande mål i hanterliga delmål
… ställer utvecklande frågor för att få en bild av elevernas
förståelse
… låter någon elev inför hela klassen eller elever gruppvis
summera kontentan
… går runt bland eleverna/grupperna för att fånga upp deras
förståelse

13

… gör ett tydligt
sammanfattande
lektionsslut

Tydlighet i mål,
innehåll och
struktur

Sammanfattande
värdering (skala
1-4):

… avslutar lektionen på ett planerat sätt
… gör en sammanfattning av lektionsinnehållet
… gör en anknytning till nästa lektion
… anknyter till något annat relevant sammanhang

Kommentar:

Område

Indikator: Läraren…

Värde

Exempel: Läraren...
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4.

14

Uppföljning,
återkoppling och
reflektion över
lärandet

15
Sammanfattande
värdering:
(Skala 1-4)

... använder sig av
formativ bedömning
under lektionen

… ger eleverna tillfälle
att reflektera över
undervisningen och
sitt lärande i
förhållande till
kunskapskraven

… följer upp hur eleverna arbetar med olika uppgifter och ger
eleverna konstruktiv och uppgiftsorienterad feedback
… använder arbetsmetoder där elevernas arbeten redovisas och
bearbetas vidare vid behov
… ger eleverna återkoppling om vad de behöver utveckla och hur
de kan gå tillväga för att uppfylla kunskapskraven
... samtalar med eleverna, eller låter eleverna samtala, om vad
som lärtsi undervisningen
… samtalar med eleverna, eller låter eleverna samtala, om
arbetsprocesserna
… låter eleverna utvärdera lektionens innehåll och form
… låter eleverna få träning i att själva reflektera över och
utvärdera sitt lärande

Kommentar:
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