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”Att kunna främja hälsa”                                          

– Vad kan det innebära, i idrott och hälsas rörelsepraktik? 
  

Inledning 

 1994 fick skolämnet idrott nytt namn; idrott blev idrott och hälsa. Hälsa blev 

ett ämnesinnehåll och ett kunskapsobjekt. Sedan dess har lärare i idrott och hälsa brottats 

med hur främjande av hälsa kan gestaltas som kunskapsobjekt.  Min licentiatuppsats syfte är 

därför att undersöka vad förmågan att värdera fysisk aktivitet ur ett hälsofrämjande 

perspektiv innebär för elever i årskurs 9.  

 De frågeställningar som ska besvara studiens syfte är, 

– Hur erfar elever uppgiften att värdera dans ur ett hälsofrämjande perspektiv? 

– Vilka aspekter av uppgiften är kritiska för elevers förmåga att värdera dans ur ett 

hälsofrämjande perspektiv? 

– Vad behöver elever erfara för att möjliggöra ett lärande av förmågan värdera dans ur ett 

hälsofrämjande perspektiv?   

 Mitt val av forskningsmetod är Learning Study. Learning Study sätter fokus på 

vad elever uppfattar som svårt i undervisningen i relation till ett undervisningsinnehåll. I 

Learning Study är utgångspunkten att elevers kunnande utvecklas ur de erfarenheter som 

möjliggörs av undervisningen. Lärande betraktas som att stegvis kunna urskilja ett 

lärandeobjekt1 på ett alltmer nyanserat sätt (Runesson, 1999; Booth & Ingerman, 2002).  I 

Learning study ställs frågor om vad elever behöver erfara i undervisningen för att utveckla 

ett specifikt kunnande. I min studie är utgångspunkten följande kursplaneförmåga i idrott 

och hälsa:  

”planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 

synsätt på hälsa, rörelse och livsstil” (Skolverket, 2011, s.27). 

 Med hjälp av Learning Study försöker lärare urskilja vad som är svårt/kritiskt för 

elevers lärande och hur undervisningen kan gestaltas så att eleverna lär sig det som är 

avsett. Kunskap som är undervisningens innehållsliga aspekt utvecklas i handling. Elever och 

                                                           
1 Begreppet lärandeobjekt är det som ska läras och är ett begrepp inom Learning Study (Nilsson, 2014). 



lärare gör kunskap i undervisning. Elevens kunnande/ förmåga utvecklas i erfarandet av 

innehållet i undervisningen (Carlgren, 2012).  

Innebörden av att främja hälsa 

 För att beskriva innebörden av att främja hälsa tar jag utgångspunkt i det 

hälsofrämjande perspektivet ”Salutogenes”-hälsans ursprung och det 

sjukdomsförebyggande perspektivet ”Patogenes”-sjukdomars ursprung. 

Det salutogena perspektivet 

 Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och 

grekiskans genesis (ursprung). Det Salutogena perspektivet på hälsa är den medicinska 

sociologen Aron Antonovsky verk. Inom det salutogena perspektivet innebär hälsa en 

rörelse, ett kontinuum, som varierar och villkoras utifrån kontext och individuella resurser i 

relation till kontext.  Förhållningssättet är att hälsa är en process, ständigt pågående, utan 

slutmål (Antonovsky, 2005). Salutogenes är de resurser en individ har att tillgå och som 

bidrar till välbefinnande/ att må bra i vardagen. Uttryckt med andra ord, det som främjar en 

individs hälsa (Antonovsky, 2005). Begreppet resurs ska i texten förstås som tillgång, medel 

eller kapital. En individs samlade hälsoresurser och levnadsvillkor styr individens förmåga att 

handla i vardagen. För att värdera en individs samlade hälsoresurser utvecklade Antonovsky 

teorin om KASAM; känsla av sammanhang.  I min studie kommer eleverna tillämpa KASAM för att 

värdera vad i dans som främjar hälsa.                                                                                   

 Känsla av sammanhang är ett analysverktyg för att ta reda på vad resurser som 

främjar individers välbefinnande innebär (Thedin -Jakobsson 2015).  Thedin- Jakobsson 

(2015) refererar till Eriksson och Lindström (2005) när hon beskriver att en hälsoresurs 

möjliggör hälsoutvecklande livserfarenheter, det vill säga, bidrar till ett välbefinnande i 

vardagen. I min studies genomförande av en dansuppgift finns möjligheter till erfarande av 

hälsoresurser genom erfarande av KASAM som ett analysverktyg för att identifiera dessa 

resurser.       

 Antonovsky (2005) benämnde hälsoresurser, generella motståndresurser. 

Människor behöver generella motståndsresurser för att hantera livets utmaningar. De 

generella motståndsresurserna är kroppsliga eller fysiska. De är materiella, i form av mat, 

boende, kläder. De är relationella i form av relationer till andra människor. De är kulturella, 

d. v. s. ideologiska, filosofiska och religiösa.                             



Ur denna idé om resurser, skapade Antonovsky det sociologiska analysverktyget; Känsla av 

sammanhang som består av tre delar: 

 Begriplighet 

 Hanterbarhet 

 Meningsfullhet 

 Begriplighet handlar om förståelse för det sammanhang individen befinner sig i 

och de krav och villkor sammanhanget ställer. Begriplighet är en kognitiv komponent och 

står för ordning, konsistens, struktur och klarhet. Motsatsen är kaos, oordning och 

slumpmässighet.    

 Hanterbarhet handlar om att de resurser individen behöver för att kunna vara 

delaktig i ett sammanhanget är tillgängliga. Hanterbarhet innefattar den subjektiva 

upplevelsen av att ha resurser för att hantera livet. Motsatsen är maktlöshet och 

uppgivenhet.     

 Meningsfullhet är en motivationskomponent.  Är uppgifter, utmaningar och 

krav värda att investera engagemang i, till exempel genom att tillägna sig nödvändiga 

resurser?  Graden av meningsfullhet handlar om att se sig som delaktig i och ha inflytande på 

det som sker, istället för att känna utanförskap och se sig som en åskådare (Lindström och 

Eriksson, 2005; Eriksson, 2007).                                                                                                                         

Det patogena hälsoperspektivet 

 I min studie används det patogena perspektivet som kontrast, för att synliggöra 

det salutogena perspektivet, både i den skrivna texten och i iscensättning av undervisning. 

 Det patogena perspektivet utgår inte från vad som möjliggör hälsa utan varför 

sjukdom uppkommer, hur sjukdom kan botas, behandlas och undvikas.  Det patogena 

perspektivet är atomistiskt – kroppens eller kroppsdelarnas hälsa åsyftas - inte personens 

hälsa i sin livsmiljö.  I det patogena perspektivet ingår den moraliskt normativa diskursen och 

den vetenskapligt normativa diskursen. Båda diskurserna utgår från ett dikotomiskt, 

dualistiskt tankemönster, antingen eller. Det vill säga vara normal eller onormal, vara frisk 

eller sjuk. Hälsa ses som ett slutmål eller en produkt i form av att vara frisk (Quennerstedt, 

2006).  



Vad har varit, och är, problematiskt med att främja hälsa som kunskapsobjekt? 

 För att bättre förstå den osäkerhet och problematik som lärare i idrott och 

hälsa har, och har haft, att hantera i relation till att främja hälsa som kunskapsobjekt 

kommer jag i detta avsnitt att belysa forskning om hälsa i ämnet idrott och hälsa och ämnets 

motsvarigheter internationellt2  .     

 Hur man som lärare ska förhålla sig till begreppet hälsa och hur hälsa ska 

medvetandegöras för elever och användas som kunskapsobjekt i idrott och fysiska 

aktiviteter är lärarna generellt sett inte på det klara med och det diskuteras sällan 

(Annerstedt, 2008). Jag tolkar detta som ett tecken på att idrott och hälsa har en svag 

ämnesklassificering. Följden blir att lärares egna tolkningar och smak får stort inflytande 

(Ekberg, 2009). Ämnet blir också mer påverkbart av samhälleliga intressen och trender. Ju 

svagare klassificering desto mer möjligt innehåll. Hälsoundervisningen sker genom 

utförandet av aktiviteter som anses vara hälsosamma (Lundvall & Meckbach, 2008). 

 I Skolverkets nationella utvärdering av ämnet 2003 listade eleverna i årskurs 9 

vad de tycker att de lär sig. De fem mest vanligt förekommande svaren var 1) att man mår 

bra av fysisk aktivitet 2) olika idrottsaktiviteter 3) hur man ska träna styrka och rörlighet 4) ta 

ansvar för sin egen fysiska träning 5) ta hänsyn till både flickor och pojkar (Quennerstedt, 

Öhman, Eriksson, 2008). Praktiken har ofta byggt på ett ämnesinnehåll relaterat till hälsa 

genom idén att aktiviteterna ska erbjuda en hög, fysisk aktivitetsnivå, samt att eleverna lär 

sig om goda vanor beträffande träning och kost. Det har varit ovanligare med aktiviteter som 

stimulerar sociala relationer relaterade till friluftsliv eller diskussioner om normer t. ex 

kroppsideal och villkor och möjligheter för delaktighet. Dessa fenomen har ju i sig begränsad, 

fysisk träningseffekt. Av samma skäl får estetiska förmågor och estetiskt lärande stå åt sidan 

(Quennerstedt, 2008). Idrott ses som naturligt gott för hälsan och tenderar att reproduceras 

reflektionslöst i skolämnet idrott och hälsa. Schenker (2011) identifierar en likande 

problematik i de naturvetenskapliga ämnena. Det som ska läras behöver problematiseras 

och sättas in i olika perspektiv i en skola som bygger på demokratiska grundvalar, vilket är en 

resurs som efterfrågas för att kunna främja hälsa.    

 Londos skriver i sin avhandling från 2008 att det är sysselsättning snarare än 

undervisning som försiggår i ämnet. Fysisk aktivitet är enligt lärarna viktigt för hälsan och att 

                                                           
2 Artiklar som förhåller sig till kontexter i Storbritannien, Australien och USA. 



alla elever ska få en positiv upplevelse. Valfrihet jämställs med demokrati, vilket också är en 

viktig hälsoresurs. Problemet är att lärarna handlar utifrån den samhälleliga logik som gäller 

för idrott i samhället, utanför skolan, vilket också forskning från Australien visar (Sirna, et. 

al., 2008). Idrottsfältets maktfördelning gäller även i skolämnet och reproduktion av fältet 

sker i skolan. Alltså ges handlingsutrymme/valfrihet främst till de som redan har det 

kulturella kapitalet som värdesätts utanför skolan. Idrottskapitalet går här före 

utbildningskapitalet (Londos, 2008), något eleverna skulle kunna få syn på om de fick 

möjlighet att utveckla ett kunnande för detta.  Utbildningsvetaren John Evans (2003; 2004) 

och Evans & Rich (2004) menar att barn och ungdomar med rätt till utbildning inte bör lämna 

skolan med enbart kunskap om hur de bäst sköter sin fysiska hälsa utan också med kunskap 

om hur dessa hälsoråd har uppkommit och på vilka premisser. Det hälsoperspektiv som 

framträder i undervisningen i idrott och hälsa är framförallt det förebyggande. Den 

biologiska kropp som är i fokus och hälsa blir en individuell angelägenhet. Hälsa blir ett mål 

som kan nås genom att anamma en fysiskt aktiv livsstil. Till detta behövs god moral och 

kunskap om kost (Quennerstedt, 2008). Om hälsoundervisning i skolan fokuserar på vikt och 

dieter3 ur de patogena normativa perspektiven, finns stora risker med individuellt 

skuldbeläggande på barn och unga som inte själva kan styra över sina levnadsvillkor (Evans, 

2003; 2004). Att då förenkla dessa tillstånd till viktbekymmer eller brist på rörelse är att 

förminska det nutida samhällets kulturskapande och dess påverkan på människors självbild. 

Inom biomedicinen är fetma beskrivet som en positiv obalans mellan intaget av energi och 

dess förbrukning. I en social praxis är det inte oskyldigt neutralt och fritt från värderingar 

(Evans, 2003; 2004; Evans & Rich 2004).   

 Quennerstedt (2008, s. 277) refererar till Tangen (1982) som menar att det 

instrumentella förhållningssättet, att fysisk aktivitet per automatik ger god fysiologisk hälsa 

är ohållbart i ett för individen livslångt perspektiv. Ingen förblir fysisk aktiv för resten av livet 

på grund av detta förhållningssätt. Tangen menar att vi måste förhålla oss till vad som hos 

individen skapar mening i ett rörelse utövande4. Då faller ljuset på vad vi gör med rörelsen 

snarare än på aktiviteten i sig själv. Detta kan ses som en potentiell källa för att utveckla 

hälsoresurser.                                                                                                                                             

                                                           
3 Evans 2003 syftar på USA och Storbritannien. 
4 Jämför Engströms (2002) begrepp, meningsskapande praktiker och Ekbergs (2009) begrepp, målsättningar för 
skolämnet idrott och hälsa. 



 I Annika Ahlbergs licentiatuppsats från 2015 var syftet att belysa hur hälsa 

förstås av elever i åk 9. Fokus var att undersöka vilka olika förhållningssätt till hälsa som 

fanns bland informanterna. Teoriramen är hämtad från den tyske sociologen och pedagogen 

Ziehe och hans begrepp kulturell friställning, kulturell expropriation och prestationsprincip 

samt den brittiske sociologen Baumans teori om konsumtionskulturen.  Ahlberg har använt 

sig av fokusgruppsintervjuer, enkäter och skriftlig dialog på nätet.  Hennes studie är 

intressant för mig ur hänseendet att den för mig skapar förförståelse för hur elever som 

undervisats utifrån Lgr 11 kan tänkas förhålla sig till hälsa som fenomen.  Ahlberg 

identifierade tre förhållningssätt till hälsa; pressat, tryggt och spontant. De elever som ger 

uttryck för det trygga förhållningssättet uppvisar stor medvetenhet kring hälsa. De väljer 

aktivt att främja sin hälsa och upplever ingen stress över det. De blir stärkta av att utföra 

hälsofrämjande handlingar. De vet hur de kan konsumera hälsa. Den grupp som ger uttryck 

för ett pressat förhållningssätt verkar sakna förmåga att skapa balans i tillvaron. Ahlberg 

refererar till Bauman och skriver att ny kunskap, som i all välmening syftar till att hjälpa 

eleverna, kan leda till upplevelse av nya idealbilder och ökade krav. Ziehes prestationsprincip 

tycks vara central för dessa elever, liksom den kulturella expropriation som försett dem olika 

bilder av livsstilar som de anser eftersträvansvärda. Den grupp som Ahlberg definierar med 

spontant förhållningssätt är lyckligt omedvetna om både de ena och de andra och gör helt 

enkelt saker i livet de mår bra av. Men de kan inte medvetet uttrycka kunnande om hur de 

ska främja sin hälsa. Häri menar Ahlberg, finns en verklig utmaning att möta individer med 

olika förhållningssätt till hälsa på olika sätt.  Elever behöver möta den goda annorlundaheten 

i skolan. Den goda annorlundaheten beskriver Ahlberg genom Ziehe som platser där 

människor ges möjlighet att få perspektiv på sin vardag och sociala varande.   

 Om eleverna i min Learning Study kan erfara god annorlundahet, genom att 

tillämpa KASAM-begreppet som ett analysverktyg för identifiering av hälsofrämjande 

resurser återstår att se. 

Vad är en Learning Study och vad är syftet med denna typ av studie? 
 Den metod jag kommer att använda mig av i min studie är Learning Study. I 

forskningsmetoden Learning study är de teoretiska ramverken, som består av fenomenografi 

och variationsteori, tätt sammanflätade med metoden.  Jag ger här en överblick av 

innebörden av Learning Study samt varför och hur metoden har utvecklats.  

 Learning Study (LS) utvecklades som en modell för forskning och 



lärarfortbildning under början av 2000-talet, genom samarbete mellan Göteborgs 

universitet, Hong Kong University och Hong Kong Institute of Education. I LS utformades 

variationsteorin som en teori för lärande, vars begrepp används som redskap vid planering, 

genomförande och utvärdering av undervisning. Ledande i denna utveckling var professor 

Ference Marton och professor Ulla Runesson båda från Göteborgs universitet samt 

professor Lo Mun Ling från Hong Kong University (Maunula, Magnusson & Echevarrıa, 2011). 

Målet med LS är att främja elevers lärande.  Fokus är på undervisningens innehåll och de 

förmågor – det kunnande – som eleverna skall utveckla. Innehållet analyseras på djupet. 

Frågor som vad det innebär att kunna något specifikt, vad elever måste lära sig för att kunna 

detta, samt vad som inte får tas för givet i undervisningen diskuteras. LS är uppbyggt som ett 

kollegialt samarbete om undervisning, utvecklingsarbete och forskning om undervisning i 

klassrummet (Falkner 2015-01-29).      

 Learning study bedrivs i ett cykliskt förlopp enligt följande:                                         

1) Förtest i elevgrupp av planerat lärandeobjekt.                              

2) Kategorisering av elevernas kvalitativt skilda uppfattningar av vad de urskiljer av 

lärandeobjektet genom fenomenografisk analys. Analysen leder fram till det som är svårt att 

urskilja för elever, de kritiska aspekterna.                                                                                           

3) Planera och iscensätta lektion 1. Här fokuseras, genom tillämpning av variationsteori av de 

kritiska aspekterna, det som eleverna ges förutsättning att samtidigt urskilja av 

lärandeobjektet.                                                                                                                                          

4) Genomföra eftertest samt göra en fenomenografisk analys av det erfarna lärandet i 

eftertestet och i lektion nr 1.                                                      

5) Planering av lektion 2 utifrån punkt 4’s analys (Ling Lo, 2012; Nilsson, 2014). 

Förväntade resultat av min studie 
  Förväntade resultat är att kunna uttala mig om vad det innebär att kunna 

värdera fysisk aktivitet ur ett hälsofrämjande perspektiv genom använda KASAM som 

analysredskap för elever i årskurs 9. För att kunna göra det behöver jag ta reda på: Vad som 

är svårt i utvecklandet av detta kunnande för eleverna? Vad får inte tas för givet i 

undervisningen? Vad behöver eleverna erfara i undervisningen för att möjliggöra det 

intentionella lärandet?      

 Licentiatuppsatsen beräknas vara klar i oktober 2018. Jag forskar fram till dess 



halvtid vid GIH och arbetar halvtid som lärare i idrott och hälsa på Ösbyskolan i Värmdö 

kommun. 
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