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Undervisning inom rörelse, hälsa och miljö

Peter Schantz

Fältet kroppsövningar inom högre utbildning har en lång tradition 
i Sverige. Alltsedan GCI grundades 1813 har det väsentligen varit ett 
individcentrerat fält vad gäller såväl undervisning som forskning. Det 
gäller även internationellt. Men sedan mitten av 1990-talet har det vid 
GIH funnits en kontinuitet av kurser som söker bredda perspektiven 
till att även omfatta större samhällsperspektiv. Innan denna kontinui-
tet belyses skall här kort nämnas ett undantag från den bild av GIH som 
tecknas ovan. Det gäller den idrottslärarlinje, nu tränarlinjen, som star-
tades under senare delen av 1960-talet. I den fanns inslag av samhälls-
inriktad undervisning, närmare bestämt statskunskap, som behandla-
de relationen mellan idrotten och samhället. Det var Ulf Lönnqvist, då 
statssekreterare vid jordbruksdepartementet och sedermera idrottsmi-
nister, som höll i den. Av tidsskäl kunde han inte fortsätta, och momen-
tet föll då bort.

Den första kursen, inom ramen för ovan nämnda kontinuitet, med en 
större bredd av perspektiv på människan i rörelse var ”Människa, natur 
och miljö”. Den gavs för första gången vårterminen 1995, och tillkom 
när hälsopedagoglinjen utvecklades från en två- till en treårig linje. Jag 
ansvarade för dess utveckling, och en hög nivå möjliggjordes från start 
tack vare flera skickliga gästföreläsare. 1998 fick jag en flervetenskaplig 
och integrativt inriktad lektorstjänst med humanbiologi, humanekologi 
och forskningsmetodik som grundstenar. Därutöver angavs att ”Inne-
havaren skall verka för integrering av humanbiologi, hälsolära, miljö-
kunskap och idrott vid Idrottshögskolan.” Därmed skapades förutsätt-
ningar för en kontinuitet av utveckling inom detta breda fält.

En valbar tillvalskurs, ”Idrott, natur och miljö”, inom studier i det 
akademiska ämnet idrott på c-nivå stod för nästa utvecklingssteg. När 
hälsopedagogutbildningen fick ett stort inslag av folkhälsovetenskap 
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överfördes efterhand olika delar av ”Människa, natur och miljö” till 
detta nya utbildningsblock. Vid lärarutbildningsreformen år 2001 valde 
GIH att ansvara för en hel lärarutbildning. Det ställde krav på utveck-
ling av tvärvetenskapliga kurser. Två av dem benämndes ”Hälsa och 
miljö I” respektive ”Hälsa och miljö II”. Med lärarutbildningsreformen 
2011 försvann kravet på tvärvetenskapliga kurser. Då skapades istället 
en kurs med benämningen ”Idrott, hälsa och välbefinnande”, med ett 
inslag av temaområdet rörelse, hälsa och miljö (rhm). Undervisning om 
rhm har också ägt rum inom det nordiska samverkansprojektet ”Nord-
isk bachelor i friluftsliv” som GIH deltog i under 2000-talets första år-
tionde.

Grundläggande och tillämpade moment 

Det finns grundläggande moment av rhm som mer eller mindre har 
funnits i de flesta av ovan nämnda kurser. Dessa ska här beskrivas kort. 
Därefter något om två tillämpade didaktiska moment som endast har 
varit möjliga att genomföra under de tvärvetenskapliga kurserna Hälsa 
och miljö I respektive II med 10 gamla studiepoäng; 15 nya högskole-
poäng. Genom dem gavs möjlighet att föra undervisningen till en nivå 
som kändes tillfredställande som ämnesansvarig för detta fält. 

Helheten av perspektiv inom undervisningen speglas ganska väl av en 
figur som ofta har prytt framsidan på kompendier för kurserna (Figur 1). 

Figur 1. Undervisningen inom rörelse, hälsa och miljö har belyst de samband som 
antyds av pilar i figuren.
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Pilarna antyder möjliga samband, till exempel mellan hur miljön kan 
påverka lusten till rörelse. Och hur rörelse kan påverka miljön. Pilen 
mellan undervisning och hälsa knyter an till ett salutogent perspektiv 
på struktur och innehåll i undervisning. 

En annan illustration av övergripande perspektiv återges i Figur 2. 
Två olika kunskapsfält anges: (1) ”fysisk aktivitet för folkhälsa” och (2) 
”hållbar utveckling”. En utgångspunkt har varit att båda fälten är vik-
tiga, och att det är angeläget att fält 1 stöttar fält 2. Vidare, att fält 2 är 
överordnat fält 1, varför det finns skäl att säkerställa att fält 1 inte mot-
verkar fält 2. Den nedre pilen illustrerar systemkrav från fält 2 på fält 1 
för att önskad verkan ska uppstå. Den övre pilen söker illustrera möjliga 
samverkansvinster, dvs. att de båda fälten befruktar varandra så att det 
skapas en ”win-win”-situation.  

Figur 2. Komplexen fysisk aktivitet och folkhälsa samt hållbar utveckling, och 
deras önskvärda relation. För mer av förklaring, se texten. 

För att kunna analysera dessa frågor har undervisningen belyst olika 
grundläggande aspekter vilka redovisas kortfattat nedan.

Rörelsedimensionen

Fysisk aktivitet och folkhälsa i ett livslångt perspektiv är ett område 
som är i behov av reflektion, problematisering, studier och utveckling. 
Vilka rörelsepraktiker bör vi undervisa i och om? Varför, när och hur? 
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För att bidra till den typen av överväganden har en modell av fältet fy-
sisk aktivitet använts. Den har utvecklats i två olika steg, först som ett 
kroppsövningsfält (Schantz och Nilsson 1990), därefter som fältet fy-
sisk aktivitet (Lundvall & Schantz 2013)(Figur 3). 

Vidgningen av synsätt vad gäller vardagsmotion under senare delen 
av 1990-talet och 2000-talets första decennium bidrog till denna för-
ändring av modellen (för mer av bakgrund, se Schantz 2008b, 2013, 
2014a,b). Som relief till dessa frågor har den historiska utvecklingen av 
rörelsepraktiker vid GCI-GIH sedan 1813 belysts (Lundvall & Schantz 
2013). 

Figur 3. Fältet fysisk aktivitet. Figuren är översatt från Lundvall & Schantz 2013.

Modellen i figur 3 illustrerar fritidens och friskvårdstimmens möjlig-
heter till fysiska aktiviteter med olika syften, men tar ej upp fysisk akti-
vitet inom ramen för lönearbete. För att inte den dimensionen av fysisk 
aktivitet ska tappas bort har därför frågan om under vilka tidsdomäner 
som vi är fysiskt aktiva alltid behandlats i undervisningen. Här återges 
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dagliga rörelser, såsom städning, och (c) aktiva transporter eller (2) un-
der arbetstid som (a) en naturlig del av arbetet och i övrigt under arbets-
tiden, eller (b) som arbetstid allokerad för friskvård. Motsvarigheten 
inom skolans värld är (2)(a) under skolpliktig tid som en del av skolarbe-
tet eller under övrig skolpliktig tid, respektive (b) under skolpliktig tid 
allokerad för ämnet idrott och hälsa. 

Hälsodimensionen

Då det har handlat om grundläggande kurser, har det varit viktigt att ge 
basala redskap för möjlig egen reflektion och utveckling av roller som 
hälsopedagog respektive idrottslärare. Hälsobegreppets bredd har där-
vid varit en viktig inledande ingrediens i innehållet. Därefter har de sa-
lutogena respektive patogena perspektiven fördjupats. Det salutogena 
perspektivet har fokuserat på Aaron Antonovskys teoribildning kring 
”känsla av sammanhang” (Antonovsky 2005). 

Det patologiska perspektivet på hälsa har framförallt fördjupats ge-
nom en konkretisering av de samband mellan fysisk aktivitet, energi-
omsättning och hälsa som beskrivs i amerikanska studier på manliga 
alumni från Harvard (Paffenbarger et al. 1986) respektive på sjukskö-
terskor (Hu et al. 1999). Studenterna har genom laborationer och mät-
uppgifter (Schantz 2013) etablerat kunskap om deras egen fysiska akti-
vitet och hur den relaterar till ovan nämnda studier. De har också fått 
studera olika sätt att beskriva de minimala rekommendationerna vad 
gäller fysisk aktivitet för hälsa (Tudor-Locke & Basset 2004; Haskell et 
al. 2007), och jämfört detta med såväl minimala som optimala nivåer av 
fysisk aktivitet baserade på resultat från Paffenbarger et al. (1986) och 
Hu et al. (1999). De fysiska aktiviteter vi har använt oss av för att belysa 
dessa frågor har varit gång och cykling som vardagsmotion. 

Ett tredje hälsoperspektiv utgår från WHO:s definition av hälsa, vil-
ken inkluderar välbefinnande (WHO 1948). Detta har problematiserats 
i ett miljöperspektiv, och inom ramen för det har begreppet miljömäs-
sigt ovälbefinnande introducerats som en motpol till miljömässigt väl-
befinnande (Schantz 2014). Inom undervisningen har studenterna i en 
del kurser fått nyttja en skattningsskala av miljömässigt välbefinnande 
i relation till tätortsnära friluftsmiljöer och vardagliga färdvägsmiljöer.
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Miljödimensionen

Resan in i detta område har oftast startat med att studenterna fått re-
flektera kring möjliga inre och yttre faktorer som kan påverka beslutet 
att vara fysisk aktiv eller ej. En medvetet enkel modell har nyttjats (Fi-
gur 4) i syfte att bidra till möjligheter att som student få uppleva upp-
täckandets glädje och steg för steg skapa sin egen världsbild kring dessa 
faktorer och samband. 

Med inre faktorer avses att de finns inom människan, medan alla an-
dra faktorer benämns som yttre. Mellan de yttre faktorerna respektive 
olika fysiska aktiviteter kan det mycket väl finnas en interaktion med de 
inre faktorerna. 

Därefter har studenterna bedömt vilka former av fysiska miljöer som 
stimulerar till fysisk aktivitet inom befolkningen. Vidare hur de bedö-
mer att preferenser för olika former av fysisk aktivitet varierar inom be-
folkningen med hänsyn till ålder, kön och etnicitet. Förr eller senare 
framträder två ting; hur beroende vi är av den yttre miljön, och hur be-
roende den är av samhälleliga eller privata beslut. Därmed öppnas upp 
för samtal kring vad som kan styra dessa beslut, osv. 
För att illustrera miljödimensionens betydelse för fysisk aktivitet har 
bland annat GIH:s forskning kring färdvägsmiljöer nyttjats. Under fle-
ra år tog även doktoranden Erik Stigell ut studenter på en cykeltur ge-
nom Stockholms innerstad för att belysa det hela i praktiken. Genom en 
individuell mätuppgift har studenterna även fått värdera stimulerande 
och motverkande faktorer för gång eller cykling i sina egna färdvägs-
miljöer.

Figur 4. En modell av hur yttre och inre faktorer kan påverka valet att vara fy-
siskt aktiv eller ej, och vilka fysiska aktiviteter som väljs eller föredras.
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Därefter har begreppet hållbar utveckling belysts. Det står för ”ett 
tillstånd då dagens människor kan leva och tillfredsställa sina behov 
utan att undergräva möjligheterna för framtida generationer att till-
fredsställa sina behov”, och lanserades 1987 av Världskommissionen för 
miljö och utveckling (1987).

Frågor som växthuseffekten, övergödning och miljögifter påmin-
ner om allvaret i den ekologiska krisen och det angelägna att söka verka 
för en hållbar utveckling. Ambitionen att forma ett samhälle utan att 
ekosystemen tar skada leder till att frågor om minskad resursförbruk-
ning kommer i fokus. För att konkretisera behovet av omställningar 
har ofta ”faktor 10” använts som en förenklad målbild. Den står för att 
användningen av resurser, såsom energi och råmaterial, ska minska med 
en faktor 10 inom en till två generationer, dvs. till 10 % av det sena 
1990-talets nivåer inom 25-50 år från den tiden (Forskningsrådsnämn-
den & Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1998). Behovet är olika 
stort för olika variabler. Faktor 10 ska därför ses som ett grovt medel-
värde. 

Den typen av ingångsvärden har ofta använts som bas för att initiera 
analyser av energiåtgång vid fysisk aktivitet. Ibland har en bild av trä-
ning på ett motionsspår nyttjats (Figur 5). Den är hämtad från foldern 
”Kondition och hälsa” av professor Per-Olof Åstrand, idégivaren till 

motionsspåren (Åstrand 1968). 
Motionsspåret får illustrera det 
faktum att det alltid krävs fysis-
ka miljöer för fysiska aktiviteter. 
Studenterna har fått bedöma vil-
ka företeelser på bilden som har 
krävt eller kräver energi för att 
förverkligas/hållas vid liv? Vil-
ken form av energi nyttjas? Vari-
från kommer den? Oskadlig eller 
skadlig? Alternativ? Osv.  

Figur 5.  En illustration av kon-
ditionsträning på motionsspår 
från häftet ”Kondition och hälsa” 
(Åstrand 1968).

	  

Figur	   5.	   	   En	   illustration	   av	   konditionsträning	  på	  motionsspår.	   Bild	   från	  häftet	   ”Kondition	  och	  hälsa”	   (Åstrand	  
1968).	  
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Figur	   6.	   Ingångsvärden	   när	   man	   söker	   efter	   lösningar	   för	   fysisk	   aktivitet	   och	   folkhälsa,	   och	   samtidigt	   söker	  
tillgodose	  behovet	  av	  en	  hållbar	  utveckling	  (modifierad	  från	  Schantz	  2006,	  se	  även	  Schantz	  &	  Lundvall	  2014).	  



168

Vi har därefter fortsatt analysen genom att sätta in fysisk aktivitet i 
ett folkhälsoperspektiv varvid det gäller att på olika sätt stimulera fysisk 
aktivitet i hela befolkningen. I Sverige har vi behov av att hantera detta 
i relation till en befolkning på mer än 9 miljoner, med olika åldrar, kön 
och etnicitet, livsmiljöer, klimat och geografiska betingelser. Hur ska 
vi lösa det? Och det givet att den bästa kunskapen om fysisk aktivitet 
inom befolkningen anger att det är bara några få procent av den vuxna 
befolkningen som är så aktiva att de uppfyller de minimala rekommen-
dationerna av fysisk aktivitet (Hagströmer 2007). Därefter skalas pro-
blematiken upp till nivån av världens befolkning, som idag är drygt 7 
miljarder.

Lösningarna måste rimligen utgå från ingångsvärden från de medi- 
cinska, fysiologiska och psykologiska fälten i form av rekommenda-
tioner vad gäller minimala och optimala nivåer av fysisk aktivitet sett 
ur ett folkhälsoperspektiv (jfr. ovan). Men därutöver ställer en hållbar 
utveckling särskilda krav utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska 
överväganden. Givet detta kan bilden av kravspecifikationer illustreras 
som i figur 6. 

Figur 6. Ingångsvärden när man söker efter lösningar för fysisk aktivitet och 
folkhälsa, och samtidigt söker tillgodose behovet av en hållbar utveckling (mo-
difierad från Schantz 2006, se även Schantz & Lundvall 2014).

Om inte komplexet fysisk aktivitet och folkhälsa harmonierar med en 
hållbar utveckling, dvs. antingen stöttar en sådan utveckling eller har 
en neutral påverkan motverkas en hållbar utveckling. I så fall bidrar 
beteendet fysisk aktivitet möjligen till folkhälsa i ett lokalt perspektiv, 
men inte i ett sammantaget globalt perspektiv. 
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Om figurerna 4 och 6 kombineras kan de illustreras såsom i figur 7. Den 
visar olika behov och möjliga utfall knutna till yttre faktorer och fysiska 
aktiviteter. Denna helhet kan i princip analyseras i ett enskilt, fören-
ings-, samhälls- respektive företagsperspektiv. Figur 7 söker illustrera 
det hela ur primärt ett samhällsperspektiv. De utfall som kan ingå i en 
kostnads- och nyttoanalys av externa faktorer (anläggning och drift), 
hälsa, skador, produktivitet och välbefinnande samt miljö illustreras 
med streckade pilar. Dolda i modellen är vissa utfall som kan värderas 
ekonomiskt, men som ligger inom de inre faktorerna, t.ex. yttre fakto-
rers påverkan vad gäller variabeln miljömässigt ovälbefinnande–välbe-
finnande. Denna typ av helhetliga analyser kan ge svar på frågor som 
vilka former av yttre faktorer och fysiska aktiviteter samhället bör pre-
miera sett till åsyftad resurseffektivitet. Detta kan te sig som ett fu-
turistiskt perspektiv, men i själva verket har den typen av analyser in-
letts för mer än 10 år sedan, och då för aktiva transporter (Saelensminde 
2004). I den andan har också WHO i flera steg utvecklat hälsoekono-
miska verktyg för cykling och gång (Schantz 2008b, WHO 2014).

Figur 7. Ingångsvärden när man söker efter lösningar för fysisk aktivitet och 
folkhälsa (modifierad från Schantz 2002, se även Schantz & Lundvall 2014).

Ett tredje miljöperspektiv ter sig mer humanistiskt–pedagogiskt, och 
involverar dimensioner såsom platsrelationer och platsidentitet. De har 
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framförallt undervisats om i relation till naturmötets och friluftslivets 
pedagogiska möjligheter. För inblickar i dessa perspektiv, se Schantz 
(2011) i GIH:s första bok om friluftsliv; Lärande i friluftsliv – perspektiv 
och ämnesdidaktiska exempel.

Dessa perspektiv har i sig bäring på miljöns påverkan på hälsan. Ett 
annat sådant exempel som undervisats om är kopplingen mellan natur 
och hälsa, vilken sammanfattades i ett kompendium för kursen hälsa 
och miljö I (Schantz 2010). 

Didaktiskt inriktade projektarbeten

Kurserna Hälsa och miljö I och II innehöll angelägna didaktiskt in-
riktade projektarbeten. Dessa gav möjligheter att omsätta teorin till en 
skolnära praktik. Vi ställde krav på en noggrant beskriven didaktisk 
process vad gäller såväl inriktning, urval, förberedelse, genomförande 
som utvärdering med eleverna, och diskussion av processen. För en de-
taljerad inblick, se Schantz (2008c; 2010). 

Inom Hälsa och miljö I syftade projektarbetet till att utveckla en pe-
dagogisk naturdag i skolans närområde, med ämnesintegrering och/
eller läroplansuppfyllelse som mål, och med implementering av Anto-
novskys salutogena teoribildning som en pedagogisk ledstjärna. Natur-
dagen genomfördes med skolelever, och var omvittnat lärorik och upp-
skattad av såväl studenterna vid GIH som av elever och lärare vid skolor 
som fick ta del av dem. 

Som en förberedelse inför dessa projektarbeten genomfördes ett lä-
rarlett exempel där GIH:s närområde på Norra Djurgården nyttjades 
för att spegla möjligheter att arbeta med gröna landskap som pedago-
giska rum. Som en tillämpning av de principiella möjligheter som finns, 
nyttjades friluftslivets historia i närområdet. Vid några tillfällen kom-
pletterades denna övning med en promenad från Ulriksdal till Haga- 
Brunnsviken för att spegla natursynens förändring mellan 1600- och 
1700-talen. För vidare inblickar i pedagogiskt tänkande, innehåll och 
analytiska modeller, se Schantz 2008a och Schantz 2011.   

Inom Hälsa och miljö II genomfördes ett motsvarande projektarbe-
te, men med inriktning mot aktiva transporter. Empiri från elever i oli-
ka skolor vad gäller deras transport mellan hem och skola fick därvid bli 
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den lokala basen för utveckling av projektarbetena. Återigen var det ett 
salutogent hälsoperspektiv, ämnesintegrering och/eller läroplansupp-
fyllelse som utgjorde ramar för det didaktiska projektet. 

Medverkan, avslutning och framtid

Viktig för utvecklingen av undervisningen vid GIH har varit den forsk-
ning inom temaområdet som bedrivits vid GIH, och som beskrivs på 
annan plats i denna bok. Även mina expertuppdrag i olika sammanhang 
(se beskrivning under forskning inom rörelse, hälsa och miljö) samt in-
bjudningar att föreläsa vid nationella och internationella konferenser 
har varit viktiga. Därvid ställs höga krav, vilka även befruktat undervis-
ningen vid GIH. 

Undervisningen har möjliggjorts genom medverkan av Britta Thedin 
Jakobsson, Erik Stigell, Jane Salier Eriksson, Phung Dang, John Hell-
ström och undertecknad. För genomförandet har även biblioteket på 
GIH och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) och de-
ras personal varit av betydelse. Genom åren har även externa föreläsare 
bidragit med fina insatser. Om någon särskild föreläsare skall nämnas, 
så är det Anders Yrgård från Naturgeografen vid Stockholms Universi-
tet. Han var en god pedagog, och det var en ynnest att få samverka med 
honom kring ambitionen att utveckla våra studenters seende av gröna 
landskap som pedagogiska rum. 

Hur går vi då vidare? Jo, ett viktigt och angeläget utvecklingssteg är 
att skapa en lärobok för detta nya fält. Det skulle i högsta grad kännas 
meningsfullt. Och för det finns ett klart behov, som dessutom växer ju 
mer relevant forskning som publiceras inom fältet. 
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