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Abstract
Quennerstedt, Mikael (2006): Att lära sig hälsa. (Learning Health.) Örebro Stu-
dies in Education 15, 298 pp.

The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of the subject
content in Physical Education (PE) foremost from a health perspective. By using
an approach deriving from John Dewey’s transactional perspective on meaning-
making (Bentley & Dewey 1949), and a discourse theoretical position, the dis-
courses identified in the dissertation’s studies are consequently regarded as partici-
pants in pupils’ meaning-making. This makes it possible to discuss the results of
the studies in terms of the institutional content and conditions of meaning-making
in PE. The thesis consists of three different discourse analyses, where the institu-
tionalised aspect of meaning-making in PE is examined by analysing local curricu-
lum documents from 72 Swedish compulsory schools.

The results of the dissertation show that in the study of subject content in PE a
dominance of an activity discourse can be identified, although a social development
discourse is also identified as being important in the documents. The results, thus,
suggest that the subject content of PE can be characterised by a wide variety of
activities, where pupils are expected to be active participants in the sense of being
physically active. The content is also characterised by actions promoting good
relationships, co-operation and consideration for others. Actions privileged within
the discourses in PE are movement, physical activity, trying many different activities
together, active participation, good relations and enjoyment.

The results also show that health is explicitly constituted as fitness training,
life-long physical activity and knowledge about physical training based on scientific
facts from physiology and anatomy. Learning health in PE thus mainly consists of
a pathogenic health discourse. But from a salutogenic perspective, health is also
constituted as the possibility to participate in movement, physical leisure activities
and social relations, and enjoy a life-long engagement in different movement and
sport activities. The analysis also shows, however, that within the frame of the
subject content of PE, it is also possible to regard health in terms of a commitment
to health- and environmental issues, a sense of well-being in ongoing activities and
an active involvement in subject content matters within PE. Health can therefore
be constituted in different ways within PE, although this is not always made expli-
cit in the local curriculum documents.

Keywords: health, physical education, subject content, compulsory school, dis-
course, discourse analysis, meaning-making, transaction, pragmatism.

Mikael Quennerstedt
Department of Education, Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden,
Mikael.Quennerstedt@hi.oru.se

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.565



6

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.566



7

Innehåll

Förord .................................................................................................. 11

1. Inledning .......................................................................................... 13

Avhandlingens teoretiska och metodologiska ansats ............................ 14

Syfte och frågeställningar ..................................................................... 17

Avhandlingens disposition och läsanvisningar ...................................... 18

2. Inplacering och ämnesdidaktisk forskningsgenomgång .................... 23

Pedagogisk och didaktisk inplacering ................................................... 23

Ämnesdidaktik i idrott och hälsa – en forskningsgenomgång ............... 26

Idrottsämnets historia ....................................................................... 27

Ämnet idrott och hälsa idag .............................................................. 30

En internationell utblick ................................................................... 33

Sammanfattande kommentarer ......................................................... 36

3. Perspektiv på hälsa ........................................................................... 41

Hälsobegreppet i historisk belysning .................................................... 42

WHO’s utmaning .............................................................................. 44

Patogen och salutogen .......................................................................... 47

Med fokus på det sjuka eller onormala – ett patogent perspektiv ..... 47

Med fokus på hälsa – ett salutogent perspektiv ................................ 50

Sammanfattning och reflektioner för det fortsatta arbetet .................... 52

4. Meningsskapande och diskurs .......................................................... 55

En pragmatisk hållning ......................................................................... 56

Pragmatism ett alternativ till vad? .................................................... 57

Ett transaktionellt perspektiv på meningsskapande .............................. 58

Från erfarenhet till transaktion ......................................................... 60

Vi och världen blir till i transaktion .................................................. 60

Meningsskapande processer .............................................................. 62

En diskursteoretisk position ................................................................. 64

Diskurser som regelbundna handlingar ............................................ 65

Institutionaliserade diskurser – en dimension av meningsskapande .. 67

Makt – Foucaults utmaning .............................................................. 70

Konsekvenser för det fortsatta arbetet .................................................. 74

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.567



8

5. Diskursanalys ................................................................................... 81

Övergripande diskursanalytiska strategier ............................................ 82

Från text till diskurs .......................................................................... 82

Trovärdighet, kvalitet och etiska överväganden ................................ 86

En beskrivning av avhandlingens tre studier ......................................... 89

Textmaterialet ...................................................................................... 90

Lokala styrdokument ........................................................................ 91

Lokala styrdokument som rapporter av undervisningens innehåll .... 95

Urval ................................................................................................. 98

En beskrivning av materialet ........................................................... 101

6. Ämnesdiskurser i idrott och hälsa .................................................. 105

Studiens syfte och diskursanalytiska strategier ................................... 105

De centrala styrdokumenten ............................................................... 107

Ämnestraditioner ............................................................................ 108

Dagens kursplaner i idrott och hälsa .............................................. 110

De lokala styrdokumenten.................................................................. 116

Aktivitetsdiskurs ............................................................................. 118

Fysiologidiskurs .............................................................................. 120

Idrottsdiskurs .................................................................................. 123

Motorikdiskurs ............................................................................... 126

Kroppsupplevelsediskurs................................................................. 127

Social fostransdiskurs ..................................................................... 130

Naturmötesdiskurs ......................................................................... 132

Riskdiskurs ..................................................................................... 134

Hygiendiskurs ................................................................................. 136

Moraliseringsdiskurs ....................................................................... 137

Hälsa? ............................................................................................. 138

Sammanfattande diskussion ............................................................... 140

Privilegierade handlingar ................................................................ 143

Meningsskapande i idrott och hälsa ................................................ 144

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.568



9

7. Hälsa – en historisk kontextualisering ............................................ 149

Hälsa vetenskapliggörs ....................................................................... 150

Hälsa i skolan medikaliseras ........................................................... 151

Kroppen som motor och hälsa som fysiologi .................................. 155

Ett vidgat perspektiv på hälsa kan skönjas i samhällsdebatten ........... 157

Även i skolan vidgas hälsoperspektivet ........................................... 159

Hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande .................... 160

Sammanfattning ................................................................................. 162

8. Hälsa i idrott och hälsas ämnesdiskurser ........................................ 167

Studiens syfte och diskursanalytiska strategier ................................... 167

De lokala styrdokumenten.................................................................. 169

Hälsa i fysiologidiskursen ............................................................... 171

Hälsa i riskdiskursen....................................................................... 176

Hälsa i hygiendiskursen .................................................................. 178

Hälsa i social fostransdiskursen ...................................................... 179

Hälsa i moraliseringsdiskursen ....................................................... 181

Hälsa i motorik- och kroppsupplevelsediskurserna ........................ 181

Sammanfattande diskussion ............................................................... 182

En jämförelse med analysen av ämnesdiskurser .............................. 185

Privilegierade handlingar ................................................................ 186

Meningsskapandet om hälsa ........................................................... 188

9. Hälsa – ett salutogent perspektiv .................................................... 191

Att anta ett salutogent perspektiv ....................................................... 192

Ett salutogent perspektiv – en teori om hälsa .................................. 192

Känsla av sammanhang – ett svar på de salutogena frågorna ......... 198

Att mäta känsla av sammanhang .................................................... 201

Kritiken mot Antonovsky ............................................................... 203

Ett salutogent perspektiv – konsekvenser för det fortsatta arbetet ..... 206

Lärande som hälsoresurs ................................................................. 207

Demokrati som hälsoresurs............................................................. 209

Konsekvenser för det fortsatta arbetet ............................................ 211

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.569



10

10. Att lära sig hälsa i idrott och hälsa – ett salutogent perspektiv ..... 215

Studiens syfte och diskursanalytiska strategier ................................... 215

De lokala styrdokumenten.................................................................. 217

Lärande som hälsoresurs ................................................................. 218

Demokrati som hälsoresurs............................................................. 225

Sammanfattande diskussion ............................................................... 229

11. Skolämnet idrott och hälsas ämnesinnehåll
– en avslutande diskussion och blick framåt ....................................... 235

Meningsskapandets institutionella innehåll och villkor ...................... 235

Skolämnet idrott och hälsas ämnesinnehåll ........................................ 239

Ämnesdiskurser i idrott och hälsa ................................................... 239

Hälsa i idrott och hälsa – ett dominerande patogent perspektiv ..... 244

Hälsa i idrott och hälsa – ett salutogent perspektiv ........................ 248

Att lära sig hälsa – en sammanfattande diskussion ............................. 252

Summary ............................................................................................ 259

Referenser ........................................................................................... 273

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.5610



11

Förord

Klockan är strax efter nio på kvällen och större delen av familjen ligger och
sover. ’Telegraph Road’ med Mark Knopflers raspiga stämma strömmar
tyst ur högtalarna. Nu ska förordet formuleras, och jag tänker tillbaka på
mitt avhandlingsskrivande, och de olika personer och grupper som på olika
sätt deltagit i processen att forma denna avhandling till det den är idag. Ni
är alla värda ett så mycket större tack än jag kan formulera här.

Jag vill först rikta ett stort tack till Klas Sandell som är den person som
först introducerade och bjöd in mig till ett deltagande i en forskningsverk-
samhet. För Klas var det aldrig en fråga om jag (eller någon av oss andra i
forskningsgruppen Natur och Hälsa) skulle påbörja forskarutbildning, utan
snarare när jag skulle börja, och hur detta skulle finansieras.

Tre särskilt betydelsefulla personer under avhandlingens gång har varit
min huvudhandledare Leif Östman och mina två bihandledare Charli Eriks-
son och Tomas Englund. Leif har som huvudhandledare tillika god vän betytt
oerhört mycket för min utveckling, och har genom sitt stora engagemang
och sin förmåga att såväl lyfta diskussionen som att knyta ihop olika lösa
trådar starkt bidragit till avhandlingens innehåll. Han har också en särskild
förmåga att lyfta upp mig ur de avgrundshål av trassliga formuleringar som
jag med jämna mellanrum hamnat i. Charli har i stor utsträckning bidragit
dels med sina stora kunskaper om folkhälsa och om skolämnet idrott och
hälsa, och dels med viktiga påpekanden om metodval och metodbeskriv-
ningarnas tydlighet. Tack Charli även för ditt stöd, och för många givande
samtal om allt mellan himmel och jord. Tomas har på ett engagerat sätt
stöttat mig genom hela doktorandperioden allt från en introduktion i
vetenskapen pedagogik, via olika forskarutbildningskurser, till avslutande
frågor om normativitet och teoretisk inplacering.

Via mina tre handledare har jag även haft förmånen att få delta i olika
forskningssammanhang, där såväl idéer som texter behandlats och diskute-
rats på ett för avhandlingen avgörande sätt. Jag vill främst nämna forsk-
ningsgruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discour-
ses) under ledning av Leif Östman och dess medlemmar; Jonas Almqvist,
Karin Andersson, David Kronlid, Malena Lidar, Eva Lundqvist, Karin
Rudsberg, Margareta Svennbeck, Marie Öhman och Johan Öhman. I
SMED-gruppen har flertalet av avhandlingens kapitel varit uppe för be-
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handling. Tack för ert engagemang, era kloka synpunkter och inte minst er
varma humor. Vidare vill jag tacka alla er i Utbildning & Demokrati,
utvärderingsgruppen för skolämnet idrott och hälsa samt doktorandgruppen
i folkhälsovetenskap som på olika sätt kommenterat och bidragit till olika
delar av avhandlingen. Ett särskilt tack till Matilda Wiklund och Lena Öijen
som ställt upp som kommentatorer på olika delar av avhandlingen. Ett tack
också till Gunvi Linnér som på ett utmärkt sätt håller en god administrativ
ordning på oss doktorander vid Pedagogiska institutionen.

Ett stort tack också till Håkan Larsson som kommenterade mitt slut-
manus, och som med många kloka synpunkter i slutskedet av avhandlings-
skrivandet fick mig att tänka till, och tänka om både en och två gånger.

Ett särskilt tack vill jag också rikta till mina doktorandkollegor och nära
vänner Marie Öhman och Johan Öhman. Utan er hade denna fantastiska
men ibland mödosamma väg inte varit lika givande och stimulerande. Jag
vill också rikta ett tack till de kollegor på Institutionen för idrott och hälsa/
Hälsovetenskapliga institutionen som stöttat mig under avhandlingens gång.

Slutligen ett enormt stort tack till min familj, för det första min fru Ann
Quennerstedt; tillika doktorandkollega, ärlig kritiker och språkgranskare.
Ett särskilt tack för de mycket givande ’kvällsseminarierna’, där många
avhandlingsidéer såväl diskuterats som förkastats. För det andra en stor
kram till mina tre döttrar Emma, Frida och Sara. Avhandlingen hade inte
blivit vad den är utan er osvikliga förmåga att få mig att tänka på andra
saker i livet än diskurser och hälsoteorier.

Örebro, februari 2006
Mikael Quennerstedt
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KAPITEL 1

Inledning

Hälsa är något som berör en mängd områden i samhället, och hälsa är
också relaterat till en mängd aspekter av människors liv. Men vad är hälsa?
Carl Ottosen, överläkare vid Skodsborgs badsanatorium, anför 1922 i sin
bok ’Vägen till hälsa’ att:

Så till exempel finnes det många, som anse röda kinder och fetma för
särdeles goda hälsotecken, medan sanningen är, att man kan hava
röda kinder och det eländigaste blod och i övernärt tillstånd vara
nära döden. (Ottosen 1922, s 9)

Idag skulle väl få uttala sig i termer av att fetma är ett tecken på god hälsa.
Istället är det uttalanden som ’våra unga riskerar att bli vandrande fett-
berg’1 eller ’fetma hotar barnens liv’2 som tar plats i den offentliga hälsodis-
kussionen kopplat i det här fallet till barn och ungdomar.

Det övergripande intresset för den här avhandlingen är hälsa och hälso-
undervisning i skolan. Hälsa kan ses på en mängd olika sätt, och som cita-
ten ovan illustrerar förändras synen på hälsa över tid. Inte minst är det
tydligt i relation till barn och ungdomar och i relation till skolan. I avhand-
lingen diskuterar jag olika synsätt på hälsa i termer av om de utgår från det
sjuka eller onormala (patogena), eller om de utgår från att hälsa är något
som utvecklas genom olika fysiska, psykiska och sociala processer (saluto-
gena). För att återvända till citatet av Ottosen (1922) så anför han också att
det finns sju ’pålitliga kännetecken’ på hälsa; smärtfrihet, välbefinnande,
livskraft, arbetsförmåga, arbetslust, livslust samt livsglädje. Dessa känne-
tecken kan ses representera ett relativt brett perspektiv på hälsa av salutogen
modell, och paralleller kan även dras med dagens diskussion om hälsa
(Brülde & Tengland 2003), eller med de nationella målen för folkhälsa och
målen för folkhälsopolitiken i Sverige (prop 2002/03:35). Samtidigt, trots
Ottosens (1922) sju pålitliga kännetecknen på hälsa, är det helt domine-
rande inslaget i boken sjukdomar och människan som främst en biologisk
varelse3. Det är därmed hälsa som avsaknad av sjukdom som fokuseras, ett
patogent perspektiv på hälsa, precis som det ofta gjorts såväl i folkhälso-
politiken (Olsson 1997) som i skolan (Quennerstedt 2002).
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I skolan har hälsa de senaste 100 åren setts som ett viktigt område. Det
har tagit sig olika uttryck alltifrån skolbarnens hälsa i termer av en hälso-
riktig skolmiljö, skolbarnens primära behov, läkarundersökningar samt på
senare tid även i termer av livsstilar, relationer och psykosociala frågor. Ett
skolämne som sedan folkskolans start 1842 behandlat hälsa är skolans
idrottsämne4. Idrottsämnet i skolan har historiskt sett varit nära förknippat
med frågor om hälsa, och hälsa har under hela 1900-talet varit ett framträ-
dande argument för den fysiska fostran i skolan såväl vad gäller valet av
innehåll som i diskussioner om ämnets roll och tidstilldelning. Flera fors-
kare (t ex Annerstedt m fl 2001, Sandahl 2005) påpekar dock att ett mer
framträdande hälsoperspektiv har kommit att påverka ämnet under de se-
naste decennierna, och i och med den senaste läroplanen (Lpo 94) ändrar
skolans idrottsämne även namn till idrott och hälsa. Men hur ser detta
tydligare hälsoperspektiv ut, och hur har det påverkat undervisningsinne-
hållet i ämnet?

Startpunkten för avhandlingen är således ett intresse för ämnesinnehållet
i skolämnet idrott och hälsa, särskilt i relation till dess hälsoaspekt. Ämnes-
innehåll är givetvis möjligt att studera ur en mängd perspektiv, exempelvis
hur eleverna uppfattar innehållet, vilka erfarenheter eleverna aktualiserar i
kommunikation och handling i undervisningen, eller det innehåll som ur ett
lärar- eller undervisningsperspektiv så att säga erbjuds eleverna i ämnet. I
avhandlingen fokuserar jag det innehåll som via lärarna kan sägas ha
institutionaliserats i skolans verksamhet, och som på så sätt erbjuds eleverna
i undervisningen. Det gör jag genom att identifiera diskurser såsom de kom-
mer till uttryck i lokala styrdokument för idrott och hälsa, vilket är doku-
ment som lärare i ämnet formulerar på respektive skola. Dessa dokument
betraktas i avhandlingen som rapporter av ett innehåll som i allt väsentligt
utgör det innehåll som lärarna erbjuder i sin undervisningspraktik. Men jag
kommer även att diskutera det erbjudna innehållet som en del i elevernas
meningsskapande i ämnet, och då med ett särskilt fokus på hur diskurserna
kan ses som en dimension av att lära sig hälsa.

Avhandlingens teoretiska och metodologiska ansats
I avhandlingen tar jag utgångspunkt i pragmatism, och då främst John De-
weys arbeten, samt i diskursteori. Det medför att jag intar en position där
ett grundläggande antagande är att vi alltid är i språket, där språket är
konstituerande för oss själva och omvärlden. Man kan därigenom säga att
kunskap skapas i relation, i våra möten med omvärlden genom att vi är och
handlar i världen.

Ytterligare en grund för den teoretiska ansatsen är Deweys kritik av den
moderna filosofins uppdelning av det inre, människans inre medvetande,
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och det yttre, den omgivande världen, ’verkligheten’. Andra dualismer som
kan ses som konsekvenser av uppdelningen inre/yttre, exempelvis kropp/
själ, subjekt/objekt, teori/praktik eller individ/omgivning är för Dewey inte
givna. De bör snarast ses i termer av en dialektisk process, som en helhet av
interagerande delar, eller med språkbruket från Deweys senare texter, en
helhet av transagerande delar (Bentley & Dewey 1949). Begreppet transak-
tion introducerar och använder Dewey för att diskutera samspelet mellan
individ och omgivning. Begreppet används även som en kritik mot ett
interaktionsbegrepp som han menar indikerar att vi kan definieras innan
mötet och kommunikationen sker, och att det är fasta oföränderliga enhe-
ter som interagerar med varandra (Bentley & Dewey 1949, Sullivan 2001,
Biesta 1994). I Deweys transaktionella perspektiv fokuseras i stället hela
samspelet mellan individ och omgivning med dess förändring och utveck-
ling5, inte individ eller omgivning. Transaktionen är således mötet eller re-
lationen mellan deltagarna i transaktionen såsom de är medkonstituerande
till varandra. I mötet skapas, definieras och förändras deltagarna i en stän-
dig re-konstruktion av individ och omgivning, och rekonstruktionen leder
till olika möjliga mönster att agera i världen i termer av vanor eller reflekte-
rade handlingar. Såväl världen som vi själva är i Deweys perspektiv således
transaktionellt konstituerade.

Våra transaktioner i världen betraktar Dewey som ett aktivt handlande i
den situation som vi för tillfället befinner oss i. I detta handlande skapas
mening utifrån de erfarenheter vi gör i transaktionen (Dewey, 1938). Dewey
anför således att vi lär oss i världen genom att agera i den. Via olika hand-
lingsmönster blir världen mer strukturerad och meningsfull för oss, vilket
innebär att kommande transaktioner blir mer detaljerade och specificerade.
Man kan säga att i transaktionen, via våra erfarenheter, skapar vi mening.
Vi vidgar världen och skapar olika handlingsmöjligheter – vi lär oss.

Meningsskapande handlar om att individen konstituerar världen och sig
själv i handling, där meningsskapande är en rekonstruktion utifrån olika
diskurser som individen på något sätt har tillgång till eller kan hantera.
Dessa diskurser kan vara en följd av våra tidigare erfarenheter eller del av
den situation vi befinner oss i. Med utgångspunkt i Deweys transaktions-
begrepp kan man därmed säga att det i en verksamhet pågår en samtidighet
av olika aspekter och att de kommer till existens i handling. Menings-
skapandet betraktas således som en process – ett möte – där det individuella
som är våra tidigare erfarenheter, det intersubjektiva som är ’mötet’ med
andra människor samt det institutionella det vill säga andra diskurser man
har ’tillgång till’ i situationen, kan ses som deltagare i detta möte (Rogoff
1995). Att förstå och analysera något ur ett transaktionellt perspektiv är
således att förstå fenomen som ömsesidigt konstituerande varandra. Det
innebär enligt Irwin Altman och Barbara Rogoff (1987) att man som fors-
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kare studerar aspekter av en helhet, en process, och att det handlar om att
analysera, beskriva och förstå mönster i dessa processer.

I avhandlingen blir med Deweys hjälp således de meningsskapande
processerna i våra transaktioner med vår omgivning möjliga att förstå.
Transaktion utgör därmed ett sätt att öppna för analyser av olika aspekter
som deltagare i meningsskapande processer. Den potentiella mening vi kan
skapa i transaktion, i en viss situation är teoretiskt sett oändlig, men å an-
dra sidan främjas i ett specifikt sammanhang en viss handlingsbenägenhet
och ett visst meningsskapande framför andra. Man kan säga att det i en viss
verksamhet eller ett specifikt sammanhang skapas en ordning där vissa
mönster och regelbundenheter blir tydliga, och där vissa handlingar utförs
medan andra blir ogjorda. Det specifika sammanhang som uppmärksam-
mas i denna avhandling är undervisningen i skolämnet idrott och hälsa, och
för att undersöka just mönster av regelbundna handlingar och det institu-
tionella förutsättningarna för skolämnet idrott och hälsa väljer jag att anta
en diskursteoretisk position.

Den diskursteoretiska positionen, med en grund i pragmatismen och ett
transaktionellt angreppssätt, innebär också den att vi alltid är i språket.
Diskurs handlar därmed om språkanvändning eller möjlig språkanvändning
i olika typer av situationer eller verksamheter. I en institution, eller ett skol-
ämne som jag studerar, så kan man tala om diskurser som det institutio-
nella sammanhang i termer av påbjudna handlingsmönster som ger möjlig-
heter och begränsningar för vad vi kan göra och vad vi bör göra i ämnet.
Skolämnet idrott och hälsa kan sägas inrymma ett antal diskurser om ex-
empelvis hälsa, och deltagarna är i den verksamheten alltid orienterade mot
dessa institutionaliserade diskurser. Deltagarna har givetvis alltid möjlighet
att handla annorlunda, men de är samtidigt orienterade mot de diskurser
som är institutionaliserade och så att säga ’finns’ i den verksamhet eller
situation de befinner sig i (Wetherell m fl 2001a, Edwards & Potter 2001).

Med hjälp av diskursteori kan jag analysera och diskutera mönster av
handlingar i en specifik verksamhet. Diskursteori tillför därigenom först en
metodologisering av transaktion i det att det möjliggör analyser av mönster
och regelbundenheter i handling i en institutionell verksamhet i termer av
meningsskapandets innehåll. För att förstå hur dessa mönster iscensätts i
verksamheten, och för att kunna diskutera hur människor i sina handlingar
förhåller sig till en verksamhets institutionaliserade diskurser, tillförs även
ett maktperspektiv. Det görs genom Michel Foucaults begrepp makt-
relationer (1982a) som jag menar preciserar de analyserade diskurserna i
termer av villkor för meningsskapande. Maktrelationer kan enligt Foucault
ses som en vägvisare, något som pekar ut riktningen för vårt handlande,
och det möjliggör för mig att även diskutera hur eventuella dominans-
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förhållanden kommer till uttryck i undervisningen genom att vissa hand-
lingar privilegieras framför andra i de diskurser som jag identifierar i mina
analyser.

I avhandlingen fokuserar jag således den institutionella dimensionen av
meningsskapande processer i idrott och hälsa, där diskursteori tillsammans
med ett transaktionellt perspektiv utgör ett sätt att analysera och diskutera
verksamhetens diskursiva förutsättningar för meningsskapande. Det möjlig-
görs genom att jag i avhandlingen argumenterar för att dels de lokala styr-
dokumenten som utgör avhandlingens huvudsakliga empiri kan ses som
rapporter av befintliga diskurser i undervisningens innehåll, dels att de iden-
tifierade diskurserna betraktas som ett innehåll som via läraren påbjuds i
undervisningen, men som eleverna kan förhålla sig till på olika sätt, exem-
pelvis genom att följa, ignorera eller motstå. De institutionaliserade dis-
kurserna som är resultatet av analyserna i avhandlingen kan därmed disku-
teras som en dimension av meningsskapande processer i undervisningen i
idrott och hälsa, och därmed som en deltagare i elevernas meningsskapande.
På så sätt menar jag att det blir rimligt att analysresultaten i avhandlingen
kan diskuteras i termer av meningsskapandets institutionella innehåll och
villkor.

Syfte och frågeställningar
Avhandlingens övergripande intresse är undervisningsinnehållet i skolämnet
idrott och hälsa. Idrott och hälsa är ett av få skolämnen som sedan senaste
läroplanens tillkomst på ett explicit sätt förväntas hantera elevernas hälsa
och hälsoutveckling. Eftersom skolämnet idrott och hälsa därigenom kan
sägas vara ett hälsoämne, kommer ett särskilt fokus att riktas mot under-
visningsinnehållet ur ett hälsoperspektiv. Skolämnet idrott och hälsa är så-
lunda ett viktigt ämne att studera om man intresserar sig för innehållet i
skolans hälsoundervisning.

Syftet med avhandlingen är att belysa och diskutera institutionella förut-
sättningar för meningsskapande i undervisningen i idrott och hälsa, med ett
särskilt fokus på hälsa. Det gör jag genom att utveckla och använda ett
angreppssätt som gör det möjligt att dels identifiera institutionaliserade dis-
kurser i lokala styrdokument, dels att diskutera de identifierade diskurserna
såsom en dimension av meningsskapande i utbildning.

Ett första steg i avhandlingen är att utveckla ett transaktionellt diskurs-
analytiskt angreppssätt som möjliggör analyser av auktoritativa texter, så-
som rapporter av befintliga ämnesdiskurser. Ett andra steg i avhandlingen
är att utveckla ett perspektiv som möjliggör en diskussion om hur ämnes-
diskurserna rimligtvis utgör en del i elevernas meningsskapande i termer av
meningsskapandets institutionella innehåll och villkor. I ett tredje steg an-
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vänds det transaktionella diskursanalytiska angreppssättet vid analyser av
lokala styrdokument i skolämnet idrott och hälsa.

I detta tredje steg görs tre olika, men på varandra följande diskursanalyser,
och utifrån syftet med avhandlingen är frågorna för respektive studie:

• Vilka institutionaliserade ämnesdiskurser kan identifieras i lokala
styrdokument för ämnet idrott och hälsa?

• Vilka synsätt på hälsa kommer till uttryck i de identifierade ämnes-
diskurserna?

• Vilka dimensioner av hälsa sett ur ett salutogent perspektiv kan iden-
tifieras i de lokala styrdokumenten?

Avhandlingens disposition och läsanvisningar
Föreliggande avhandling består av 11 kapitel, där detta kapitel utgör det
första introducerande kapitlet (kapitel 1) som även innehåller avhandling-
ens syfte och frågeställningar.

I kapitel 2 placerar jag in avhandlingens problemområde i ämnet peda-
gogik och i läroplansteoretisk didaktik. Vidare gör jag en genomgång av
ämnesdidaktisk forskning relaterat till skolämnet idrott och hälsa. Kapi-
tel 3 består av en diskussion av olika perspektiv på hälsa, och därefter i
kapitel 4 gör jag en upparbetning av avhandlingens teoretiska perspektiv i
pragmatism och diskursteori. Med utgångspunkt i avhandlingens teoretiska
perspektiv diskuterar jag i kapitel 5 avhandlingens övergripande diskurs-
analytiska strategier samt det empiriska materialet.

I kapitel 6, 8 och 10 presenterar jag resultaten av avhandlingens tre olika
diskursanalyser där ämnesinnehållet i idrott och hälsa analyseras med olika
fokus – ämnesdiskurser (kapitel 6), hälsa i ämnesdiskurserna (kapitel 8)
samt hälsa i idrott och hälsa i ett salutogent perspektiv (kapitel 10). De tre
diskursanalyserna kan såväl ses som en följd av varandra som av de per-
spektiv på hälsa som tillförs i kapitel 7 respektive kapitel 9. I kapitel 7 disku-
terar jag, som en utgångspunkt till kapitel 8, hur hälsa beskrivs i skolans
centrala styrdokument samt hur hälsa har diskuterats i folkhälsopolitiken
under 1900-talet. Kapitel 9 tar sin utgångspunkt i ett salutogent perspektiv
på hälsa, och där argumenterar jag för hur det salutogena perspektivet
möjliggör analyser av hälsa utan avgränsning till när begreppet hälsa expli-
cit används. Det salutogena perspektivet utgör också utgångspunkten för
den analys som jag presenterar i kapitel 10.

Avhandlingen avslutas i kapitel 11 med en sammanfattande diskussion
av de tre diskursanalyserna samt reflektioner över avhandlingens angrepps-
sätt och tillvägagångssätt.
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Avhandlingen som helhet är strukturerad efter såväl en teoretisk som en
metodologisk röd tråd. Avhandlingens helhet och de trådar som den är
strukturerad efter visas översiktligt i nedanstående figur. Den teoretiska trå-
den har sin startpunkt i kapitel 4 och får sedan konsekvenser främst för
diskusanalysernas upplägg, diskussionerna i resultatkapitlen (6, 8 och 10)
samt för den avslutande diskussionen. Den metodologiska tråden tar sin
utgångspunkt i kapitel 5 – diskursanalys. Utifrån de övergripande diskurs-
analytiska strategierna som presenteras i kapitel 5 utformas specifika
diskursanalytiska strategier för var och en av de tre olika diskursanalyserna.
I dessa analytiska strategier ingår även kapitel 7, Hälsa – en historisk
kontextualisering samt kapitel 9, Hälsa – ett salutogent perspektiv som i
analyserna utgör utgångspunkten och bakgrunden för de studier som pre-
senteras i kapitel 8 respektive kapitel 10.

Förutom ovanstående så följer de hälsoteoretiska avsnitten en röd tråd
som innebär att kapitlen 3, 7 och 9 kan ses som en följd av varandra. Kapit-
len utgör tillsammans en diskussion av olika perspektiv på hälsa som sedan
används i avhandlingen för att analysera och diskutera hälsa i skolämnet
idrott och hälsa i termer av att lära sig hälsa.
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Figur 1. Avhandlingens struktur.
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10. Att lära sig 
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Noter
1 Citatet från Svenska Dagbladet 961022 – är framlyft i Lena Öijens mediastudie av
skolämnet idrott och hälsa (Öijen 2005).
2 Citatet från Expressen 000525 – är framlyft i Lena Öijens mediastudie av
skolämnet idrott och hälsa (Öijen 2005).
3 De dominerande inslagen i Ottosens bok är trots Ottosens sju kännetecknen för
hälsa följande; Människokroppens kemi, Ämnesomsättning, Njutningsmedel,
Organens vård, Folksjukdomar samt Första hjälpen. Dock bör noteras att Ottosen
kortfattat under rubriken ’goda njutningsmedel’ tar upp exempelvis solbad, luftbad,
vattenbad, kroppsövningar och utflykter i naturen som saker som i hög grad
befordrar hälsa.
4 När jag i avhandlingen talar om skolämnet idrott och hälsas historia, så benämner
jag det omväxlande som skolans idrottsämne och omväxlande för ett ämne för
fysisk fostran i skolan. Det görs eftersom ämnet har haft fyra olika benämningar
under de senaste 100 åren.
5 På engelska – Growth
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KAPITEL 2

Inplacering och ämnesdidaktisk forsknings-
genomgång

Ambitionen med föreliggande kapitel är att klargöra avhandlingens in-
placering och avstamp i en forskningstradition inom pedagogik och didak-
tik. Det gör jag genom att diskutera en specifik utveckling inom pedagogisk
och didaktisk forskning, och genom att lyfta fram den läroplansteoretiska
didaktiken som betydelsefull i arbetet med avhandlingen. Dessutom är en
ambition med kapitlet att presentera en översiktlig forskningsgenomgång
av det ämnesdidaktiska forskningsfältet inom skolämnet idrott och hälsa.

Pedagogisk och didaktisk inplacering
Under 1960-70 talet sker en förskjutning inom pedagogikforskningen i
Sverige (Lindberg & Lindberg 1983, Ahlström 1998). Influenser från
engelsk, amerikansk och fransk sociologi ger avtryck i den pedagogiska
forskningen, och med grund i ramfaktorteorin utvecklas ett intresse för
läroplansteoretiska ansatser med en tydligare samhällsanknytning än tidi-
gare. Mycket betydelsefulla i den utvecklingen är Urban Dahlöfs och Ulf P
Lundgrens arbeten (Vislie m fl 1997). I denna förskjutning tar enligt Tomas
Englund (1992) en mer differentierad pedagogikforskning form. En del i
denna mer differentierade forskning är den innehållsrelaterade forskning-
en, som från det tidiga 1980-talet kom att benämnas didaktik (Englund
2004a). Didaktisk forskning, som även den här avhandlingen kan sägas
omfatta, kan således ses som en inriktning inom pedagogiken som fokuse-
rar innehållsrelaterade aspekter av utbildning.

Sedan 1980-talet har två forskningstraditioner inom pedagogiken i
Sverige som båda fokuserar innehållet kommit att utvecklas. De benämns
av Englund (1990) undervisningsmetodisk respektive läroplansteoretisk di-
daktik. Dessa två didaktiska forskningsinriktningar lyfts fram i HSFR’s ut-
värdering av svensk pedagogisk forskning som två internationellt särskilt
starka fält (Rosengren & Öhngren 1997). Den undervisningsmetodiska
didaktiken fokuserar främst innehållet som lärandeinnehåll, där elevernas
eller lärarnas uppfattningar och förståelse av innehållet eller lärandets
sociala kontext står i förgrunden (för en översikt se Achtenhagen 1997,
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Entwistle 1997). Studier genomförs ofta med fenomenografisk ansats (se
t ex Bentley 2002, Tullberg 1998) eller genom klassrumsstudier (se t ex Wal-
lin 2004, Liljestrand 2002). Den läroplansteoretiska didaktiken å sin sida
fokuserar främst innehållet som undervisningsinnehåll, där valet av inne-
håll i läroplaner, läromedel och i undervisningen ses representera olika po-
litisk-moraliska betydelser med skilda konsekvenser som följd (Englund
2000, 2004a; för en översikt se Popkewitz 1997). Studier genomförs ofta
med läroplanshistoriska eller textanalytiska metoder (se t ex Hjälmeskog
2000, Tornberg 2000, Westlin 2000, Svennbeck 2004).

Båda dessa forskningstraditioner har enligt Englund (2004a) på varsitt
håll bidragit till en ökad fokusering på didaktiska frågor inom pedagogiken.
Men Englund (2000) anför vidare att de på senare tid förenas av vissa ge-
mensamma utgångspunkter i det att såväl undervisnings- som lärande-
processer ses som sammanhållna delar av en kommunikativ process. Ge-
mensamt är också att dessa processer betraktas som kontextualiserade och
diskursiva, och därmed att innehållet och valet av innehåll är kontingent,
perspektiverat och värdebemängt (Säljö 1992, Englund 2000). Såväl
lärandeinnehållet som undervisningsinnehållet fokuseras därmed i termer
av:

… kommunikativa processers meningsskapande och diskursivitet.
(Englund 2000, s 50)

Lärandeinnehållet ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 1992) eller under-
visningsinnehållet ur ett sociopolitiskt perspektiv (Englund 1990, 2004a)
är enligt Johan Öhman (2006) dessutom såväl kompletterande som kom-
patibla. Kompletterande i att de studerar olika aspekter av innehållet, och
kompatibla eftersom båda tar konsekvenser av den språkliga och diskursi-
va vändningen. Dessa ’vändningar’, som också denna avhandling kan sägas
omfatta, är strömningar inom västerländsk filosofi under 1900-talet som
betonar språkets verklighetskonstituerande roll.

Den närmare innebörden i dessa vändningar kan uttryckas som den
växande insikten om såväl språkets konstituerande roll för vårt sätt
att uppfatta verkligheten som kommunikationens meningsskapande
funktion. (Englund 2004b, s 42)

Med start i dessa gemensamma utgångspunkter har det också på senare tid
initierats forskning (Östman 2003), och publicerats avhandlingar med en
ambition just att förena den sociopolitiska läroplansteorin och den socio-
kulturella lärandeteorin (se t ex Almqvist 2005, Öhman 2006).

I denna avhandling är det framförallt den läroplansteoretiska didaktiken
som utgör en viktig startpunkt, och den del av det större läroplansteoretiska
fältet som främst inspirerat mig är den som lägger tonvikten på ett:
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… sätt att se på mötet lärare-studerande som betonar kommunika-
tion och diskursivitet, en ständigt närvarande maktdimension och
att kunskapen är värdebemängd. På så sätt understryks hur innehål-
let alltid är perspektiverat men att innehållet samtidigt är möjligt att
diskutera. (Englund 2004a, s 17)

Det innebär dessutom att undervisning kan sägas ha en intersubjektiv och
kommunikativ karaktär, samt att undervisning kan sägas ha skilda betydel-
ser genom olika val av innehåll i termer av undervisning som ett erbjudande
av mening (Englund 1997, 1998, 2004a). Lärarens olika val i undervis-
ningssituationen ses på så sätt som ett erbjudande av mening till eleverna,
och undervisning betraktas därmed som en meningsskapande process, där
mötet mellan lärare och studerande ses som fyllda av skilda möjligheter och
begränsningar.

Undervisning karaktäriseras därför som meningserbjudanden som
innefattar dimensioner av å ena sidan på förhand bestämda hand-
lingar men å andra sidan också sådana handlingar som är mer eller
mindre öppna och inte bestämda på förhand, d v s kontingenta. (Eng-
lund 2004a, s 14)

Undervisning ses också som en social och moralisk handling som innefattar
olika medvetna och omedvetna val av innehåll. De olika valen kan ses som
uttryck för skilda institutionella praktiker, selektiva traditioner eller utbild-
ningsfilosofier, och via dessa val erbjuds eleverna vissa diskursiva meningar
medan andra utesluts (Englund 1998). Det medför att vissa kunskaper samt
sätt att se på världen och sig själv ges en viss auktoritet framför andra möj-
liga alternativ. Englund (1998) framhåller att dessa meningserbjudanden
kan studeras i olika skolämnen och därmed ta formen av ämnesdidaktiska
studier, där varje skolämne studeras och problematiseras utifrån sin specifi-
ka problematik och specifika historia1. Englund anför vidare att man på så
sätt kan studera vilka erfarenheter som möjliggörs i skolans verksamhet i
termer av

… teaching as an offer of (discursive?) meaning… (Englund 1998,
s 215)

Det innebär därmed en analys av diskursiv mening som erbjuds och skapas
i institutionaliserade undervisningsprocesser.

Föreliggande avhandling tar således sin utgångspunkt i den läroplans-
teoretiska didaktiken och Englunds framhållande av undervisning som
meningserbjudande, men tar även i likhet med Jonas Almqvist (2005), Jo-
han Öhman (2006) och Leif Östman (2003) inspiration från sociokulturell
lärandeforskning i det att även lärandets kommunikativa och diskursiva
aspekter också beaktas. Det innebär att som Östman uttrycker det ”… både
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lärande och socialisation inbegrips” (2003, s 91), och att precis som Öst-
man anför, begrepp som transaktion, diskursiva praktiker och menings-
skapande framstår som fruktbara vid analyser av såväl lärande som sociali-
sation. I kapitel 4 är således ambitionen att med hjälp av John Deweys
transaktionella perspektiv på meningsskapande, och en diskursteoretisk
position kvalificera perspektivet på undervisning som meningserbjudande.
Det gör jag genom att diskutera hur det undervisningsinnehåll som eleverna
via läraren möter i idrott och hälsa förutom som det innehåll som erbjuds
eleverna även kan ses som en del i elevernas meningsskapande. Det möjlig-
gör därmed analyser av meningsskapandets institutionella innehåll och
villkor.

Ämnesdidaktik i idrott och hälsa – en forskningsgenomgång
I avhandlingen fokuseras det innehåll som erbjuds eleverna i undervisningen
i idrott och hälsa, och avhandlingen kan därmed sägas anta ett ämnes-
didaktiskt perspektiv. Inom skolämnet idrott och hälsa har den ämnes-
didaktiska forskningen under lång tid i stort lyst med sin frånvaro. På senare
tid har det dock skett en förändring i det att innehållsfrågor berörs i såväl i
större multidisciplinära studier som i flera avhandlingar (Larsson 2005),
även om det är få studier som på ett explicit sätt fokuserar undervisningsin-
nehållet eller lärandeinnehållet i ämnet. På senare tid har dock några större
studier genomförts som på ett mer tydligt sätt fokuserar innehållet i idrott
och hälsa. Nedan följer en forskningsgenomgång av först studier av inne-
hållet i idrottsämnets historia, och därefter en genomgång av studier av
innehållet i ämnet idrott och hälsa idag. Avslutningsvis gör jag en interna-
tionell utblick över studier av innehållet i skolämnet Physical Education.

I forskningsgenomgången av studier på det svenska idrottsämnet kom-
mer jag att avgränsa mig till avhandlingar och andra större studier som
uttalat berör innehållet i ämnet i det som idag benämns som grundskolan.
Jag kommer således inte att ta upp studier gjorda inom ramen för skol-
ämnet idrott och hälsa där exempelvis elevers aktivitetsnivåer (t ex Ekelund
2003), elevernas fysiska prestationsförmåga (t ex Ekblom m fl 2002), elev-
ers upplevelser av undervisningen (t ex Strandell & Bergendahl 2002) eller
elevernas motoriska förmåga (t ex Ericsson 2002) fokuseras. I den interna-
tionella forskningsutblicken görs en liknande avgränsning till studier som
tar upp innehållsaspekter i ämnet ’Physical Education’. Det är heller inte
studiernas resultat som helhet, eller kanske inte ens deras huvudsakliga fo-
kus, som kommer att presenteras i forskningsgenomgången, utan studierna
kommer att beröras i termer av hur just innehållet i ämnet lyfts fram.
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Idrottsämnets historia
Idrottsämnets historia har under de senaste åren beforskats på ett relativt
genomgripande sätt genom tre avhandlingar i historia, tre i pedagogik samt
ett antal mindre studier. Historikern Jens Ljunggren (1999) studerar Ling-
gymnastiken mellan 1790–1914 bland annat inom ramen för skolan. Han
anför att det är Per Henrik Lings pedagogiska gymnastik som dominerar
innehållet i skolämnet gymnastik under 1800-talets andra hälft. Det inne-
bär att ett innehåll som fokuserar allsidighet, kroppskontroll, en god håll-
ning samt moralisk och estetisk förädling betonas, där övningarna skall
utföras i enlighet med den Lingska gymnastikens grundsatser. En god håll-
ning blir därmed snarast synonymt med god hälsa.

Pedagogen Claes Annerstedt (1991) som i sin avhandling urskiljer sex
olika faser i idrottsämnets utveckling i Sverige, delar in motsvarande period
i tre faser. Etableringsfasen 1813–1860 som domineras av ett medicinskt/
sjukgymnastiskt innehåll, men även till viss del av militär gymnastik. Mili-
tära fasen 1860–1890, där soldatträning genom gymnastik och exercis
dominerar, men med ett ökat intresse för den pedagogiska gymnastiken,
samt Stabiliseringsfasen 1890–1912. I den senare befästs enligt Annerstedt
innehållet i enlighet med Linggymnastikens dagövningar och även gymnas-
tik för flickor påbörjas. Ljunggren (1999) framhåller vidare att runt sekel-
skiftet 1900 utmanas den pedagogiska gymnastiken av tre traditioner som
också medför skilda fokus i innehållet. Ett militäriskt inriktat innehåll, där
exercis och skjutövningar är en viktig del, ett fysiologiskt grundat innehåll
där kroppen framställs som en motor som ska trimmas och besparas på
kraft, samt till sist den moderna sporten med dess idrottsgrenar. De två
sistnämnda lever enligt Ljunggren kvar under hela 1900-talet i olika skep-
nader, medan det militäriskt inriktade innehållet tar sin ände i och med
läroplanerna 1917 respektive 1919.

Efter sekelskiftet inleds enligt Annerstedt (1991) Brytningsfasen 1912–
1950 i ämnet, som innebär en brytning med den pedagogiska gymnastiken,
och ett innehåll med utgångspunkt i fysiologi tar över med fokus på idrott,
lek och spel. Pia Lundquist-Wanneberg (2004) – också hon historiker –
undersöker med en utgångspunkt i Linggymnastiken kroppens medborgar-
fostran i skolans idrottsämne mellan 1919–1962. Hon påvisar att såväl den
moderna sporten som ett innehåll med stöd i fysiologisk forskning från
1940-talet tar över innehållet i ämnet allt mer. Ämnet fysiologiseras däref-
ter enligt Lundquist-Wanneberg mer och mer, och vid seklets mitt domine-
ras ämnet nästan helt av ett fysiologiskt baserat innehåll. Hälsa blir då lik-
tydigt med en god fysisk förmåga, där konditionsstärkande aktiviteter så-
som skidåkning och långdistanslöpning premieras. Innehållet i ämnet för-
ändras således från hållningsgymnastik med ett hållningsideal till kondi-
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tionsträning med ett ideal där kroppen betraktas som en motor. Denna pe-
riod benämns av Annerstedt (1991) för den Fysiologiska fasen 1950-1970.

I och med att särundervisning, vid seklets mitt, är den dominerande
undervisningsformen framhålls enligt Eva Olofsson (2005) också ett köns-
specifikt innehåll, där flickor skall ägna sig åt aktiviteter såsom gymnastik,
rytmik, simning eller vissa bollspel, men inte åt fotboll eller konditions-
löpning. Målet blir därmed enligt Olofsson att genom undervisningsinne-
hållet konstruera två olika kroppar: en manlig och en kvinnlig. Det fram-
träder på så sätt också två olika ämneskulturer: en kvinnlig och en manlig
(Carli 2004). Den kvinnliga ämneskulturen särskiljer sig enligt Barbro Carli
(2004) från den manliga idrottskulturen bland annat genom ett fram-
hållande av estetik, fristående gymnastik, övningar med handredskap, rytm,
rörelsekänsla samt kvalitet i rörelse.

I den avslutande delen av ’trilogin’ från historiska institutionen vid Stock-
holms universitet undersöker Björn Sandahl (2005) hur idrottsunder-
visningen ser ut mellan 1962-2002 på ’normativ nivå’: i centrala styr-
dokument, och på ’praktisk nivå’: i olika studier av idrottslärarnas beskriv-
ningar av ämnet. Sandahl framhåller att motiven för ämnet under perioden
främst är hälsa respektive rekreation, och att det på den praktiska nivån
handlar om att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet samt en fo-
kus på den fysiska hälsan. De aktiviteter som dominerar ämnesinnehållet
under hela perioden är bollspel, friidrott, gymnastik samt fysisk träning.
Men Sandahl lyfter även fram vissa förändringar i ämnesinnehållet under
perioden. I 1960-talets kursplaner framhålls fysisk reservkraft och social
fostran som viktiga delar, men även estetiska och rekreativa mål finns med.
Hälsa ska uppnås genom olika idrottsgrenar och genom kroppsträning, och
får då främst karaktären av fysisk träning, hygien samt kroppsvård. Detta
innehåll tycks enligt Sandahl speglas ganska väl på den praktiska nivån.

Från 1970 och framåt, det Annerstedt (1991) benämner som ämnets
osäkerhetsfas, tar aktiviteter med bas i idrottsrörelsen över i allt större ut-
sträckning. Men samtidigt ska innehållet enligt kursplanen bestå av allti-
från färdigheter i idrott till ekologiska samband. I styrdokumenten under
1980-talet framhålls enligt Sandahl (2005) till skillnad från tidigare istället
de olika fysiska aktiviteterna som en väg till livslångt välbefinnande. Före-
byggande hälsovård ersätter därmed till del kroppsträning med fysiologiska
förtecken, men idrottsgrenar utgör fortfarande en huvudsaklig del av
aktivitetsvalet. Samundervisningsreformen som införs i samband med 1980
års läroplan innebär att det till skillnad från tidigare är en könsneutral kropp
som ska formas genom ämnets innehåll (Olofsson 2005). Reformen får en-
ligt Sandahl (2005) också till följd att ämnets estetiska målsättningar i stort
sett försvinner i styrdokumenten. Carli (2004) anför dessutom att de sär-
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skiljande delarna i den kvinnliga ämneskulturen kommer i skymundan, och
att den manliga ämneskulturen med tävlingsidrotter som bas tar över som
gemensam överordnad ’ideologi’. I undervisningen i ämnet försvagas
gymnastiken och det är idrottsgrenar och framförallt bollspel som domine-
rar aktivitetsvalet (Sandahl 2005, Olofsson 2005). Samtidigt framhåller
Katarina Swartling Widerström (2005) i sin avhandling att det i fackpressen
under 1980-talet framstår som att det är främst idrotter som utgör det
huvudsakliga innehållet, men att även motorisk träning, dans och rytmik
samt friluftsliv utgör centrala inslag. Det pågår också enligt Swartling
Widerström en debatt huruvida innehållet i ämnet ska bestå av det om-
givande samhällets idrottsaktiviteter, eller om innehållet ska utgöras av
annat än tävlingsidrott, där basfärdigheter som löpa, kasta, hoppa, sam-
arbete eller problemlösning tillsammans med motion och friskvård utgör
det dominerande innehållet.

Efter 1994 års kursplan i ämnet idrott och hälsa ses kroppsträning enligt
Sandahl (2005) endast som en aspekt av hälsa, där andra delar utgörs av
psykiskt- och socialt välbefinnande, kost, friluftsliv samt estetik. Det hand-
lar nu enligt Olofsson (2005) om att konstruera:

… a healthy body in a life long perspective. (s 225)

Det är också en ökande teoretisering av ämnesinnehållet i styrdokumenten
(Sandahl 2005). På den praktiska nivån dominerar fortfarande idrotts-
grenarna, men bollspelen tycks enligt Sandahl minska i omfattning, medan
friluftsliv och dans tycks öka något. I samband med och efter 1994 års
läroplan pågår enligt Swartling Widerström (2005) en diskussion i fack-
pressen om att idrottslärarrollen bör förändras från tränare till pedagog,
samt att kropp eller hälsa kan utgöra centrala utgångspunkter för ämnet.
Ämnet beskrivs allt oftare som ett bildningsämne där upplevelser, att lära
känna sin kropp och motoriska färdigheter tillsammans med kroppens bygg-
nad och funktion ur ett naturvetenskapligt perspektiv utgör viktiga bygg-
stenar. En bredd av olika aktiviteter i innehållet framhålls, där aktiviteterna
på ett annat sätt än tidigare tilldelas olika värden. Exempelvis bollspel lyfts
inte enbart fram som tävlingsidrott, utan som en aktivitet innefattande as-
pekter som lek, drama, kamp eller kroppskännedom. Ämnets kunskapsfo-
kus är enligt Swartling Widerström heller inte längre ensidigt inriktat mot
idrottsfärdigheter och naturvetenskapliga teorier.

De olika studierna ger i stora drag en relativt likartad bild av idrotts-
ämnets historia fram till idag, med en vid olika tider dominans av
Linggymnastik, fysiologi samt idrott i idrottsrörelsens tappning. De olika
studierna kompletterar utöver det varandra på ett utmärkt sätt i sina olika
fokus på hur innehållet i idrottsämnet förändrats över tid. Men hur ser det
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ut i det som Annerstedt (2001a) i senare texter benämner som ämnets
hälsofas, och det Sandahl (2005) betecknar som ett paradigmskifte i idrotts-
ämnets styrdokument?

Ämnet idrott och hälsa idag
I genomgången av studier av ämnet idrott och hälsa idag avgränsar jag mig
förutom till att de ska beröra innehållsaspekter av ämnet, också till att det
är studier genomförda under nu gällande kursplaner. Det innebär forskning
genomförd på ämnet 1994-2005.

Efter Annerstedts (1991) pionjärarbete inom ämnesdidaktiken i idrott
och hälsa är den ämnesdidaktiska forskningen i idrott och hälsa i stort sett
frånvarande fram till början av 2000-talet. Flera pedagogikavhandlingar
publiceras då som berör innehållet i ämnet (Karlefors 20022, Carli 20043,
Swartling Widerström 20054). Även flera multidisciplinära studier publice-
ras; SIH projektet5 vid Idrottshögskolan6, Örebro studierna7 samt också
andra större enkätstudier initierade av Riksidrottsförbundet8 respektive
Folkhälsoinstitutet9. De olika studierna av innehållet i idrott och hälsa visar
upp en relativt likartad bild av såväl undervisnings- som lärandeinnehållet i
termer av bland annat ämnets mål, syften, lärande, förväntade bidrag samt
dess aktiviteter.

Viktiga mål och syften med idrott och hälsa är enligt lärarenkäter (Eriks-
son m fl 2003, 2005, Lundvall & Meckbach 2004b) och intervjuer med
lärare i idrott och hälsa (Karlefors 2002 Meckbach 2004) att ge rekreation,
att ha roligt genom fysisk aktivitet, rörelseglädje, ett bestående intresse för
fysisk aktivitet, att lära sig och få prova på olika fysiska aktiviteter, fysisk
träning samt ett positivt förhållande till den egna kroppen. Lärarna tar också
i de olika studierna ett tydligt avstånd från tävling och konkurrens i ämnet.
Främst tycks det som att rörelseglädje samt att eleverna utvecklar ett posi-
tivt förhållande till den egna kroppen är de mest centrala utgångspunkterna
för valet av undervisningsinnehåll. Viktigt är därmed att det ska vara roligt
i de fysiska aktiviteterna, och även eleverna svarar ’ha roligt genom rörelse’
som ett av de viktigaste målen med ämnet (Eriksson m fl 2003). Men Inger
Karlefors (2002) visar i sin intervjustudie att lärarna till viss del avser olika
saker med ’att ha roligt genom fysisk aktivitet’. Några lärare avser aktivite-
ter som eleverna sköter själva där de också kan träna ledarskap eller ansvar,
medan vissa andra lärare avser aktiviteter som innebär en viss färdighets-
träning10. Ämnet är också enligt Jane Meckbachs (2004) lärarintervjuer mer
hälsoinriktat än tidigare, och det synsätt på hälsa som lyser igenom är en
betoning av den individuella hälsan som lägger tonvikten på aktivitet och
nytta, där främst fysiologisk och medicinsk kunskap ligger till grund (Er-
iksson m fl 2003, Thedin-Jacobsson 2004). Träningslära och vikten av re-

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.5630



31

gelbunden motion är därmed centralt i ämnets hälsoperspektiv (Eriksson
m fl 2003).

Men vad ska ämnet bidra till och vad har eleverna lärt sig i ämnet? Äm-
net idrott och hälsa bidrar enligt de olika studierna till en mängd skilda
saker avseende elevernas utveckling och lärande. Samtidigt är resultaten
delvis motsägelsefulla i relation till ämnets mål och syften beskrivet ovan.
Flera studier visar att ämnet som helhet har ett innehåll och fokus som
betonar nytta, aktivitet och social utveckling. I lärarenkäter framkommer
att ha roligt genom fysisk aktivitet, att lära sig samarbeta och en förbättrad
fysik som viktiga delar som ämnet ska ge eleverna (Eriksson m fl 2003,
Karlefors 2002). Det är enligt lärarna viktigare än exempelvis få en positiv
syn på sin kropp eller lära sig om hälsa (Eriksson m fl 2003). Utöver det
pekar Charli Eriksson m fl (2003) på att ett förbättrat självförtroende, och
Karlefors (2002) lyfter fram att lära sig sköta sin hälsa som viktiga bidrag
som ämnet tillför till elevernas utveckling och lärande.

Studier av elevernas föreställningar om vad de lär sig i ämnet uppvisar en
likartad bild som den bild lärarna ger av vad ämnet ska bidra till (Eriksson,
m fl 2003, 2005, Lundvall, Meckbach & Thedin-Jakobsson 2002). Suzanne
Lundvall m fl (2002) lyfter fram att eleverna uppger att de lärt sig hur olika
idrotter går till, att samarbeta samt sådant de kan ha nytta av. I Eriksson
m fl (2003) uppger en stor majoritet av eleverna att de i skolämnet idrott
och hälsa lärt sig olika idrottsaktiviteter, att man mår bra av att röra på sig,
att ta hänsyn till både pojkar och flickor samt hur man kan förbättra sin
kondition. Vidare anger eleverna att ämnet bidragit till deras kondition,
styrka och rörlighet, deras lust att röra på sig, deras förmåga att samarbeta
samt hur de mår.

I Eriksson m fl (2003) framhålls dessutom den kroppsligt fysiska an-
strängningen som central i ämnet i såväl analyser av arbetsplaner och video-
inspelningar som i enkätstudien. Analysen av arbetsplaner och video-
inspelade lektioner visar att det är en aktiv kropp som det framför allt talas
om i undervisningen, där det specifika talet om kroppen är baserat på fysio-
logiska och medicinska kunskaper. Mycket handlar om musklernas upp-
byggnad och funktion samt att eleverna ska lära sig hur de tränar sina krop-
par i termer av styrka och kondition (Eriksson m fl 2003, Quennerstedt &
Sundberg 2004). Meckbach (2004) framhåller vidare utifrån sina lärar-
intervjuer att lärare som undervisar i de yngre åldrarna i grundskolan oftare
lyfter fram lek, motorisk utveckling, rörelseglädje i utförandet samt en lust
att röra på sig som viktiga delar som eleverna ska få med sig, medan lärare
som undervisar i äldre åldrar oftare framhåller teoretiska och praktiska
kunskaper, fysisk och psykisk hälsa samt social träning.
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Det som oftast berörs i innehållsrelaterade studier är vilka aktiviteter
som genomförs i undervisningen. Det framstår därmed som om görandet
ses som centralt i ämnet även ur ett forskningsperspektiv (se Larsson 2004b,
Redelius 2004), och att innehållsfrågor därmed ofta avgränsas till de akti-
viteter som väljs. Håkan Larsson (2004b) visar utifrån sina elevintervjuer,
vilket bekräftas av flera enkätstudier (Eriksson m fl 2003, 2005), att det är
en bredd av olika fysiska aktiviteter som utgör basen för ämnesinnehållet.
Men i flertalet studier av såväl lärare (Eriksson m fl 2003, Lundvall &
Meckbach 2004b, Strandell & Bergendahl 2002) som elever (Eriksson m fl
2003, Lundvall & Meckbach 2004b) framhålls ändå att bollspel och
bollekar utgör den klart dominerande aktivitetsformen i ämnet följt av le-
kar samt tränings- och motionsaktiviteter. Bollspel framstår också som ett
innehåll där många elever engageras och blir delaktiga, och det är också
mer bollspel ju äldre eleverna blir (Redelius 2004). Däremot lyfts inte akti-
viteter som dans, friluftsliv, simning och orientering, som framhålls tydligt
i kursplanerna, i någon större utsträckning fram som vanliga aktiviteter i
undervisningen (Backman 2004, Eriksson m fl 2003, Lundvall m fl 2002).
De utgör heller inte enligt lärarna viktiga aktiviteter i ämnet jämfört med
andra moment (Eriksson m fl 2003). I Riksidrottsförbundets studier (Eriks-
son 1996, 2000) understryks dessutom att simning, vinteridrott, teori, fri-
luftsliv, dans samt orientering enligt lärarna är de svåraste momenten att
genomföra i undervisningen. Men samtidigt uppger en majoritet av eleverna
i år 9 att de kan simma respektive orientera, medan det är en något mindre
del av eleverna som uppger att de kan dansa tre olika danser (Eriksson m fl
2005).

Som de olika studierna av innehållet i ämnet idrott och hälsa idag visar
är det en relativt komplex bild som framträder. Rörelse och fysisk aktivitet
framstår som ämnets kärna. Men syfte och mål med ämnet (rörelseglädje,
att ha roligt genom fysisk aktivitet, ett bestående intresse, ett positivt för-
hållande till den egna kroppen), tillsammans med det som framkommer om
ämnets bidrag i elevernas utveckling (självförtroende, lust att röra på sig,
idrottsfärdigheter, kondition, att ta hänsyn till både pojkar och flickor, kun-
skaper om träning, social utveckling) skapar en bild av ett ämne vars inne-
håll kan diskuteras på en mängd olika sätt. Behovet av mer fördjupade
studier av innehållet i ämnet framstår därmed som tydligt. Men hur ser det
ut på den internationella arenan?
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En internationell utblick
Den internationella forskningen inom Physical Education domineras enligt
John Evans och Brian Davies (2002) av fysiologisk och psykologisk forsk-
ning med utgångspunkt i en positivistisk tradition. Den pedagogiska forsk-
ningen å sin sida präglas enligt Suzanne Lundvall (2004) i större utsträck-
ning än den svenska av en bredd av frågor, metoder och teoretiska perspek-
tiv. Den internationella forskningsutblicken jag presenterar här består i en
genomgång av internationella tidskrifter11, där en avgränsning har varit ar-
tiklar som publicerats de senaste åren, som uttryckligen tar upp innehålls-
aspekter i skolämnet ’Physical Education’ (PE)12.

Genomgången av artiklar visar att det är relativt få studier som på ett
explicit sätt fokuserar innehållet i ämnet som helhet. Det som istället främst
tar plats i de internationella tidskrifterna är forskning som diskuterar och
utvärderar olika specifika undervisningsmodeller, en fokus på idrottslärarens
kompetens, ungdomars aktivitetsmönster och aktivitetsnivåer samt i viss
mån högre utbildning. En liknande bild ges av Chantal Amade-Escot (2000)
som jämför två huvudsakliga spår i den internationella forskningen på inne-
hållet i PE. Hon anför att innehållet i PE från det sena 1980-talet främst har
beforskats inom två inriktningar; en nordamerikansk som fokuserar lärar-
nas ämneskunskaper, och en europeisk som ställer själva undervisningsinne-
hållet i centrum. Den nordamerikanska traditionen – pedagogical content
knowledge – studerar främst lärarnas pedagogiska ämneskunskaper i ter-
mer av vad ämneskunskaperna utgörs av, hur lärare utvecklar sina ämnes-
kunskaper samt den högre utbildningens roll i denna utveckling. Den euro-
peiska traditionen – didactics of physical education – å sin sida betonar
enligt Amade-Escot istället läroplaner, skolkunskap, hur innehållet görs till-
gängligt för eleverna samt undervisningsinnehållet i ’klassrummet’.

Trots att det i flera artiklar argumenteras för vikten av en större fokus i
forskningen på lärande, kunskap i en vid mening, elevers erfarenheter samt
en problematisering av ämnesinnehållet (Evans 2004, Kirk 2005, Siedentop
2002), är det relativt få artiklar i min forskningsutblick som sätter under-
visnings- eller lärandeinnehållet i centrum för studierna. Det är 12 artiklar
som tar upp innehållsaspekter i ämnet, och det är då främst undervisning-
sinnehållet som framhålls, även om lärandeinnehållet och eleverna i rela-
tion till undervisningsinnehållet berörs i vissa studier. Undervisningsinne-
hållet har i artiklarna studerats och problematiserats utifrån studier av läro-
planer (4 st), ett lärarperspektiv (4 st), ett elevperspektiv (2 st) samt i ’klass-
rumsstudier’ (2 st).

Genom studier av läroplaner diskuterar David Kirk (2001) i en läroplans-
historisk undersökning i Australien hur kroppen kommer till uttryck och
skolas i PE. Kirk pekar i likhet med Olofsson (2005) på att skolningen av
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kroppar framstår som en av ämnets huvuduppgifter, och framhåller de olika
sätt kroppen skolas i relation till ett innehåll som kännetecknas av drill och
disciplin respektive ett innehåll som kännetecknas av sport och idrottsgrenar.
Dawn Penny och Mike Jess (2004) diskuterar och problematiserar basen
för utveckling av läroplaner och skolkunskap i PE, där inte enbart livslång
fysisk aktivitet bör beaktas utan även livslångt lärande. De argumenterar
också för hur ett mångdimensionellt perspektiv på fysiska aktiviteter i ter-
mer av exempelvis som funktion i vardagen, som fritidsaktivitet, som social
aktivitet samt som ett välbefinnande kan ses i relation till aktiva hälso-
samma liv. På en liknande grund kritiserar David P. Johns (2005) den domi-
nerande biomedicinska modellen i PE där elevernas fysiska kapacitet och
ett fortsatt fysiskt aktivt liv för att undvika risker med sjukdomar utgör
grundpelare. Han problematiserar svårigheten med att rekontextualisera
kunskaper från biomedicin som grund för hälsoundervisning i skolan som
resulterar i att idén om ”… exercise = fitness = health …” (s 72) utgör en
icke ifrågasatt sanning i PE. Johns diskuterar dessutom den dominerande
biomedicinska modellen i relation till dess moraliska implikationer, och i
relation till elevernas erfarenheter av kropp och hälsa i dagens konsumtions-
kultur. Doune Macdonald och Lisa Hunter (2005) undersöker på ett lik-
nande sätt hur vissa diskurser privilegieras i nationella styrdokument för
PE i USA. De framhåller att innehållet tar form utifrån främst fysiologi,
biomekanik, teorier om motoriskt lärande och deras användning i aktivite-
ter som befrämjar fysisk kapacitet i termer av ’fitness’. De diskuterar även
det privilegierade innehållet i relation till annat möjligt innehåll, exempel-
vis utmaningar, upplevelser eller social utveckling.

Av de fyra studier som antar ett lärarperspektiv på innehållet är två tyd-
ligt skrivna inom den nordamerikanska ’pedagogical content knowledge’
traditionen (PCK) (Amade-Escot 2000). Nate McCaughtry och Inez Rovengo
(2003) anför att på senare tid har lärares tänkande, förändring och utveck-
ling alltmer kommit att fokuseras i PCK, vilket gjort att ämnesinnehållet
mer har hamnat i bakgrunden. Exempelvis studerar McCaughtry och
Rovengo (2003) hur lärares ämneskunskaper avseende elevernas färdighe-
ter, motoriska utveckling och emotionella utveckling förändras under en
undervisningsperiod med 20 lektioner i volleyboll. McCaughtry (2004)
undersöker dessutom hur lärares kunskap om elevers emotionella erfaren-
heter påverkar deras beslut om undervisningsinnehållet och hur innehållet
tas upp. Innehållet berörs här såtillvida att idrottsgrenar som aktivitet tas
för givet, men att de modifieras och att mål och syften med aktiviteterna
förändras utifrån kunskaper om elevernas emotionella erfarenheter av
idrott. Av de andra två studierna ur ett lärarperspektiv, fokuserar Ann
MacPhail och John Halbert (2005) hur drygt 400 skolor hanterar imple-
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menteringen av en reviderad kursplan i PE på Irland. Utifrån den revide-
rade kursplanens syfte att möjliggöra elevernas deltagande i meningsfulla
fysiska aktiviteter och det lärande som är del av detta deltagande, lyfter
lärarna fram problematiken med den bredd av aktiviteter som förväntas
hanteras i ett enligt dem redan överfullt innehåll. Weiyun Chen (2005) å sin
sida studerar genom observationer och intervjuer i vilken utsträckning
undervisningsinnehållet är i linje med ämnets nationella standards i USA.
Studien visar att en majoritet av lärarna under de flesta lektionerna formar
sitt undervisningsinnehåll i enlighet med de nationella målen. Det skapar
enligt Chen goda förutsättningar för ett målorienterat lärande i ämnet som
möjliggör kompetens i, och kunskap om olika former av rörelse.

Utifrån ett elevperspektiv diskuterar Ang Chen och Catherine Ennis
(2004) den amerikanska läroplansreformen i PE som innebär att ämnet till
sitt innehåll fokuserar livslång fysisk aktivitet samt utvecklandet av hälso-
samma fysiskt aktiva livsstilar snarare än traditionella lagsporter. Utifrån
reformen resonerar de kring elevernas motivation i relation till deras intres-
sen, måluppnående och lärande i PE.  Till viss del berörs också innehålls-
aspekter av Ang Chen och Bo Shen (2004), som via elevenkäter studerar
hur elevers intresse i, och uppnående av mål i aktiviteter som exempelvis
bollspel, dans eller alternativa spel och lekar påverkar deras motivation för,
och deras lärande i ämnet.

Två artiklar i genomgången är så kallade klassrumsstudier, där såväl
lärare, elever och de handlingar som utförs i undervisningen analyseras.
Helle Rønholt (2002) visar i sin studie av dansk idrottsundervisning hur
fysisk kapacitet värderas högt i undervisningen bland annat genom ett för
givet tagande om att eleverna måste vara kroppsligt aktiva under lektionen,
samt i det att ju längre de springer under sin löprunda utan att ta paus desto
bättre är det. Hon pekar också på att tävling blir en del av ämnesinnehållet,
dels genom att flera elever (pojkar) gör löprundan till en tävling på tid, dels
genom att de som springer rundan snabbt belönas genom att få spela fot-
bollsmatch när de kommer tillbaka. Löprundan konstrueras därmed, enligt
Rønholt, som något som inte förväntas vara kul, utan som något som ger
en god konditionsträning. Det roliga sker efteråt. Rønholt diskuterar även
innehållet i relation till de olika subjektspositioner det möjliggör för såväl
pojkar som flickor. Jan Wright (2000) jämför i sin studie i Australien språk-
användningen under en idrottslektion i jämförelse med en rörelselektion
med utgångspunkt i Feldenkrais metoden. Hon visar att det är olika före-
ställningar om kropp och fysisk aktivitet i de två lektionerna. I idrotts-
lektionen främjas korrekta rörelser utifrån antingen fysiologiska ramar, el-
ler utifrån den specifika aktiviteten, i det här fallet gymnastik. Läraren fram-
står i Wrights analyser som en objektiv expert på rörelse, och olika former
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av lärande i relation till rörelse är inget som berörs under lektionen. Hon
ställer också sina analyser i relation till två inflytelserika diskurser i austra-
liensisk PE: healhty lifestyles discourse och performance discourse. I dessa
diskurser objektiveras enligt Wright kroppen, och kroppen framställs som
en maskin som antingen ska motioneras och tas om hand, eller tränas för
att prestera i tävlingssituationer.

Sammanfattande kommentarer
Den svenska forskningen på innehållet i idrottsämnet präglas dels av flera
historiska studier som med olika fokus analyserar ämnets historia. De olika
historiska studierna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt genom sin
olika fokus på kropp, genus, manlighet, kvinnohistoria, medborgarfostran
och ämnespraktik. Dels präglas den svenska forskningen på innehållet av
större enkätstudier där elever, lärare, skolledare och föräldrar får komma
till tals avseende ämnets innehåll, och precis som Lundvall (2004) anför så
är det främst enkätstudier utan ett uttalat teoretiskt perspektiv utifrån vil-
ken analysen kan förstås. Det blir då lärarnas och elevernas uppfattningar
om ämnet ofta i form av svar utifrån fasta svarsalternativ som dominerar.
Men som del i några multidisciplinära studier (Engström 2004b, Larsson
& Redelius 2004, Eriksson m fl 2003) förekommer också mer djupgående
analyser utifrån intervjuer med lärare (Larsson & Redelius 2004, Mustell
2004) elever (Larsson & Redelius 2004) samt analyser av arbetsplaner och
videoinspelade lektioner (Quennerstedt & Sundberg 2004). Dessa studier
gör mer fördjupade analyser av innehållet, och har också oftare en tydliga-
re teoretisk förankring.

I de internationella tidskrifterna i min genomgång är det relativt få stu-
dier som analyserar, diskuterar eller problematiserar innehållsfrågor i
idrottsämnet. Den internationella forskningsutblicken ger istället vid han-
den att forskningen på skolämnet ’Physical Education’ främst består av fy-
siologisk och psykologisk forskning. Den mer pedagogiskt inriktade forsk-
ningen karaktäriseras av att diskutera och utvärdera olika undervisnings-
modeller, en fokus på idrottslärarens kompetens, ungdomars aktivitets-
mönster och aktivitetsnivåer samt i viss mån högre utbildning. Också frå-
gan om genus berörs i flera artiklar, men inte i relation till innehållsaspekter
i ämnet. Men även bland de studier som tar upp innehållsaspekter i ämnet,
är det flera där innehållsfrågor enbart berörs till en liten del. Det är i min
genomgång 7 artiklar som tydligt fokuserar innehållsaspekter i ämnet, och
som därmed kan sägas inrymmas i det Amade-Escot (2000) benämner som
didactics of Physical Education, dit också min avhandling kan räknas.

Så hur bidrar min avhandling till kunskapsutvecklingen av den svenska
respektive den internationella forskningen på skolans idrottsämne? För det
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första bidrar min avhandling till den nationella forskningen genom teore-
tiskt förankrade och fördjupade analyser av ämnesinnehållet i idrott och
hälsa, och då inte enbart i termer av de idrottsaktiviteter som utförs i under-
visningen. För det andra bidrar jag till den internationella forskningen dels
genom analyser med fokus på innehållet inom ramen för ’didactics of
physical education’, dels med min teoretiska ansats där det innehåll som
erbjuds även betraktas som en del i elevernas meningsskapande. Avslut-
ningsvis bidrar jag till såväl den nationella som den internationella forsk-
ningen med att särskilt uppmärksamma innehållet avseende hälsa.
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Noter
1 Ämnesdidaktik är enligt Leif Östman (2000) ett kunskapsområde som är knutet
till ett specifikt ämne eller område, och ämnesdidaktiska studier har genomförts
inom såväl den fenomenografiska didaktiktraditionen som den läroplansteoretiska
didaktiken. Exempel på avhandlingar på senare tid som ämnesdidaktiskt fokuserar
lärandeinnehållet är; i matematik (Löwing 2004), i engelska (Bentley 2002) eller i
naturorientering (Zetterqvist 2003). Exempel på ämnesdidaktiska läroplans-
teoretiska avhandlingar är; i hem- och konsumentkunskap (Hjälmeskog 2000), i
språkundervisningen (Tornberg 2000) eller i naturorientering (Svennbeck 2004).
2 Inger Karlefors (2002) fokuserar i sin avhandling idrottslärare i samverkan med
andra lärare, men berör innehållsaspekter på ett par områden i såväl lärarenkäter
som lärarintervjuer.
3 Barbro Carli (2004) studerar i sin avhandling kvinnliga lärares och flickors invol-
vering i idrottsämnet från 1800-tal till sent 1900-tal.
4 Katarina Swartling Widerström (2005) studerar den kroppsförståelse som kom-
mer till uttryck i kurs- och läroplaner samt i idrottslärarnas fackpress från 1970-
talets mitt till och med 2002.
5 SIH-projektet innefattar flera olika forskningsprojekt, där vissa studier berör inne-
hållsaspekter i idrott och hälsa. Främst berörs innehållet i lärarenkäter, lärar-
intervjuer, elevenkäter, elevintervjuer samt arbetsplansanalyser. Enkäter samlas in
2001, då 1976 barn och deras lärare (n=75) i skolåren 3, 6 och 9 deltar. Intervjuer
genomförs även på ett urval av lärarna. I olika uppföljningsstudier fokuseras sedan
via enkäter respektive elev- och lärarintervjuer skolor där de fysiskt mest aktiva
eleverna respektive de fysiskt minst aktiva eleverna återfinns (Engström 2004b,
Larsson & Redelius 2004).
6 Numera åter Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).
7 Örebrostudierna är en övergripande beteckning jag gett de två nationella ut-
värderingar som genomförts på Örebro universitet 2002 respektive 2003. Studien
2002 består på grundskolan av skolledarenkäter (N=152), lärarenkäter (N=142),
elevenkäter (N=657), läroplans- och arbetsplansanalyser, lärarintervjuer, video-
analyser samt analyser av läromedel och media (Eriksson m fl 2003). Utvärderingen
2003 är del av den nationella utvärderingen av grundskolan NU-03 och består av
enkäter till 6788 elever och 1688 lärare i skolår 9 avseende bakgrundsdata och
ämnesjämförelser. Dessutom samlades enkäter in från föräldrar till de 6788 eleverna.
Data samlades också in avseende elevernas slutbetyg och föräldrarnas utbildnings-
nivå. För frågorna om ämnesinnehållet i skolämnet idrott och hälsa används ett
mindre urval av 2407 elever och 82 lärare (Eriksson m fl 2005).
8 Riksidrottsförbundet har initierat två studier som syftar till att beskriva idrotten i
skolan. 1996 samlades enkäter in från 496 grundskolor, medan 2000 samlades 251
enkäter in (Eriksson 1996, 2000).
9 Studien som genomfördes i samband med projektet ’Sätt Sverige i rörelse 2001’ är
en enkätstudie riktat till elever, lärare, skolledare/förskolechefer samt lärare i förs-
koleklass vid 24 grundskolor och 24 gymnasieskolor (Strandell & Bergendahl 2002).
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10 För en vidare diskussion om ’att ha roligt’ i idrott och hälsa se Larsson och
Redelius (2004).
11 Jag är väl medveten om att forskning inom området inte enbart publiceras i inter-
nationella tidskrifter, men att det ändå kan ses som ett sätt att göra en internatio-
nell utblick som ger en bild av forskningsläget.
12 Sökningen har genomförts i databasen ELIN@Örebro vid Örebro universitets-
bibliotek där databaserna ABI/inform, ACS, CUP, EBSCO, Emerald, JSTOR,
Kluwer, MUSE, ScienceDirect, Springer, Wiley, OUP, DOAJ ingår. Sökningen gjor-
des först med sökorden ’physical education’ mellan åren 1995-2005. Det resulte-
rade i 1504 träffar. Därefter lades sökorden; didactic*, pedagogy, content, subject,
subject content, school, curriculum, activities samt learning till i olika kombinatio-
ner. Dessutom gjorde jag en genomgång av tidskrifterna; European Physical
Education Review; Sport, Education and Society; Pysical Education and Sport
Pedagogy; Journal of Teaching Physical Education de tre senaste årgångarna.
Sökningen resulterade i att knappt 100 abstracts trycktes ut och lästes igenom. Av
dessa abstract valdes 33 artiklar ut som verkade beröra innehållsaspekter i ämnet.
En genomläsning av dessa artiklar resulterade i att 12 artiklar som tar upp innehålls-
aspekter i ’Physical Education’ (PE) kom att utgöra underlaget för min internatio-
nella forskningsutblick. Det innebär därmed att ett stort antal artiklar föll bort då
de ej berörde innehållsaspekter av ämnet. De berörde istället exempelvis; aktivitets-
nivåer; ämnets påverkan på elevernas fysiska kapacitet; utvärderingar av specifika
metoder eller program; lärarnas kompetens, ansvar, yrkesidentitet eller karriär-
utveckling; utveckling av elevernas motivation; högre utbildning (PETE); genus el-
ler övervikt. Vissa av dessa artiklar säger något om innehållet på ett indirekt sätt,
exempelvis Louisa Webb m fl (2004) som i en australiensisk kontext studerar hur
elevers och lärares kroppar är föremål för olika former av övervakning inom ramen
för PE. Resultatet av artikeln gör att innehållsfrågor kan diskuteras, men eftersom
innehållsaspekter inte tas upp i artikeln kommer denna och liknande artiklar inte
att beröras i den internationella forskningsutblicken.
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KAPITEL 3

Perspektiv på hälsa

Vad som är eller vad som kan ses som hälsa är inget som är självklart. Katie
Eriksson (1991) framhåller att det verkar vara ett evighetsproblem, där det
aldrig går att finna en helt tillfredsställande definition. Man kan säga att
hälsa är ett begrepp med många olika innebörder. Under rubriken Hälsa
väller exempelvis olika hälsotips och hälsobringande metoder över oss, allt
från kvällstidningarnas bantningsbilagor till reklamkanalernas fokusering
på hälsosamma livsmedel och skönhetsprodukter. Samtidigt är hälsa i vår
vardag även intimt förknippad med sjukdomar, eller snarare med att inte
vara sjuk (Tegern 1995), samt med vårt välbefinnande – hur vi mår. Hälsa
utgör på detta sätt en självklar del av de flesta människors vardag, där olika
sätt att se på hälsa påverkar den vardagliga synen på hälsa (Tegern 1995,
Olin Lauritzen 2001).

Hälsa kan således sägas utgöra en av de mer fundamentala aspekterna av
den mänskliga tillvaron, och den tilldelas ett stort värde av många männis-
kor (Qvarsell 2001, Qvarsell & Torell 2001). Ända sedan antiken har hälsa
varit föremål för filosofiska reflektioner och vetenskapliga studier. Vad som
innefattas i ett filosofiskt eller vetenskapligt hälsobegrepp är nära förknip-
pat med människosyn, vetenskapssyn och omvärldssyn samt med andra
värden som anses viktiga i samhället (Eriksson 1991). Man kan därmed
säga att hälsa inte är något givet utan något kulturellt eller diskursivt, rela-
terat till den kontext där begreppet används (Qvarsell 1989, Brülde 1998).

Syftet med föreliggande kapitel är att introducera några olika perspektiv
på begreppet hälsa. I avhandlingen får det betydelse eftersom, som Bengt
Brülde och Per-Anders Tengland (2003) uttrycker det, våra föreställningar
om hälsa påverkar olika handlingar, verksamheter och institutioner. I det
här fallet hur det påverkar verksamheten i skolämnet idrott och hälsa. Det
utgör därmed en möjlig kontextualisering av mina analyser av hälsa i idrott
och hälsa. Kapitlet utgör dessutom en startpunkt för min diskussion om
hur hälsa kan analyseras som något diskursivt där såväl begreppet hälsa
som perspektivet på hälsa kan stå som utgångspunkt för analyserna.

I det följande kommer jag först att med utgångspunkt i idéhistorisk och
filosofisk forskning peka på några huvuddrag i hälsobegreppets använd-
ning i historien. Därefter ska några huvuddrag i olika perspektiv på hälso-
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begreppets användning i en mer nutida referensram diskuteras med utgångs-
punkt i en uppdelning i patogena respektive salutogena perspektiv på hälsa.

Hälsobegreppet i historisk belysning
Ser man på hälsobegreppet historiskt så har två sätt att förhålla sig till hälsa
har varit dominerande: ett moraliskt normativt och ett vetenskapligt nor-
mativt (för en liknande indelning se Pörn 1995). Ett moraliskt normativt
förhållningssätt innebär att det är rådande samhällsnormer i termer av ideal
samt beteende- och moralkoder som främst påverkar vad som ses som häl-
sa, medan ett vetenskapligt normativt förhållningssätt innebär att veten-
skapen och då främst medicinvetenskapen avgör vad som betraktas som
hälsa.

I moraliskt normativa förhållningssätt är hälsa ofta av en utopisk karak-
tär och betecknar ett idealtillstånd. Hälsa står för något ouppnåeligt, men
samtidigt ändå något eftersträvansvärt. Det anger också en riktning för hur
man bör leva för att uppnå det eftersträvansvärda (Qvarsell 1989). Hälsa
beskrivs därigenom ofta som någon form av balans, till exempel mellan
individen och naturen; individen och samhällets moral; individen och Gud;
eller mellan kroppens olika organ.

Antikens hälsosyn kan enligt Lennart Nordenfelt (1991) ses som exem-
pel på ett moraliskt normativt förhållningssätt till hälsa. Där ses hälsa som
det som ger människan ett inre värde i termer av dygdiga handlingar, öm-
sesidiga relationer och medborgerliga plikter. Aristoteles beskriver, enligt
Nordenfelt (1991), människans välbefinnande kopplat till samtidens moral
och etik, där tanken är att skapa en gynnsam kultur för att dana männis-
kors karaktär (se även Eriksson, 1991). Hälsa betraktas därmed som ett
aktivt och dygdigt – det vill säga måttfullt – liv, och är slutmålet för all
mänsklig aktivitet. Det handlar om att förverkliga sig själv, eller rättare sagt
sin funktion, för att uppnå det högsta goda i livet (Nordenfelt 1991). Det
innebär att människan för att nå hälsa förväntas välja det som är måttligt i
en bestämd situation i sitt sociala liv, att följa ’den gyllene medelvägen’1.

Hippokrates å sin sida beskriver hälsa som ett jämviktstillstånd, där krop-
pens organ fungerar i harmoni med varandra och sin omgivning. Han me-
nar att sjukdomar tillkommer av yttre eller inre orsakade rubbningar i nå-
gon av kroppsvätskorna blod, slem, svart galla eller gul galla, och att det är
en bristande anpassningsförmåga mellan organen eller gentemot yttervärl-
den som är grunden till sjukdom (Eriksson 1991, Kallenberg & Larsson
2001). Botemedlen för att rätta till balansen mellan vätskorna i kroppen är
framförallt åderlåtning eller lavemang. Men vetskapen om att det är få sjuk-
domar som går att bota gör att det i den hippokratiska traditionen är mycket
viktigt med levnadsregler och upplysning om hur man skall undvika att
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drabbas av sjukdomar. Detta sätt att se på sjukdom lever vidare ända in på
1700-talet, då många framstående läkare skriver böcker om hur man skall
leva för att förebygga risken för sjukdomar och därmed att bevara sin hälsa
på bästa sätt (Qvarsell, 1989).

Ett moraliskt normativt förhållningssätt, där hälsa står för ett utopiskt
tillstånd av total frånvaro av sjukdom och död, är även en tydlig del i många
religiösa traditioner2 (Eriksson 1991, Qvarsell 1989). Det finns enligt Roger
Qvarsell (1989) ett nära samband i historien mellan just tro och hälsa.
Exempelvis under medeltiden då kristendomen tar över som dominerande
ideologi i väst, betraktas hälsa snarast som ett tillstånd som kan uppnås när
själen går vidare till paradiset. Sjukdom och död ingår samtidigt på ett
naturligt sätt i den kristna världsbilden som straff, öde eller som en gudom-
lig varning till människan om jordelivets korthet och förgänglighet. Före-
ställningen om att det finns ett liv efter döden gör att det inte har så stor
betydelse hur man mår i jordelivet, då livet och döden är en gåva från Gud.
Den traditionella kristna världsbilden ger därmed en upplevelse av helhet,
där verkligheten kan förklaras som Guds verk (Qvarsell, 1995, Tamm,
1988). Denna moraliskt normativa syn på hälsa som är typisk för en idea-
listisk religiös människosyn innebär att hälsa främst ses som en moralisk
egenskap, en dygd, ett liv i enlighet med Guds vilja, medan sjukdom betrak-
tas som synd eller ett lyte.

I modern tid, i och med sekulariseringen i väst, så avklingar kristen-
domens inflytande alltmer, och vetenskapen med sin fokus på rationellt tän-
kande börjar ta över religionens roll som överordnad ideologi inte minst
när det gäller hälsa (Carlsson 1995). Det får till följd att ett vetenskapligt
normativt förhållningssätt till hälsa tar över som huvudsaklig bärare av
’sanning’ om hälsa, och sökandet efter den yttersta objektiva sanningen,
reducerat till mekaniska termer, blir allt viktigare. Det innebär att man bry-
ter med den hippokratiska sjukdomsuppfattningen att alla sjukdomar har
samma ursprung, och ett biomedicinskt synsätt med en utgångspunkt i
dikotomier såsom sjuk-frisk, rätt-fel, normalt-onormalt utvecklas (Dahn
1995). Det biomedicinska synsättet kan därmed ses som ett exempel på det
jag benämner som ett vetenskapligt normativt förhållningssätt till hälsa3.
Detta innebär att det är vetenskap och framförallt medicinvetenskapen som
är normen för vad som ses som hälsa respektive vad som inte ses som hälsa,
eller snarare vad som ses som sjukdom. De vetenskapligt normativa för-
hållningssätten till hälsa leder även till en skarp åtskillnad mellan fakta och
värden, samt att kropp och själ respektive människa och natur ses som
skilda. Dualismen mellan kropp och själ har sitt ursprung i att själen upp-
höjs till att vara ett uttryck för Gud, och därför ej kan studeras vetenskap-
ligt. Kroppen däremot betraktas som en maskin som kan utforskas utifrån
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dess olika beståndsdelar. Frisk är människan när maskinen (kroppen) fung-
erar och sjuk när maskinen inte fungerar. Människokroppen reduceras till
mekaniska delar som kan studeras i laboratorieexperiment, och med ut-
gångspunkt i dessa dikotomier växer medicinen som forskningsfält, och
människokroppen reduceras till allt mindre beståndsdelar (Ewles & Simnett
2003, Tamm 1988).

I och med den kliniska medicinens framsteg, och framgångsrik medi-
cinsk forskning under 1800-talet med framtagande av bland annat olika
typer av vaccin och antibiotika, påverkas hälsobegreppet mot en än mer
tydlig koppling till sjukdomsbegreppet än tidigare. Eftersom det är sjuk-
domsbegreppet och inte hälsobegreppet som dominerar inom medicin-
vetenskapen, så får det till följd att hälsa och sjukdom betraktas som varan-
dras motsatser, och hälsa ses således som frånvaro av sjukdom (Eriksson
1991). I början av 1900-talet blir sjukvården mer och mer specialiserad,
och läkare får en allt högre status i samhället. Vetenskapen tar nu över
religionens roll som huvudsaklig bärare av sanning avseende hälsofrågor
(Lundqvist 2001, Palmblad 1990).

Såväl ett vetenskapligt normativt som ett moraliskt normativt förhåll-
ningssätt benämner jag i avhandlingen som patogena perspektiv på hälsa.
Det gör jag med grund i att det är det onormala i termer av sjukdom, ideal
eller beteendenormer som fokuseras, samt att hälsa ses som något man har
eller inte har i förhållande till någon moralisk eller vetenskaplig norm. Men
det har också i historien utvecklats perspektiv på hälsa som inte tar sin
utgångspunkt i det sjuka eller onormala. Under 1900-talets andra hälft ut-
vecklas med utgångspunkt i WHO’s i många stycken innovativa och provo-
kativa hälsodefinition en vidare syn på hälsa.

WHO’s utmaning
Det medicinska synsättet på sjukdom och hälsa dominerar föreställningen
om hälsa under 1900-talet och än idag har detta synsätt en stark position
(Qvarsell 2001). Men hälsobegreppet utvecklas under 1900-talet på flera
fronter parallellt, där (natur-) vetenskapen står för ett perspektiv på hälsa,
medan andra områden står för ett mer totalt hälsobegrepp (Nordenfelt
1991, Pörn 1995). Ett tecken på det är världshälsoorganisationen WHO’s
idag nästan klassiska definition av hälsa och deras hälsofilosofi, som efter
erfarenheter från andra världskriget kom att fokusera en hälsosyn som be-
tonar det friska och människans sociala liv, istället för det sjuka. WHO’s
definition beskriver hälsa som ett positivt mål som angår hela människan
och hela hennes livssituation. Den är mycket innovativ för sin tid och defi-
nitionen har haft stor betydelse för debatten om hälsa och hälsobegreppet,
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och har även influerat till mer djupgående och holistiska hälsoteorier. Den
lyder i förkortad version:

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt väl-
befinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnju-
tande av hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter
som tillkommer varje mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, reli-
gion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden4.
(WHO 1948)

WHO’s deklaration om hälsa som inte förändrats sedan 1948 beskrivs ofta
just som en definition av hälsa. I denna egenskap har den med viss rätt
kritiserats, bland annat för att hälsa ses som ett ideal som knappast kan
uppnås eftersom det då krävs fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt väl-
befinnande (Ewles & Simnett 2003). Den generella och omfattande formu-
leringen har ifrågasatts eftersom den inte får någon praktisk betydelse som
måttstock på om någon har hälsa eller inte (Kallenberg & Larsson 2001,
Willman 1996). Den har också kritiserats för att hälsa framställs som något
statiskt, som ett tillstånd, och som ett mål i sig (Ewles & Simnett 2003).
Men ett annat sätt att se på WHO’s text, som inte utgår ifrån att hälsa är
något man har eller inte har, är att betrakta den som en deklaration eller en
viljeriktning för den globala hälsopolitiken och hälsoarbetet. Kjell Kallen-
berg och Gerry Larsson (2001) diskuterar WHO-definitionen som en vision
om hälsa som syftar till att driva utvecklingen i hälsofrågor vidare, och läst
på detta sätt är det möjligt med andra tolkningar, och även andra konse-
kvenser är möjliga.

Vid Ottawakonferensen 1986 utvecklar WHO sitt hälsobegrepp vidare.
David Seedhouse (1997) hävdar dock att det inte är en utveckling av WHO’s
hälsodefinition, utan snarast är en helt annan. Den formuleras som:

Health promotion is the process of enabling people to increase control
over, and to improve, their health. To reach a state of complete
physical, mental and social well-being, an individual or group must
be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to
change or cope with the environment. Health is therefore, seen as a
resource for everyday life, not the objective of living. Health is a
positive concept emphasizing social and personal resources as well
as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the
responsibility of the health sector, but goes beyond healthy life-styles
to well-being. (WHO 1986, s 1).

Björn Mårdén (1999) pekar utifrån Ottawa-manifestet på att ansvaret för
hälsa nu kan sägas delas mellan individ, grupp, organisation och samhälle,
samt att den i likhet med definitionen av hälsa från 1948 visar på en bredd
som inkluderar mer än sjukdomar och sjukvård. Även hälsans kontextuella
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karaktär lyfts här fram tydligare än tidigare. Det formuleras vidare i dekla-
rationen som:

Health is created and lived by people within the setting of their
everyday life: where they learn, work, play and love. (WHO 1986, s 2)

Det innebär att hälsa bör ses som en resurs som skapas och utvecklas i
relationen individ-omgivning (se även Medin & Alexandersson 2000). Vid
WHO’s Sundsvallskonferens 1991 poängteras än tydligare hälsa som en
resurs och hälsa som en dynamisk process eftersom:

Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite
of human life and social development rather than the ultimate aim of
life. It is not a fixed end-point, a ”product” we can acquire, but
rather something ever changing, always in the process of becoming.
(Haglund m fl 1991, s 3)

I WHO’s senaste manifest för hälsofrämjande arbete (2005)5 kopplas hälso-
främjande även till mänskliga rättigheter, solidaritet, likvärdiga möjligheter
för hälsa och välbefinnande, global utveckling samt hållbarhet avseende
policy, handling och infrastrukturer i samhället. Hälsa framförs här som en
global angelägenhet där insatser på olika nivåer, och inom en mängd olika
områden, kan ses som centrala för hälsa. Som en parallell till WHO’s mani-
fest om hälsofrämjande kan också arbetet inom WHO att fånga upp konse-
kvenser av olika funktioner och funktionshinder ses. Arbetet presenterades
2001 i ’International Classification of Functioning, Disability and Health’
(Socialstyrelsen 2003), och innebär att aktiviteter, delaktighet i sin livssitu-
ation, kroppens funktioner och strukturer samt den omgivning människor
lever och verkar i alla kan och bör ses som centrala aspekter av hälsa.

Som jag visat ovan skiftar synen på hälsa genom historien. Begreppet har
över tiden påverkats i olika riktningar, främst av filosofi, religion, moral,
politik och vetenskap. Man kan alltså säga att hälsa inte är något givet utan
något kulturellt eller diskursivt, relaterat till den kontext där begreppet
används. Sammanfattningsvis kan sägas att hälsobegreppet å ena sidan ofta
varit av utopisk karaktär och har betecknat ett idealtillstånd eller en rikt-
ning för hur man bör leva. Det benämner jag som ett moraliskt normativt
förhållningssätt till hälsa. Hälsa har då ofta beskrivits som någon form av
balans till exempel mellan individen och naturen, individen och samhällets
etik och moral, individen och Gud eller mellan kroppens olika organ. Å
andra sidan betecknar hälsobegreppet ett tillstånd av frånvaro av sjukdom
som med bas i främst medicinvetenskapen fokuserar det sjuka som ett mot-
satspar till hälsa. Det benämner jag i avhandlingen som ett vetenskapligt
normativt förhållningssätt. Men även perspektiv på hälsa som inte tar sin
utgångspunkt i det som är onormalt eller sjukt framträder genom historien.
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Framförallt i slutet av 1900-talet utvecklas och vidgas begreppet bland an-
nat genom WHO’s deklarationer om hälsa till att innefatta fysiskt, psykiskt
och socialt välbefinnande, och också hälsa som en dynamisk process som
alltid är i vardande.

Med utgångspunkt i den historiska beskrivningen av hälsobegreppet
kommer jag i nästa del lite djupare diskutera vad som kännetecknar teorier
om hälsa som tar sin utgångspunkt i det sjuka eller onormala, respektive
vad som kännetecknar teorier som tar sin utgångspunkt i just hälsa.

Patogen och salutogen
I det följande ska jag fördjupa diskussionen om hälsobegreppets olika ut-
tolkningar med hjälp av en uppdelning i patogena respektive salutogena
perspektiv på hälsa. Patogena perspektiv är teorier som fokuserar det sjuka
eller onormala, medan salutogena perspektiv är teorier som tar sin utgångs-
punkt i begreppet hälsa6 (se även Brülde & Tengland 2003). Vidare kom-
mer jag att peka på några huvuddrag i patogena respektive salutogena per-
spektiv på hälsa.

Med fokus på det sjuka eller onormala – ett patogent perspektiv
Många förklaringar till vad hälsa kan vara startar i någon form av norma-
litet, och fokuserar då avvikelser från det normala. De benämns av Anto-
novsky (1979, 1996a) för patogena perspektiv på hälsa (patos=sjukdom),
och innebär att det är det sjuka eller det onormala som är av intresse. Hälsa
ses som motsatsen till det onormala eller det sjuka, och definieras ofta som
frånvaro av sjukdom (Medin & Alexandersson 2000, Pörn 1995).

Ett biomedicinskt synsätt
Det som oftast får exemplifiera patogena perspektiv på hälsa benämns ib-
land som ett biomedicinskt synsätt (Medin & Alexandersson 2000, Tamm
1988). Biomedicinska förklaringsmodeller ser sjukdom som avvikelser från
normala tillstånd och beteenden, där en individ är sjuk om funktionerna
avviker från det normala, statistiskt arttypiska, med hänsyn taget till kön
och ålder (Nordenfelt 1991, Medin & Alexandersson 2000). Det får till
följd att det är det sjuka som är intressant att studera. Men det sjuka foku-
seras även i termer av att bota sjukdomar, att skydda mot sjukdomar eller
att förhindra och förebygga sjukdomar. Det är ett vetenskapligt normativt
förhållningssätt till hälsa som innebär att målet att främja hälsa kommer:

… att bli identisk med målet att bota och förebygga sjukdom. (Brülde
& Tengland 2003, s 31)
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Biomedicinska synsätt dominerar i många olika sammanhang, framförallt
inom medicinvetenskapen och till viss del inom sjukvården. Men hälsa upp-
fattas även i människors vardagliga föreställningar ofta som frånvaro av
sjukdom (Tegern 1995), där exempelvis mätning av kroppstemperatur ofta
får tolkningsföreträde före hur vi mår i en allmän mening. Ett biomedi-
cinskt sätt att se på hälsa har dessutom haft en dominerande ställning i
skolans hälsoarbete (Jensen 1996), där frågor om hygien, motion, livsstil
med mera ofta diskuterats i termer av att förhindra och förebygga framtida
sjukdomar, exempelvis benskörhet eller hjärt-kärlsjukdomar (Quennerstedt
2002).

Konsekvensen av ett biomedicinskt synsätt med fokus på sjukdomar är
en syn på människan som biologisk, eller kanske snarast med fokus på det
biologiska, där mycket annat blir förbisett (Medin & Alexandersson 2000,
Nordenfelt 1991). Kroppen är i första hand en biologisk företeelse som
föregår det sociala, och mänskliga handlingar och människors identitet är
förutbestämda av den biologiska kroppen. Den syn på människan som
kroppslig varelse som är dominerande i ett biomedicinskt synsätt får enligt
Chris Shilling (1993) till följd att det är den inre kroppens optimala funk-
tion som är målet, där sjukdom, åldrande och död ses som ett hinder. Kata-
rina Swartling Widerström (2005) menar att vetenskapen därigenom ut-
vecklar en delmänniska med en delkropp som innebär att olika vetenskap-
liga discipliner, som fysiologi eller anatomi, undersöker:

… olika aspekter av människan (Collste 1996, s 27), vilket gör att
människan kommer att förstås som en ’delmänniska’: psykisk, fysisk
och social och kroppen som ’delkropp’ bestående av kroppsdelar och
funktioner (Kirk 2002), som begreppsliggörs med hjälp av naturve-
tenskapliga begrepp (Kleinman 1972/1979). (Swartling Widerström
2005, s 62)

Det innebär också att den mänskliga kroppen inordnas i dikotomier som
sjuk/frisk eller normal/onormal. Det biomedicinska synsättet mekaniserar
således människans kropp och reducerar den till olika beståndsdelar på
exempelvis organ- eller cellnivå, som kan behandlas på olika sätt. ’Kroppen
som en maskin’ är en vanligt förekommande metafor för detta sätt att be-
trakta människokroppen (Ljunggren 1999, Swartling Widerström 2005).
Det innebär att kroppen ur ett hälsoperspektiv också betraktas som något
som kan förbättras, lagas eller som något där delar kan bytas ut. Sjukdom
eller skada ses som ett tillstånd när maskinen inte fungerar, och hälsa som
ett tillstånd när maskinen fungerar. Man kan kortfattat beskriva det biome-
dicinska/patogena synsättet som att:
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• Det är det sjuka eller avvikande som fokuseras.

• Hälsa ses som ett tillstånd i frånvaro av sjukdom eller skada.

• Som sjukdom betraktas avvikelser från normala tillstånd.

• Det är den biologiska aspekten av människan som kroppslig varelse
som fokuseras.

• Hälsa ses som ett mål, ett statiskt tillstånd som man kan uppnå ge-
nom att undvika sjukdom.

Hälsa som skönhetsideal
Som patogena förhållningssätt till hälsa kan man i likhet med Ingmar Pörn
(1995) även hänföra perspektiv som fokuserar avvikelser från det som inte
är normalt men ändå inte fokuserar sjukdom i medicinsk mening. Exempel
på sociala eller sexuella avvikelser som historiskt setts som avvikelser från
normala eller ideala tillstånd och därmed som sjukdom, är enligt Lisbeth
Sachs (1995) och Pörn (1995) att sjukdom orsakas av homosexualitet, att
naturkatastrofer orsakas av politisk illojalitet, att dödsfall orsakas av av-
und och att ohälsa orsakas av överflöd och individuella livsstilsfaktorer
såsom rökning och kost7.

På ett liknande sätt pekar Qvarsell (2001) på att hälsa och skönhetsideal
ofta har bundits samman. Med Qvarsell (2001) kan man något förenklat
säga att den moderna konsumtionskulturen representerar ett patogent för-
hållningssätt till hälsa, där till skillnad från det biomedicinska synsättet, ett
yttre perspektiv på kroppen kommer i fokus (Featherstone 1991, Lupton
1995). Kroppens inre delar är bara intressanta om det förbättrar det yttre
eller förhindrar att det yttre förfaller, och därmed ska kroppen bearbetas
för att uppnå ett vackrare yttre. Det innebär en kontroll av kroppen, ett
slags kroppsunderhåll, där ett vackert ’hälsosamt’ yttre och en smal och
vacker kropp blir som en symbol för hälsa, och det blir viktigare än ett ökat
välbefinnande i sig. Qvarsell (2005) anför vidare att:

Någon tydlig gräns mellan hälsa, sundhet och skönhet går inte att
upprätthålla. (s 9)

Detta märks enligt Qvarsell (2005) bland annat i reklamen för olika skön-
hetsprodukter, som inte sällan relateras till hälsa. Skönhet blir som ett ideal
för vad som är hälsa.

Att se frisk ut har i många sammanhang uppfattats som lika viktigt
som att vara det och skönhet har ofta uppfattats som ett tecken på
hälsa. (Qvarsell 2005, s 9)

Ett vackert och hälsosamt yttre verkar även relateras till värdet som person,
där exempelvis övervikt ses som ohälsosamt och till och med som omora-
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liskt i och med att man ställer sig utanför det samhällsekonomiska projek-
tet8. Det unga och vackra idealet blir därmed utgångspunkten för vad som
värderas som hälsosamt, och det är ett tydligt moraliskt normativt förhåll-
ningssätt till hälsa som framträder. Människans identitet blir kopplad till
det skönhetsideal och den idealkropp som vi i konsumtionskulturen lyfter
fram, och det skapar enligt Thomas Johansson (1997) en grogrund för en
stark kropps- och utseendefixering, där rädslan för åldrande och förfall blir
tydlig. Individens identitet blir på ett tydligt sätt kopplat till uppnåendet av
det unga och hälsosamma idealet. Man kan kortfattat beskriva det skön-
hetsideala/patogena synsättet som att:

• Normen för hälsa är ett tilltalande yttre och en smal och vacker
kropp.

• Det är ett yttre perspektiv på kroppen som fokuseras.

• Avvikelser från skönhetsidealet betraktas som ohälsosamt.

Med fokus på hälsa – ett salutogent perspektiv
Som följd av kritiken mot framförallt ett biomedicinskt/patogent synsätt
har en annan mer djupgående och holistisk teorityp vuxit fram. Dessa teo-
rier ger i likhet med WHO’s skrivningar om hälsa en vidare betydelse till
begreppet, med fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel. Det inne-
bär att hälsa ses som en helhet, och att det alltid är hela hälsan som påver-
kas vid exempelvis olika hälsofrämjande aktiviteter. Man kan därmed inte
bara påverka en individs fysiska hälsa utan att den psykiska och sociala
delen av hälsan påverkas samtidigt. I avhandlingen benämner jag dessa teo-
rier för salutogena perspektiv på hälsa9 (salus=hälsa).

Gemensamt för salutogena perspektiv är att relationen mellan hälsa och
sjukdom inte betraktas som en dikotomi, något som man har eller inte har,
utan att det snarare handlar om olika grader av hälsa som hela tiden skapas
och upprätthålls genom en process (Medin & Alexandersson 2000). Hälsa
utgör därmed en dimension eller en skala med olika lägen, som enligt Brülde
och Tengland (2003) inte kan definieras i traditionell mening. Teorierna tar
sin utgångspunkt i det som bevarar och utvecklar människors hälsa, och
betraktar ofta hälsa som närvaro av något positivt, exempelvis välbefin-
nande (WHO 1948, 1986), livskvalitet (Nordenfelt 1987, 1991), en balans
mellan inre och yttre faktorer (Pörn 1995) eller meningsfulla sammanhang
(Antonovsky 1979, 1996a). De utgår således från hälsa och inte från sjuk-
dom. Hälsa ses inte som ett statiskt tillstånd, utan som ett medel eller en
förutsättning för att uppnå andra saker i livet. Salutogena teorier utesluter
givetvis inte sjukdomsbegreppet, men framhåller att det är en separat pro-
cess som är tillämpligt i vissa sammanhang och som givetvis kan vara en
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påverkansfaktor på hälsa, men inte nödvändigtvis är det. Det är alltså möj-
ligt att vara sjuk, men ändå ha hälsa. I ett salutogent perspektiv är det
istället en mängd olika saker som kan påverka hälsa, såsom olika resurser
(fysiska, psykiska, sociala, politiska, religiösa, ekonomiska etc), sjukdomar,
handlingar eller miljöfaktorer (Qvarsell & Torell 2001, WHO 1986, 2005,
Wilkinson & Marmot 2003). Men vi kan även, för att förstå det Antonovsky
benämner som ’hälsans mysterium’, fokusera på frågor om själv, identitet
eller mening och inte bara på biologiska och medicinska orsaker till sjuk-
dom.

Människan betraktas i dessa hälsoteorier som aktiv och handlande i so-
ciala relationer, där hela människans funktioner och aktiviteter beaktas.
Delarna är endast intressanta i relation till en helhet, där det inte är delarna
som avgör hälsan utan det är den totala personens liv. Hälsa är något som
skapas i ett samspel mellan individ och omgivning, och med ett vidgat per-
spektiv på hälsa blir det således intressant att på nya sätt diskutera vad som
påverkar människors hälsa. Jennie Medin och Kristina Alexandersson
(2000) anför att med utgångspunkt i dessa teorier skapas hälsa:

… i rörelse och utvecklas i relation individ, handling, omgivning.
(s70)

Eller uttryckt med mitt språkbruk utifrån pragmatismen - hälsa skapas och
utvecklas i transaktion, i individernas aktiva handlande i den omgivning de
befinner sig. Även i ett salutogent perspektiv blir kroppen central, men inte
i meningen att den biologiska kroppen fungerar optimalt. Istället är det
alltid hela människan som betraktas ur perspektivet vad som utvecklar häl-
sa, välbefinnande eller livskvalitet. Man kan därmed säga att absoluta grän-
ser mellan det biologiska och det kulturella, mellan kropp och själ samt
mellan individ och omgivning upplöses.

Man kan förenklat sammanfatta salutogena perspektiv i följande punk-
ter:

• Det som skapar och utvecklar hälsa fokuseras.

• Hälsa ses som en dynamisk process ”… always in the process of be-
coming” (Haglund m fl 1991, s 3).

• Hälsa är något mer, eller något annat än frånvaro av sjukdom.

• Man kan vara sjuk men ändå ha hälsa.

• Hälsa skapas av fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel.

• Människan betraktas som aktiv och handlande, och alltid i relation
till sin omgivning.

• Hälsa ses som ett medel eller en förutsättning för att uppnå andra
saker i livet.
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Sammanfattning och reflektioner för det fortsatta arbetet
Historiskt har hälsobegreppet ofta varit av utopisk karaktär och har be-
tecknat ett idealtillstånd eller en riktning för hur man bör leva. Det be-
nämns i avhandlingen som ett moraliskt normativt förhållningssätt. Hälsa
har därigenom beskrivits som någon form av balans exempelvis mellan in-
dividen och naturen, individen och samhällets etik och moral, individen
och Gud eller mellan kroppens olika organ (se Qvarsell, 1989, Nordenfelt
1991, Eriksson 1991). Inom den moderna medicinska teorin har det främst
varit ett så kallat biomedicinskt synsätt på hälsa som dominerat. Detta syn-
sätt utgår ifrån en dualism där hälsa och sjukdom utgör varandras motsat-
ser, där det sjuka är det intressanta att studera eller bota. Hälsa definieras
därför som en avsaknad av sjukdom. I avhandlingen benämner jag det som
ett vetenskapligt normativt förhållningssätt. Människan betraktas i detta
synsätt i första hand som en biologisk varelse, där en individ är sjuk om
funktionerna avviker från det statistiskt arttypiska, med hänsyn taget till
kön och ålder (Nordenfelt 1991). Biomedicinska teorier dominerar i många
olika sammanhang, framförallt inom medicinvetenskapen och sjukvården.
Men hälsa uppfattas även i människors vardagliga föreställningar ofta som
frånvaro av sjukdom (Tegern 1995), där exempelvis mätbarhet av kropps-
temperatur ofta får tolkningsföreträde över hur man mår i en allmän me-
ning.

I avhandlingen benämner jag båda dessa förhållningssätt till hälsa för
patogena synsätt på hälsa i och med att det är det onormala eller sjuka som
fokuseras. Hälsa definieras därmed negativt och ses därigenom som mot-
sats till den moraliska eller vetenskapliga normen för det som betraktas
som onormalt eller sjukt. Men många hälsoteoretiker menar idag att hälsa
bör förstås som ett begrepp som har olika innebörder för olika människor i
olika situationer (Eriksson 1991, Nordenfelt 1987). Det innebär att andra
resonemang och teorier om hälsa har kommit att framträda i den filoso-
fiska och vetenskapliga diskussionen om människans hälsa. Teorierna kan
benämnas salutogena (Antonovsky 1996a), handlingsteoretiska (Pörn 1995)
eller också talas det i termer av promotion eller hälsofrämjande (Ewles &
Simnett 2003). Dessa ansatser lyfter fram att hälsa inte enbart handlar om
att bota, förhindra eller förebygga skador och sjukdomar, och de sätter
också frågor som har att göra med välbefinnande, livskvalitet, identitets-
utveckling, tillit, delaktighet, meningsfullhet eller sociala nätverk på hälso-
agendan (se exempelvis Antonovsky 1996a, Eriksson 2001, Theorell 2003,
Stiforss-Hanssen & Kallenberg 1996).

I dagens debatt runt begreppet råder en relativt bred uppslutning om att
en vidgad syn på hälsa, från att enbart vara ett medicinskt begrepp till att
innefatta hela människan i hela hennes livsmiljö, är något önskvärt10 (Brülde
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& Tengland 2003, Qvarsell & Torell 2001). En vidgad syn på hälsa innebär
således att hälsa ses som närvaro av något positivt, exempelvis livskvalitet,
helhet, meningsfulla sammanhang, och att hälsa inte utgör motsatsen till
begreppet sjukdom11. Människan är en handlande varelse i sociala relatio-
ner, där hela människans funktioner och aktiviteter beaktas, och där inte
delarna avgör hälsan utan personens hela liv.

I avhandlingen diskuteras hälsa med stöd i såväl pragmatismen som ett
salutogent perspektiv som något som inte är givet, utan som har olika inne-
börder relaterat till den kontext inom vilken hälsofrågorna behandlas. Hälsa
kan därmed ses som något diskursivt. Den vidare syn på hälsa, som jag med
utgångspunkt i WHO’s hälsodeklarationer skisserat i detta kapitel, för också
med sig ett öppet förhållningssätt till vad hälsa kan innebära, och om vi ska
söka kunskap om hälsa är det av vikt att starta i ett brett perspektiv där det
inte på förhand är givet vad som kan ses som hälsa eller inte. Det innebär
att jag förutom när hälsa explicit uttrycks även kan ha en öppenhet för att
även andra handlingar, situationer eller verksamheter kan betraktas som
hälsorelaterade beroende på vilket perspektiv som anläggs. I kapitel 9 kom-
mer jag att mer fördjupat diskutera och för avhandlingen utveckla ett så-
dant perspektiv. Jag avser också att med utgångspunkt i uppdelningen i
patogena (moraliskt eller vetenskapligt normativa) och salutogena perspek-
tiv på hälsa diskutera analyserna av hälsa i skolämnet idrott och hälsa i
termer av vilka perspektiv på hälsa som kan identifieras i materialet. Där-
med skapas en djupare förståelse för de synsätt på hälsa som framkommer
i de lokala styrdokumenten, och även hur analyserna kan förstås utifrån en
historisk kontext.
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Noter
1 Denna ståndpunkt utgår i stort från Platon som ansåg att hälsa var ett naturligt
och moraliskt ideal (Eriksson, 1991).
2 Paradismyten inom exempelvis judendomen eller i de indiska Vedaböckerna var
goda exempel på det utopiska tillståndet där människan levde i harmoni med natu-
ren och det gudomliga. Livet med arbete, sjukdom och död sågs som ett synda-
straff, där människan övergivit sin renhet och dragit plågor över sig. Även i de
Assyriska och Babylonska kulturerna var hälsa och sjukdom kopplat till religionen.
I deras demonologiska tro ansågs sjuka människor vara besatta av onda andar och
demoner (Eriksson, 1991, Qvarsell, 1989, Sjöström, 1990).
3 Andra vetenskapligt normativa synsätt är exempelvis teorier om psykisk dys-
funktion (se Brülde & Tengland 2003), eller psykoanalytiska modeller med utgångs-
punkt i Freuds teorier (se Tamm 1988).
4 På engelska lyder definitionen: ”Health is a state of complete physical, mental and
social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The enjoyment
of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of
every human being without distinction of race, religion, political belief, economic
or social condition.” Den svenska översättningen är från Katie Eriksson (1991, s
16)
5 The Bangkok charter
6 Liknande indelningar går att finna i Pörn (1995) som benämner patogena per-
spektiv som biostatiska respektive idealrelativistiska och salutogena för handlings-
teoretiska, Nordenfelt (1991) benämner den som biostatistiska respektive holistiska
medan Medin och Alexandersson (2000) benämner dem som biomedicinska res-
pektive humanistiska.
7 Pörn (1995) benämner det som en obegränsad idealrelativistisk syn på hälsa.
8 Internationellt har det på senare tid initierats en debatt där en kritik riktas mot
hur övervikt/fetma lyfts fram som samhällets dominerande hälsoproblem, samt att
den forskning som detta grundar sig på är starkt överdriven (Evans & Davies 2004,
Kirk 2004). Debatten handlar också om hur tanken om att fysisk aktivitet och
särskilt skolans idrottsämne ska lösa denna ’fetma-epidemi’ är problematisk, och
att idrottsämnet tar på sig ett uppdrag som det inte kan lösa (Evans 2003). Evans
(2003) anför att ämnets roll konstitueras som ”… the frontline saviours of
(fat)humankind” (s 90), och Gard (2004) framhåller att det är en omöjlig uppgift
för idrottslärarna där ”… we may end up having to explain our failure in a job for
which we did not apply” (s 77). Istället menar Gard och Wright (2001) att en
hegemonisk och okritisk fokus på hälsa i termer av kroppsvikt och kroppsform
snarast skapar oro och ångest hos eleverna, samt att det tystar andra alternativa
sätt att motivera och genomföra undervisning i idrottsämnet.
9 Det jag utifrån Antonovsky benämner för salutogena perspektiv på hälsa benämner
Pörn (1995) för handlingsteoretiska, Nordenfelt (1991) för holistiska medan Medin
och Alexandersson (2000) benämner dem humanistiska.
10 Det råder dock ingen överensstämmelse om vad som ska innefattas i begreppet
eller vad som anses påverka hälsa.
11 Sjukdomar påverkar givetvis hälsa, men behöver inte nödvändigtvis göra det.
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KAPITEL 4

Meningsskapande och diskurs

Den här avhandlingens syfte är att belysa och diskutera institutionella för-
utsättningar för meningsskapande i undervisningen i idrott och hälsa. Sär-
skilt kommer meningsskapande i relation till hälsa att uppmärksammas.
Men hur kan man förstå meningsskapande i en institutionaliserad verk-
samhet som skolan utgör, och hur kan den institutionella dimensionen av
meningsskapande analyseras?

I detta kapitel kommer jag med utgångspunkt i ovanstående frågor att
redogöra för avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Jag kommer då att
behandla pragmatism, främst John Deweys transaktionella perspektiv på
meningsskapande, samt diskursteori. Dessa utgångspunkter utgör en grund
i avhandlingen och även de perspektiv utifrån vilka jag gör mina val av
objekt, metod, analysverktyg etc. Ambitionen med kapitlet är att tillföra en
tydlighet och genomskinlighet gällande det teoretiska ramverk och de ut-
gångspunkter utifrån vilka analyserna görs. Utgångspunkterna utgör också
en fond mot vilken avhandlingens resultat kan förstås och vilka anspråk jag
har på resultaten. De kan även ses som grund för en kvalificering av det
perspektiv på undervisning som meningserbjudande som jag med utgångs-
punkt i Tomas Englunds arbeten (1997, 1998, 2004a) diskuterade i kapitel
2.

I föreliggande kapitel presenteras först pragmatism och John Deweys
transaktionella perspektiv som ett sätt att förstå meningsskapande proces-
ser. Därefter lyfts diskursteori fram som ett sätt att förstå och analysera
mönster och regelbundenheter inom en institutionell verksamhet, samt för
att förstå hur dessa mönster iscensätts i verksamheten. Avslutningsvis dis-
kuteras hur perspektiven används för att förstå och analysera institu-
tionaliserade diskurser som en dimension av meningsskapande i undervis-
ning.
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En pragmatisk hållning

Pragmatism utgör ett perspektiv – ett sätt att se
på världen – och en handlingsfilosofi – ett sätt
att undersöka världen. (Ljunggren 2000, s 5)

Avhandlingen tar sitt avstamp i pragmatismen, och då är det främst Dewey
som kommer till tals. Anledningen till det är att avhandlingen fokuserar
utbildning, och Dewey är den inom pragmatismen som riktat störst intresse
mot utbildningsfrågor (Biesta 1994). I det nedanstående inleder jag med en
introduktion av pragmatismen för att därefter fokusera min läsning av De-
wey och hans transaktionella perspektiv. Med hänvisning till Dewey anför
Gert Biesta och Nicholas Burbules (2003) att när man tolkar någon och
sedan skriver en text så är en rekonstruktion det enda möjliga.

The only construction possible is a reconstruction. (s 51)

Min läsning av pragmatismen kan alltså betraktas som en form av rekon-
struktion av Deweys utbildningsteori. Man kan förhoppningsvis se den som
en ”… kritisk och kreativ rekonstruktion av Deweys filosofi, där förutsätt-
ningar och syften med den egna forskningen är satt i ett dialogiskt växelspel
med Deweys filosofi och där medvetna överväganden görs utifrån de erfa-
renheter som då uppstår” (Lehmann-Rommel 2000, s 63).

När jag antar en pragmatisk hållning till mitt forskningsobjekt innebär
det att jag söker mig förbi frågan om objektivism kontra relativism, där
kunskap antingen betraktas som en objektiv bild av verkligheten, eller som
relativ denna verklighet (Bernstein 1993). Med en pragmatisk hållning vär-
deras istället kunskaper utifrån vad man vill uppnå, eller vilket syfte man
har. Syftet utgör därmed utgångspunkten, från vilken man kan värdera vissa
kunskaper eller teorier som mer fruktbara eller ’sanna’ än andra. Sannings-
begreppet blir därmed ett annat med en pragmatisk hållning1. Detta för-
hållningssätt benämns ibland som syftesrelaterat (Säfström & Östman
1999), och för mig innebär det att jag i avhandlingen formulerar en ut-
gångspunkt, inte för att få fram sanningen om undervisningen i idrott och
hälsa, utan som ett bidrag till att förstå och analysera meningsskapande om
exempelvis hälsa i undervisning.

Inom pragmatismen framhålls vidare en pluralistisk blick, vilket innebär
att analyser som antar en pragmatisk hållning” … syftar till att utgöra ett,
av många möjliga bidrag till ett kritiskt samtal om hur vi skall förhålla oss
till oss själva, naturen och andra” (Säfström & Östman 1999, s 24). Det
gäller att diskussionen ständigt får leva vidare, och att nya perspektiv kon-
tinuerligt övervägs. Denna avhandling kan därmed ses som en del i den
övergripande diskussionen om undervisningsinnehållet i skolämnet idrott
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och hälsa, om relationen utbildning – hälsa, och om meningsskapande om
hälsa i undervisning.

Pragmatism ett alternativ till vad?
Pragmatismen är en filosofi som från 1800-talets slut utvecklas av olika
filosofer, bland annat Charles S Peirce, William James och John Dewey.
Pragmatismen utvecklas som en kritik mot den moderna västerländska
’mainstream’ filosofin, i Deweys fall den analytiska filosofin, en realistisk
epistemologi och hegemonin av en instrumentell rationalitet inom veten-
skapen (Biesta & Burbules 2003). I många av sina arbeten kritiserar Dewey
olika aspekter av moderniteten, bland annat idén om slutgiltiga och oför-
änderliga principer och lösningar. Kärnan i Deweys kritiska inlägg riktar
sig mot den moderna filosofins uppdelning av det inre, människans inre
medvetande, och det yttre, den omgivande världen eller ’verkligheten’. I
den uppdelningen uppstår enligt Dewey (1916) det epistemologiska proble-
met, som handlar om individens förmåga och möjlighet att ha kognitiva
relationer med omvärlden. Utgångspunkten i detta perspektiv är att män-
niskan får kunskap om världen genom att betrakta den utifrån. Det kallas
ibland för åskådarteorin2 (Säfström & Östman 1999, Cherryholmes 2000).
Konsekvensen av åskådarteorin är att kunskap ses som en sann bild av
verkligheten, där individen eller själva kunskapandet inte påverkar eller
förändrar kunskapen. Biesta och Burbules (2003) menar att frågan om hur
vi kommer i kontakt med omvärlden och hur vi kan få kunskap eller erfa-
renheter om omvärlden genom vårt tänkande eller medvetande blir ett pro-
blem i åskådarperspektivet, men även frågan om hur det yttre kan påverka
det inre blir problematisk3.

Uppdelningen av inre och yttre, som även yttrar sig i andra dualismer
såsom kropp-själ, subjektiv-objektiv, teori-praktik, fakta-värden, är enligt
Dewey inte nödvändiga utgångspunkter för filosofin, utan enbart resultatet
av en specifik historisk utveckling inom filosofin (Biesta & Burbules 2003).
Uppdelningarna kan istället ses som en specifik lösning på vissa specifika
problem som har sin utgångspunkt i en mekanisk världsbild, det vill säga
idén om att världen kan beskrivas i mekaniska termer och att den styrs av
mekaniska lagar, där verkligheten är:

… a scene of indifferent physical particles acting according to
mathematical and mechanichal laws. (Dewey 1929a, s 33)

Med utgångspunkt i den mekaniska världsbilden och i en dualistisk filosofi
så vill människan enligt Dewey tänka:

… in terms of extreme opposites. It is given to formulating its beliefs
in terms of either-ors, between which it recognizes no intermediate
possibilities. (Dewey 1938, s 5)
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Dewey påpekar att det är när dessa dualismer betraktas just som en sann
bild av världen som problematiska konsekvenser uppstår, framförallt efter-
som motsatserna tenderar att bli ojämlikt fördelade. Dewey varnar till och
med för att de förenklingar som ett dualistiskt betraktelsesätt med ett an-
tingen/eller tänkande innebär, är en av de ”… största farorna för ett demo-
kratiskt samhälle, eftersom motsatserna alltid tenderar att bli ojämlikt för-
delade” (Hartman & Lundgren 1998, s 11)4. För Dewey existerar det inte
någon slutgiltig ’Sanning’ eller absolut kunskap, istället ses dualismer en-
bart som ett tankeinstrument, och det kan med ett annat synsätt lika gärna
vara på ett annat sätt. Arthur Bentley och John Dewey (1949) framhåller
också som en förlängning av uppdelningen i dualismer att:

The philosofical ”problem” of how to get them together is artificial.
(s 248)

Dewey betraktar alltså inte dessa uppdelningar som givna utgångspunkter
och gör därmed heller ingen radikal skillnad mellan dem. Uppdelningen i
dualismer är med Deweys synsätt snarast en praktisk konstruktion i ett
visst syfte. Han anlägger istället ett relationistiskt perspektiv på de dualis-
mer som har sitt ursprung i medvetande-omvärld dualismen, och utgår från
att det alltid handlar om både/och; medvetande och omvärld, teori och prak-
tik, kropp och själ, individen och det sociala sammanhanget. Uppdelning-
arna är för Dewey inte givna sanningar, utan bör ses i termer av en process,
som en helhet av interagerande delar (Hartman & Lundgren 1998). Genom
att utgå från process istället för dualismen mellan inre och yttre avser De-
wey att upplösa den ”… ’eviga’ epistemologiska frågan om hur ett andligt
subjekt kan skapa en relation till den materiella verkligheten” (Öhman
2006, s 96).

Dewey anför vidare att vi inte är eller någonsin varit skilda från världen,
utan i ständigt i samspel med världen via erfarenhet eller kanske snarare
vårt erfarande. På detta sätt försöker Dewey öppna tidigare stängda dörrar,
men utan att formulera nya förutbestämda utgångspunkter. Istället är sam-
spelet för Dewey föremål för prövning.

Ett transaktionellt perspektiv på meningsskapande
Från erfarenhet till transaktion
Ett av Deweys viktiga bidrag till utbildningsfilosofin är synen på erfaren-
het. Till skillnad från ett perspektiv på erfarenhet som erfarenhet av eller
om omgivningen, som blir konsekvensen av delningen medvetande-omvärld
och åskådarteorin, så handlar Deweys erfarenhetsbegrepp om erfarenhet i
omgivningen5 (Boisvert 1998, Murphy 1990, Biesta & Burbules 2003). Er-
farenhet är således:
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… the inclusive, multi-faceted, that is to say fully human, modes of
prehending, reacting to, and interacting with our surroundings.
(Boisvert 1998, s 14)

Erfarenhet bör inte i Deweys teori enbart ses som ett psykologiskt begrepp,
eftersom begreppet i och med tanken om helhet i medvetande-omgivning
innefattar såväl det som erfars som den som erfar (Bentley & Dewey 1949,
Jackson 1998). Att erfara är då de sätt som en individ agerar i världen,
engagerar sig i världen, är i världen. I denna ömsesidiga ständigt pågående
relation påverkas såväl individen som omgivningen. Vi och världen blir till.
Man kan i detta perspektiv säga att världen är vad den erfars som, eller med
Deweys ord ”… the world as we experience it is the real world” (Dewey
1929b, s 235). Om något erfars som vackert så är det vackert, om något
erfars som obehagligt så är det obehagligt. Det kognitiva ses inte som ut-
gångspunkten för verkligheten, utan som en av många olika aspekter eller
sätt att vara i världen. Det är därmed våra erfarenheter, där det kognitiva är
en dimension, som konstituerar världen för oss6.

It is not experience which is experienced, but nature – stones, plants,
animals, diseases, health, temperature, electricity and so on. Things
interacting in certain ways are experience; they are what is
experienced. (Dewey 1929a, s 4a)

Erfarenhet är alltså ett samspel mellan individ och omgivning som innefat-
tar såväl den fysiska som den sociala och språkliga omgivningen som indi-
viden för tillfället befinner sig i (Dewey 1938). Mänskligt erfarande kan
därmed ses som socialt, som involverande kontakt och kommunikation
(Dewey 1938). Det innebär att Dewey istället för att ta sin utgångspunkt i
medvetandet, startar i interaktion. Världen är således en värld av interak-
tion, kommunikation samt gemensamt handlande (Biesta 1994).

En viktig konsekvens av att inte utgå från en uppdelning mellan individ
och omgivning är därmed att språket inte kan ses som skilt från människan.
Språket är inte något vi kan stiga ur, vi är alltid i språket. Om vi antar
positionen att vi alltid är i språket så är frågan om relationen mellan språk
och omvärld en fråga som förlorar sin mening, eftersom vi inte kan stiga ur
det för att betrakta det från en neutral, utanförstående position som kan
kallas objektiv (se även Säfström & Östman 1999). Det finns därmed ingen
position eller åskådarplats utanför erfarenhet där vi kan göra observationer
om vad som är sant eller falskt, rätt eller fel. Allt är på detta sätt situerat,
språkligt och kopplat till erfarenhet (Jackson 1998).

I vissa senare texter överger Dewey delvis erfarenhetsbegreppet i termer
av interaktion mellan individ och omgivning, och talar istället om transak-
tion7. Dewey menar att interaktion har kommit att förstås på ett sätt som
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indikerar att vi är definierade innan mötet och kommunikationen sker, och
att det är fasta oföränderliga enheter som interagerar med varandra (Bent-
ley & Dewey 1949, Sullivan 2001, Biesta 1994). Med transaktionsbegreppet
kritiserar Dewey denna uppfattning, och i det transaktionella perspektivet
fokuseras i stället hela samspelet – processen – mellan individer och omgiv-
ning med dess förändring och utveckling inte individ eller omgivning. Eller
som Bentley och Dewey säger: transaktion handlar om ”… organism-in-
environment-as-a-whole” (1949, s 103). Det är i denna process – trans-
aktion – genom att handla i världen som människor skapar mening, och i
det ligger även enligt Biesta och Burbules (2003) en av pragmatismens stora
poänger, nämligen kopplingen mellan handling och mening.

En konsekvens såväl av att vi ej kan stiga ur språket, som av kopplingen
mellan handling och mening, är att fokus för transaktionella analyser blir
på processer som enligt Irwin Altman och Barbara Rogoff (1987) är:

… composed of inseparable aspects that simultaneously and
conjointly define the whole. (s 24)

Men det innebär samtidigt att vi kan studera olika aspekter av helheten, i
mitt fall meningsskapande processer.

Vi och världen blir till i transaktion
Transaktion är alltså för Dewey samspelet mellan individ och omgivning.
Våra transaktioner i världen kan ses som ett handlande i världen, eller kan-
ske snarare i den situation som vi för tillfället befinner oss. I detta handlan-
de skapas mening utifrån de erfarenheter vi gör i transaktionen (Dewey
1938). Erfarande är i det transaktionella perspektivet de olika sätt som trans-
aktionen tar form på i en specifik situation, och innefattar därmed såväl det
som erfars som den som erfar (Jackson 1998, Biesta 1994).

An experience is always what it is because of a transaction taking
place between an individual and what, at the time, constitutes his
environment. (Dewey 1938, s 25)

Vi erfar hela tiden och vi är deltagare i en mängd transaktioner. I dessa
relationer mellan individ och omgivning konstitueras vi och världen (De-
wey 1938, Sullivan 2001). Det finns alltså för Dewey ingen given verklighet
bakom eller innan transaktionen (Bentley & Dewey 1949), och man kan
säga att deltagarna i livets transaktioner är vad de är på grund av sina
aktiva relationer med omgivningen.

From birth to death every human being is a Party, so that neither he
nor anything done or suffered can possibly be understood when it is
separated from the fact of participation in an extensive body of
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transactions – to which a given human being may contribute and
which he modifies, but only in virtue of being a partaker in them.
(Bentley & Dewey 1949, s 243)

Dewey ser därmed relationen individ-omgivning som en relation i termer
av handling, där deltagarna i transaktionen ömsesidigt konstituerar varan-
dra. Det är just detta möte som utgör transaktionen, och kan således ses
som den aktiva och dynamiska relationen mellan deltagarna i transaktio-
nen såsom de är medkonstituerande till varandra. Vi föreställer oss exem-
pelvis att vi ’möter’ en stor gammal ek i en skog. Beroende på vem som
möter trädet, och beroende på den sociokulturella och historiska situatio-
nen samt vilka fler som är deltagare i transaktionen så kan trädet konstitu-
eras på olika sätt. Exempelvis som något vackert, något skrämmande, nå-
got att klättra i, som liv, som historiens vingslag, som virke till ett bord,
bostad till fåglar och insekter eller som symbol för något. I transaktionen
förändras eken, men även vi själva konstitueras exempelvis som ’trädklätt-
rare’, ’ekologer’, ’miljökämpar’, ’snickare’, någon som möter naturen este-
tiskt eller som flera olika av ovanstående. I mötet skapas, definieras och
förändras deltagarna i en ständig rekonstruktion av individ och omgivning.
Vi och världen blir då till, rekonstrueras i transaktionen antingen som något
annat, eller i samma spår som tidigare.

Many times, the reconstruction of organism and environment
through their ongoing transactional activity serves only to deepen
the grooves of the transactions that came before. Because organism
and environment are continually being remade through their
transactional relationship, however, significant change is possible.
(Sullivan 2001, s 36)

Transaktioner står alltså inte för sig själva, utan har ett sammanhang, ett
system av vanor, ett nätverk av handlingar, en mängd olika kulturella och
icke mänskliga faktorer som också är engagerade som deltagare i transak-
tionen (Bentley & Dewey 1949). Det är ett nätverk, ett myller av transak-
tioner, som innebär att vi inte kan förstås separerade från de sammanhang,
den situation eller de transaktioner vi befinner oss i.

Att studera något transaktionellt är således att förstå och analysera ’del-
tagare’ i olika processer som ömsesidigt konstituerande varandra, där del-
tagarna, såväl de själva som det som för tillfället utgör deras omgivning,
blir till i transaktionen.

What has been completely divided in philosophical discourse into
man and the world, inner and outer, self and not-self, subject and
object, individual and social, private and public, etc., are in actuality
parties in life-transactions. (Bentley & Dewey 1949, s 248)
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En fråga att hantera i avhandlingen blir därmed vilka eller vad som kan ses
utgöra deltagare i den studerade processen. Eller annorlunda uttryckt, vilka
’deltagare’ kan betraktas som dimensioner av meningsskapande processer i
undervisningen i idrott och hälsa?

Meningsskapande processer
Dewey menar att vi lär oss i världen genom att agera i den. Vi får alltså inte
kunskap av erfarenhet som sådan, utan i relation till den situation vi befin-
ner oss bidrar handlandet till den mening som individen skapar om världen
och sig själv. Vår situation innefattar då såväl den fysiska, sociala, språkli-
ga omgivningen som det Philip Jackson (1998) benämner som ’the larger
system of meaning’. Omgivning ska då inte ses som:

… something around and about human activities in an external sense;
it is their medium, or millieu, in the sense in which a medium is
intermediate in the execution or carrying out of human activities, as
well as being the channel through which they move and the vehicle
by which they go on. (Bentley & Dewey 1949, s 244)

Vi handlar i världen och via våra erfarenheter reflekterar vi bland annat
över våra vanor, vilket leder till nya innebörder, nya handlingar och nya
vanor. Det innebär att ny mening skapas. Genom att människors handling-
ar är en central aspekt av transaktioner och därmed av meningsskapande
processer (Biesta & Burbules 2003, Öhman 2006) kan på så sätt också
kontinuitet och förändring ses som ständigt närvarande aspekter av trans-
aktion:

… temporal qualities are inherent aspects of phenomena and embody
the flow and dynamics of people’s relations to social and physical
settings. (Altman & Rogoff 1987, s 9)

På ett liknande sätt menar Shannon Sullivan (2001) att Deweys transaktio-
nella perspektiv:

… attempts to describe how change and continuity, and activity and
stability can go hand in hand. (s 14)

Det gör Dewey, enligt Sullivan (2001), genom sitt överskridande av uppdel-
ningen mellan det fasta och det flytande, och genom att lyfta fram att ord-
ning i transaktion inte är något som kommer utifrån, utan skapas i relation,
i de praktiker som individen befinner sig i. Det är då en fråga om just en
relation mellan individen och det som utgör hennes omgivning, där de ge-
nom sin ömsesidigt konstituerande relation till varandra skapar, förändrar
och stabiliserar varandra i en ständigt pågående rekonstruktion av individ
och omgivning. Förändring blir då närvarande i meningsskapande proces-
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ser genom att nya relationer och ny mening ständigt skapas i transaktion
(Öhman 2006). Kontinuitet blir närvarande genom våra rekonstruktioner
utifrån tidigare handlingar i termer av tidigare egna handlingar och erfa-
renheter (Öhman 2006), andras handlingar eller olika sedvänjor (Östman
2003). De kan därmed alla ses som deltagare i meningsskapande processer.
Meningsskapandets process sker då i spänningsfältet mellan det Roswita
Lehmann-Rommel (2000) benämner som det som är säkert, våra invanda
konstruktioner, och det som är möjligt, det vill säga våra reflekterade ny-
konstruktioner. Biesta och Burbules (2003) påpekar dessutom att transak-
tion är en process utifrån vilken mönster i handling och av handling fram-
träder.

Through our constant transactions with our environment, through
our continuous attempts to maintain a dynamic balance with our
environment, we develop patterns of possible actions. (s 11)

Dessa mönster beskrivs även av Sullivan (2001), som menar att ordning
inte skapas utifrån, utan från den aktiva relationen mellan individen och
det som utgör hennes omgivning. Man kan således säga att ”… in trans-
action order orders” (s 14). Det innebär att i transaktion skapar vi mening,
och via kunskap blir den erfarna omgivningen mer meningsfull. Vi vidgar
världen och skapar olika handlingsmöjligheter – vi lär oss. Genom ett aktiv
deltagande i livets transaktioner kan vi därmed skapa mening om oss själ-
va, andra och vår omgivning. Vi konstruerar och re-konstruerar världen
och oss själva, och i transaktionen genomgår deltagarna förändring. Vi och
världen förändras.

Men vad Dewey dock inte utvecklar med sitt transaktionella perspektiv
är hur denna ordning, dessa mönster och regelbundenheter skapas och bi-
behålls. Han utvecklar heller inte varför vi tenderar att handla på vissa sätt
istället för andra i en specifik situation eller verksamhet. Dewey ger heller
ingen närmare vägledning hur man kan studera denna ordning i transak-
tion. Så för att förstå hur ordning uppstår i transaktioner vänder jag mig
därför till diskursteori, som riktar intresset mot mönster och regelbunden-
heter i konstituerande processer. Diskursteori tillför därigenom först en
metodologisering av transaktionsperspektivet i det att det möjliggör analys
av mönster och regelbundenheter i handling i en institutionell verksamhet,
och därmed analys av meningsskapandets institutionella innehåll. Därefter
tillförs även ett maktperspektiv som gör det möjligt att förstå villkoren för
meningsskapande i termer av hur dessa mönster tar form i människors hand-
lingar. Maktperspektivet gör det möjligt också att diskutera hur människor
i sina handlingar vägleds i termer av att handla på egna respektive andras
handlingar. Det innebär dessutom en möjlighet att diskutera mönster och
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regelbundenheter i en institutionell verksamhet som en aspekt av transak-
tion och därmed även som en dimension av meningsskapande.

En diskursteoretisk position
En diskursteoretisk position, eller som Margaret Wetherell m fl (2001a)
skriver ’the turn to discourse’, innebär att man har ett intresse för olika
konstitueringsprocesser och deras konsekvenser. På så sätt blir språkliga
processer i termer av exempelvis social interaktion eller transaktion ange-
lägna att studera, inte minst i frågor om utbildning, och i mitt fall menings-
skapande som process. Vad som betraktas som språk eller ur ett analytiskt
perspektiv text, är här i likhet med ett pragmatiskt perspektiv det som har
mening, det som språkliggjorts, det vill säga världen som den är tillgänglig
för oss. Wetherell m fl (2001a) menar att vi i ett diskursteoretiskt perspektiv
snarast kan:

Replace the notion of talk with the notion of human meaning making.
(s 4)

Det innebär enligt Wetherell m fl (2001a) att meningsskapande processer
kan ses som diskursiva, och därmed ordnade i det mänskliga meningsska-
pandets historia.

I det följande avser jag att klargöra hur jag använder mig av diskursteori
i avhandlingen. Ett tydligt explicitgörande av min diskursteoretiska posi-
tion är enligt min mening viktig, inte minst med anledning av det som
Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips (2000) påpekar att diskurs-
teori och diskursanalys bör ses som ett helt paket där teori och metod är
tätt sammanlänkade. Vad Winther-Jørgensen och Phillips är inne på är att
diskursanalys inte är en forskningsmetod separerad från teoretiska anta-
ganden, utan diskursanalys förutsätter specifika antaganden exempelvis om
språk, makt eller subjekt. I likhet med min rekonstruktion av pragmatis-
men så är tolkningen av diskursteori i avhandlingen en rekonstruktion uti-
från avhandlingens syften, och jag tar också med mig det transaktionella
perspektivet på meningsskapande.

Jag ska söka tydliggöra min diskursteoretiska position genom en diskus-
sion inom det diskursteoretiska fältet, där skilda synsätt på språk och makt
delar och sammanför olika diskursteoretiska ansatser. Jag kommer även att
tydliggöra avhandlingens diskursteoretiska position genom att diskutera
diskurser som regelbundna handlingar, vilket hjälper mig vid mina analyser
av de lokala styrdokumenten i idrott och hälsa. Min diskursteoretiska posi-
tion ger också utrymme för argument om hur institutionaliserade diskurser
kan betraktas som en dimension av meningsskapande processer.
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Diskurser som regelbundna handlingar
Med en diskursteoretisk ansats är en viktig utgångspunkt att de sätt varpå
vi uppfattar oss själva och vår omvärld styrs och konstitueras i språket.
Språket – i termer av diskurser – utgör olika sätt för hur vi kan förhålla oss
till oss själva och omgivningen. Diskurser sätter även gränser för detta, och
möjliggör för individen att skapa ordning i en annars dynamisk och mång-
tydig omgivning. Med hjälp av olika diskurser skapar vi således olika ver-
sioner av verkligheten, som inte är neutrala speglingar av vår verklighet
utan snarare bidrar till att skapa den. Man kan på så sätt säga att diskurser
är en förutsättning för världen som vi genomlever den8.

Vad är då en diskurs9? Vivien Burr (1995) menar att diskurs är ett be-
grepp som inte kan definieras, men som ofta innebär något som skapar en
viss version av världen eller oss själva, exempelvis i termer av sanning eller
kunskap. Men det finns givetvis olika diskursteoretiska riktningar som också
beskriver och använder begreppet diskurs på olika sätt. Jonathan Potter
(2003) delar utifrån främst analytiskt fokus in dem i lingvistiska diskurs-
teorier som fokuserar språkanvändning, diskurspsykologier som med diskurs-
analytiska principer analyserar olika psykologiska teman utifrån en social-
psykologisk referensram samt de Potter benämner som post-strukturalisti-
ska diskursteorier.10 De senare utgår från en idé om att dekonstruera olika
teman, och har ofta en grund i Michel Foucaults arbeten. De olika diskurs-
teoretiska riktningarna delar alla vad Winther-Jørgensen och Phillips (2000)
kallar en socialkonstruktivistisk syn på språk och individen. Däremot skil-
jer de sig åt när det gäller i vilken utsträckning som man ser språk och
diskurs som konstituerande för oss själva och vår omvärld, det vill säga om
diskurser konstituerar det sociala fullt ut eller om diskurser också konstitu-
eras av icke diskursiva aspekter av det sociala.

Kritisk diskursanalys (CDA) med Norman Fairclough som främsta före-
trädare, är exempel på en position där diskurs ses som en av flera olika
aspekter av den sociala världen. Det innebär att diskurser såväl konstitu-
erar det sociala som att de själva konstitueras av icke diskursiva delar av
det sociala (Fairclough 1992). Visserligen diskuteras den diskursiva prakti-
ken som konstituerande för världsbilder, social identitet och sociala relatio-
ner, men det finns andra delar som inte är språkligt eller diskursivt
konstituerade (Fairclough 1992, Winther-Jørgensen & Phillips 2000).
Fairclough (1992) gör här en åtskillnad mellan språk och verklighet, där
språket som jag ser det hamnar utanför mänskliga handlingar i världen.
Exempelvis menar Fairclough att fysisk praktik inte bör ses som språklig
eller diskursiv, vilket gör att språk får en snävare avgränsning, snarast till
det talade eller skrivna språket, än vad jag tidigare skisserat med pragma-
tismen. Fairclough argumenterar för att de olika sociala praktikerna står i
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ett dialektiskt förhållande till varandra, där det handlar om att beskriva
delarna i de olika praktikerna och relationerna mellan dem. Faircloughs
isärhållande har enligt Wetherell (2001) att göra med den kritiska diskurs-
analysens grund i marxismen och en uppdelning i en verklig, materiell värld
och språk/diskurs. Med grund i detta särskiljande talar den kritiska diskurs-
analysen om den enas determinering av det andra. Wetherell menar vidare
att den kritiska diskursanalysen i sina ställningstaganden närmast antar en
realistisk position.

Till skillnad från Fairclough så menar andra diskursteoretiker (Laclau &
Mouffe 1985, Parker 1992, Gee 1999) att diskurs inte bara omfattar språk
som tal och text, utan även andra sociala fenomen. För att tydliggöra detta
skiljer James Paul Gee (1999) på diskurs med stor respektive liten bokstav
(diskurs/Diskurs). Med diskurs (med liten bokstav) avser han tal och text,
vilket enligt Gee ofta har varit fokus för diskursanalyser, men som han menar
också ger en begränsad förståelse för olika diskursiva fenomen. För att
istället komma åt Diskurs (med stor bokstav) så bör man enligt Gee även ta
hänsyn till kropp, kläder, gester, handling, interaktion, symboler, verktyg,
värden, attityder eller känslor. Språk är alltså inte enbart tal eller text, vil-
ket diskursbegreppet också indikerar i sin mer vardagliga betydelse på eng-
elska. Språk bör istället snarast ses som handling som exempelvis kan vara
reflektion, tolkning, tecken eller symboler. Men även byggnader, trädgår-
dar, filmer eller till och med tystnad kan ses som språkliga eller som text (se
Parker 1999). Det gör att transaktionen mellan individ och omgivning kan
förstås som diskursiv i termer av såväl handling som regelbundenhet i dessa
handlingar, och att diskurser kan analyseras och identifieras i termer av
mönster av handlingar i den helhet transaktioner utgör.

Gee (1999) anför också om diskurser att nya ständigt utvecklas och gamla
försvinner. Diskurser kan även delas i fler olika diskurser eller så kan skilda
diskurser smälta samman. Det kan även finnas flera diskurser om något,
och diskurser definieras alltid i komplexa relationer till och i motstånd mot
andra diskurser, vilket gör att diskurser förändras bara genom att andra
diskurser förändras eller försvinner. Konsekvensen av det är att det är pro-
blematiskt att säga att en diskurs exempelvis i relation till skolan är oför-
ändrad historiskt sett. Men viktiga paralleller kan givetvis dras. Påståenden
som att skolan är densamma nu som för 15 år sedan skulle förutsätta att
inget var förändrat. De handlande individerna, de omgivande eller konkur-
rerande diskurserna eller samhället i övrigt skulle inte ha förändrats. Dis-
kurser har enligt Gee heller inga evigt fixa gränser, för människor skapar
ständigt nya diskurser, förändrar gamla och utmanar och förändrar grän-
serna för diskurs. Gee menar att diskursernas gränser ständigt är under
utmaning eller är möjliga att utmana. Han menar dessutom att diskurs till
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och med kan betraktas som en livsform i det att allt liv är ett lapptäcke av
tankar, ord, objekt, händelser, handling och interaktion i diskurs11.

We are all members of many, a great many, different discourses, dis-
courses which often influence each other in positive and negative
ways, and which sometimes breed with each other to create new
hybrids. (Gee 1999, s 7)

I det här perspektivet kan det således finnas ett oändligt antal diskurser, och
det på olika nivåer allt ifrån samhällsdiskurser till vardagsdiskurser12 (Gee
1999). Det kan samtidigt även finnas olika diskurser om något. Hälsa kan
exempelvis konstitueras utifrån en mängd diskurser eller kombinationer av
diskurser. Motsägelser i en viss verksamhet öppnar då för att fundera över
vilka olika diskurser om exempelvis hälsa som ’opererar’. De olika diskur-
serna ger också olika utrymme för handling och motstånd. I teorin är detta
utrymme obegränsat, men det är i praktiken begränsat av exempelvis insti-
tutioner eller makt. Det är också viktigt att lyfta fram att när man talar och
skriver om diskurs så kan det ibland verka som om det är diskurserna som
i sig själva är aktiva och handlande. I själva verket är det individer som
handlar och diskurserna ’uppstår’ i vår intersubjektivitet, i relation och i
våra transaktioner med omvärlden.

Institutionaliserade diskurser – en dimension av meningsskapande
Den diskursteoretiska position, med en grund i pragmatismen, som avhand-
lingen utgår ifrån innebär att vi alltid är i språket. Vi kan aldrig kliva ur
språket och anta en position utanför det för att avgöra om något är sant
eller falskt. Att vi alltid är i språket innebär även att vi alltid är i diskurs i en
allmän mening, diskurser är något vi lever i. Men det blir här viktigt att
poängtera att språk och diskurs inte är samma sak. Språket är det som
konstituerar verkligheten för oss, medan diskurser i detta perspektiv be-
traktas som olika versioner av eller en specifik version av den verklighet vi
genomlever. Diskurs står därmed för mönster i språket som möjliggör för
oss att skapa mening om världen och oss själva. Vi kan alltså gå ur en
specifik diskurs, eller förhålla oss till en specifik diskurs, men detta kan vi
bara göra i språket, utifrån andra diskurser, och med detta perspektiv finns
alltså inte, som Fairclough (1992) anför, några sociala praktiker som är
icke diskursiva.

Diskurser är därmed de regelbundenheter i språkanvändandet och i män-
niskors handlingar som ordnar språk och handlingar, som beskriver möns-
ter i det, och är:

… patterns of meaning which organize the various symbolic systems
human beings inhabit, and which are necessary for us to make sense
to each other. (Parker 1999, s 3)
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Detta så kallade konstituerandeperspektiv på språk och diskurs innebär att
forskningsintresset riktas mot språk i termer av handling, samt mönster
och regelbundenheter i dessa handlingar. Eller som Wetherell m fl (2001a)
anför så bör fokus för analys läggas på mänskligt meningsskapande. Dis-
kurser som regelbundna handlingar kan jämföras med Deweys transaktio-
nella perspektiv på meningsskapande, som på ett liknande sätt lyfter fram
att vi skapar mening i världen genom att handla i den, och att det då upp-
står en viss ordning. Man kan därmed säga att i denna avhandling förflyttas
intresset, genom pragmatism och diskursteori, från språk i en allmän me-
ning till ett intresse för meningsskapande och diskurs.

Med ett transaktionellt angreppssätt med fokus på meningsskapande och
diskurs förutsätts således att såväl individ som det som utgör omgivningen
ses som aspekter av den helhet som studeras, och vidare att:

… transactional orientations treat context, time and process as
aspects of an integrated unity. (Altman & Rogoff 1987, s 9)

Individen och det som utgör hennes omgivning ses därmed som olika delta-
gare i meningsskapande processer, eller kanske snarare som dimensioner av
meningsskapande. Eftersom individen alltid rekonstruerar världen och sig
själv i språket, i diskurs så är meningsskapandet därmed alltid en rekon-
struktion utifrån olika diskurser som individen på något sätt har tillgång
till eller kan hantera i situationen. I denna rekonstruktion, i meningsska-
pandet, så finns det dimensioner av det jag utifrån Barbara Rogoff (1995)
vill benämna som det individuella, det intersubjektiva och det institutionel-
la. Det innebär att det i en verksamhet pågår en samtidighet av olika aspek-
ter av meningsskapande processer, och att de uppstår i handling. Det kan
på ett annat sätt uttryckas som att det individuella, det intersubjektiva och
det institutionella är i rörelse samtidigt. Med utgångspunkt i transaktion
kan man med Rogoff säga att meningsskapandet är en process, ett möte i
situationen där det individuella som är våra tidigare erfarenheter, det inter-
subjektiva som är ’mötet’ med andra människor samt det institutionella det
vill säga diskurser man har ’tillgång till’, eller erbjuds i situationen i termer
av traditioner eller sedvänjor, kan ses som deltagare i detta möte. Det kan
exemplifieras med en situation där eleverna under en lektion i idrott och
hälsa ska träna samarbete genom att spela lagbollspel. Det individuella kan
exempelvis utgöras av elevernas tidigare erfarenheter av bollspel såväl i sko-
lan som på fritiden, samt deras erfarenheter av vad samarbete innebär. Det
intersubjektiva utgörs av de handlingar som genomlevs i undervisningssitu-
ationen i termer av exempelvis det som görs, sägs eller interaktionen mellan
individerna. Det institutionella utgörs bland annat av mål och syften i ter-
mer av att samarbeta, den valda aktiviteten som läraren erbjuder eleverna i
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undervisningen samt de traditioner eller sedvänjor det erbjudna innehållet
så att säga bär med sig. De utgör därmed alla deltagare i meningsskapande
processer i den exemplifierade undervisningssituationen.

I avhandlingen är det främst den institutionella dimensionen av menings-
skapandet som undersöks, men utan att bortse från individuella eller inter-
subjektiva aspekter. Diskursanalys möjliggör därmed ett sätt att identifiera
mönster av handlingar som inryms i en viss verksamhet, i mitt fall mönster
av handlingar i undervisning i skolämnet idrott och hälsa. Det innebär att
jag inte bortser från exempelvis elevernas aktualiserade erfarenheter och
relationer i undervisningssituationen då jag diskuterar meningsskapandet.
De utgör andra dimensioner av meningsskapande processer. Att det indivi-
duella, det intersubjektiva och det institutionella ses som ständigt närva-
rande dimensioner av meningsskapandet (Östman 2003), betyder för mig
att diskursteori erbjuder ett sätt att förstå meningsskapande i en viss verk-
samhet. Det öppnar för att såväl förstå en verksamhets diskursiva möjlig-
heter som begränsningar, där de analyserade diskurserna utgör en dimen-
sion av meningsskapandet som kan studeras som en aspekt av denna helhet
(Altman & Rogoff 1987).

Med min diskursteoretiska position kan jag sedan ytterligare precisera
hur man kan förstå olika aspekter av handling i världen. Individer är genom
sitt deltagande i olika diskurspraktiker bärare av olika diskurser. Tillsam-
mans med andra deltagare i en viss verksamhet skapar individer regler för
vad som kan och vad som inte kan göras samt hur det skall göras och inte
göras genom sina koordinerade handlingar13. I ett metodologiskt perspek-
tiv kan man säga att i det material jag analyserar är det de institutionella
dimensionerna av handling eller meningsskapande som kan identifieras, och
i ett transaktionellt perspektiv utgör de en dimension av meningsskapandet.
De identifierade diskurserna utgör därmed en part i transaktionen, och
också en del i elevernas meningsskapande. De analyserade diskurserna i
avhandlingen beskriver således mönster och regelbundenheter i handling,
och utgör därmed meningsskapandets institutionella innehåll. Men hur blir
de institutionaliserade diskurserna en del av elevernas meningsskapande i
undervisningen? Och hur kan man förstå att vissa handlingar privilegieras
och gynnas framför andra i en viss verksamhet? Här blir frågan om makt
intressant att diskutera som ett sätt att förstå villkoren för meningsskapande
i termer av hur dessa mönster iscensätts i den studerade verksamheten, och
då vänder jag mig till Michel Foucault.
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Makt – Foucaults utmaning
En av de mer centrala, och även kritiserade, delarna i Foucaults arbeten är
frågan om makt14. Foucault framhåller att makt är en aspekt av diskurser
såtillvida att makten kan ses som en vägvisare, det vill säga något som pekar
ut riktningen för vårt handlande. Makt är för Foucault inte något som finns
över oss som vi kan frigöra oss ifrån exempelvis genom kunskap15, utan
makt är alltid redan där i våra relationer och handlingar. Man är aldrig
utanför makten, men det innebär inte nödvändigtvis att det är en fråga om
förtryck och dominans (Foucault 1977b).

Foucaults maktbegrepp har sin bas i Övervakning och straff (1975), där
makt mycket handlar om dominans, förtryck och begränsningar, som han
studerar inom straffsystemet i Frankrike. Han fokuserar här just maktens
förtryckande dimensioner. Han påpekar i samband med det att:

… power is essentielly that which represses. Power represses nature,
the instincts, a class, individuals. (Foucault 1977c, s 89f)

Men Foucault påpekar senare (1977b) att inte ens straffsystemet kan ana-
lyseras enbart som förbud och förtryck. Att se makt som enbart repressiv är
enligt Foucault begränsande, makt är också produktiv (1977a). Han gör
här en tydlig åtskillnad mellan maktrelationer som spelet mellan makt/mot-
makt och den dominans vi vanligtvis, i vardagstal, kallar makt16 (Rabinow
2000).

If power were never anything but repressive, if it never did anything
but to say no, do you really think one would be brought to obey it?
What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the
fact that it doesn’t only weigh on us like a force that says no; it also
traverses and produces things, it induces pleasure, forms knowledge,
produces discourse. It needs to be concidered as a productive network
that runs through the whole social body, much more than as a
negative instance whose function is repression. (Foucault 1977a, s
120)

Makt handlar då om begränsningar och möjligheter, där makt ger utrymme
för vissa handlingar och begränsar andra. Makt är alltså inget någon har
eller använder, utan snarast en effekt av olika diskurser eller tidigare hand-
lingar som styr oss, påverkar oss och möjliggör för oss att handla på speci-
fika sätt (Danaher m fl 2000).

Power is not a substance. Neither is it a mysterious property whose
origin must be delved into. Power is only a certain type of relation
between individuals. Such relations are specific, that is, they have
nothing to do with exchange, production, communication, even
though they combine with them. The characteristic feature of power
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is that some men can more or less entirely determine other men’s
conduct – but never exhaustively or coercively. (Foucault 1979, s 324)

Makt är alltså inget vi kan frigöra oss ifrån, och makt är alltid redan när-
varande i handlingar och relationer. Men det innebär inte därför alltid en
dominans17 (Foucault 1977b).

To say that one can never be ’outside’ power does not mean that one
is trapped and condemned to defect no matter what. (Foucault 1977b,
s 141f)

En central del i Foucaults maktbegrepp är att makt och motmakt alltid är
beroende av varandra. Makt finns inte utan motstånd eller potentiellt mot-
stånd (Foucault 1979, 1982a). Makt utövas istället alltid mellan det han
kallar ’subjects of power’ med möjlighet att handla, där motstånd är ett
handlingsalternativ (Patton 1998). Makt även i dess mer styrande form är
heller inte med nödvändighet negativ, utan kan vara i form av relativt nöd-
vändiga regleringar exempelvis instruktioner från en lärare. Det är bara när
möjlighet till motstånd har eliminerats som relationen blir ensidig och det
blir en fråga om dominans (Patton 1998). När det inte finns något utrymme
för motstånd över huvud taget använder sig Foucault av begreppet våld
(force) (Foucault 1982a). Då är det inte längre en fråga om makt eller makt-
relationer utan en våldsrelation eftersom en maktrelation förutsätter ett
subjekt med ett visst mått av frihet, med möjlighet till motstånd.

Maktrelationer
Foucault själv påpekar att han undviker att använda ordet makt som en
beskrivning av sitt arbete, utom som en förkortning för det han benämner
som maktrelationer (1984). Det beror, tror jag, på att makt sett på detta
sätt i någon mening finns överallt, men fungerar som relationer mellan
områden, institutioner, grupper eller individer. Foucault intresserar sig då
inte heller främst för vad makt är, utan hur den utövas och kommer till
uttryck i olika relationer – maktrelationer. Han menar vidare att när man
närmar sig makt på det sättet han gör i sina arbeten så är det naturligt att
studera just maktrelationer, och inte makt i sig själv (1982a). Men vad av-
ser han då med maktrelationer?

Foucault lyfter fram att i mänsklig handling och i mänskliga relationer är
makt alltid närvarande (1984). Man kan säga att maktrelationer är samman-
vävda med andra relationer och att alla sociala relationer alltid samtidigt är
maktrelationer, och ofta väldigt komplexa sådana (Foucault 1982a):

... there is no possible social field outside or beyond power, and no
possible form of interpersonal interaction which is not at the same
time a power relation. (Patton 1998, s 67)
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Man kan säga att maktrelationer guidar oss i våra handlingar. Foucault
talar om maktrelationer i termer av begreppet – ’conduct’ (Foucault 1982a),
vilket kan förstås i ordets olika betydelser både som att maktrelationer le-
der, vägleder och dirigerar oss eller i betydelsen beteende, att uppföra sig,
det vill säga att handla i ett fält av större eller mindre möjligheter. Den
dubbla betydelsen, som han själv gör en poäng av, innebär såväl olika grad
av frihet, som ett påpekande om betydelsen av subjektets handlingar. Makt-
relationer har enligt Foucault (1982a) två centrala delar. För det första att
maktrelationer innebär att en mängd möjliga handlingar, reaktioner eller
resultat öppnar sig för individen. Och för det andra att den som vägleds och
handlar erkänns som ett handlande subjekt. Maktrelationer kan därmed
sägas skapa och forma en del av det vi kan eller ska göra och hur vi ser på
oss själva och världen. De formar vad vi är och spelar således samtidigt en
skapad och en skapande roll.

Makt är med nödvändighet alltid kopplat till handling eftersom det en-
ligt Foucault enbart föreligger ”… when put into action” (1982a, s 340,
1977c). Men vad innebär det att makt enbart finns i handling? Foucault
skriver här att makt:

... operates on the field of possibilities in which the behaviour of
active subjects is able to inscribe itself. It is a set of actions on possible
actions; it incites, it induces, it seduces, it makes easier or more
difficult; it releases or contrives, makes more probable or less; in the
extreme, it constrains or forbids absolutely, but it is always a way of
acting upon one or more acting subjects by virtue of their acting or
being capable of action. A set of actions upon other actions. (Foucault
1982a, s 341)

Maktrelationer uppstår då när det är just:

… possibility of action on the action of others. (Foucault 1982a,
s345)

Foucault anför att en maktrelation är en form av handling som inte handlar
direkt på någon, utan som handlar på andras handlingar, ”… on possible or
actual future or present actions” (Foucault 1982a, s 340). Foucault på-
pekar att livet i ett samhälle tillsammans med andra innebär just att leva på
ett sätt som hela tiden möjliggör handling på andras handlingar (1982a).
Frihet är då en konkret möjlighet att handla och den kontingenta förutsätt-
ningen för:

... action upon the action of others (politics) and of action upon the
self (ethics). (Patton 1998, s 73)

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.5672



73

Den handlande människan – ’a subject of power’, är då en människa med
kapacitet och möjlighet att handla där olika maktrelationer möjliggör och
begränsar18. Dominering är att begränsa handlingsmöjligheter för någon.
Att utöva makt, eller att styra, är att förändra handlingsmöjligheterna för
någon och då möjliggöra eller begränsa möjliga handlingar för andra (Fou-
cault 1982a, Moss 1998, Patton 1998). Det innebär att när en individ hand-
lar gör hon det i relation till andra tidigare handlingar. I sammanhanget för
den här avhandlingen kan det utgöras av exempelvis vad läraren säger, vil-
ka utgångspunkter läraren har i undervisningen, vad kamraterna gör, vad
jag själv gjort tidigare, vilka aktiviteter som görs och gjorts i undervisning-
en eller vad som står i olika styrdokument. Vi kan se det som ett sätt på
vilket vissa speciella handlingar strukturerar eller bygger upp ett fält av
andra möjliga handlingar. Därför blir maktrelationerna djupt rotade i ett
institutionellt sammanhang, men inte som en tilläggande struktur ovanför
samhället eller institutionen, utan som att ”… some can act on the actions
of others” (Foucault 1982a, s 343).

I avhandlingen blir maktrelationer betydelsefulla i förståelsen av hur
mönster och regelbundenheter i termer av diskurser iscensätts i en institu-
tionaliserad praktik. Det erbjuder en möjlighet att ytterligare precisera hur
undervisningsinnehållet i termer av ämnesdiskurser, genom att peka ut rikt-
ningen för handling, rimligtvis kan ses som en del i elevernas menings-
skapande. De lokala styrdokumenten som utgör den huvudsakliga empirin
i avhandlingen kan därmed ses som handlingar som eleverna via lärarna
möter i undervisningen i idrott och hälsa, och som eleverna orienterar sig
gentemot och handlar utifrån. Eleverna har därmed möjlighet att accep-
tera, ignorera eller göra motstånd mot det innehåll som erbjuds eller sna-
rare påbjuds i undervisningssituationen. Det innebär därigenom att eleverna
på olika sätt alltid förhåller sig till diskurserna, och att de därmed utgör en
del av deras transaktioner. Maktrelationsbegreppet hjälper mig också att
diskutera hur eventuella dominansförhållanden kommer till uttryck i under-
visningen genom att vissa handlingar privilegieras framför andra i verk-
samheten. Ett exempel på dominansförhållanden är på de sätt hälsa i olika
verksamheter konstitueras som att inte vara sjuk och inte vara överviktig.
Det innebär att handlingar som riktar sig mot kostvanor i termer av energi-
intag, och motionsvanor i termer av energiförbrukning privilegieras och ses
som rimliga i verksamheten. Genom att maktrelationsbegreppet på så sätt
bidrar till en förståelse av hur de analyserade diskurserna iscensätts i under-
visningen möjliggörs därmed en diskussion om meningsskapandets villkor.
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Konsekvenser för det fortsatta arbetet
I det här kapitlet har jag för det första diskuterat Deweys transaktionella
perspektiv på meningsskapande. Hans resonemang innebär för mig ett sätt
att förstå meningsskapande i en verksamhet, där olika ’deltagare’ medver-
kar i meningsskapande processer. Meningsskapandet betraktas som en trans-
formering av våra erfarenheter i situationen, i mötet, där det individuella
som är våra tidigare erfarenheter, det intersubjektiva som är ’mötet’ med
andra människor och ting samt det institutionella, det vill säga institutiona-
liserade diskurser man erbjuds i situationen, kan ses som deltagare i detta
möte. De institutionaliserade diskurser som är avhandlingens analytiska
fokus kan därmed ses som en deltagare i processen, och således som en
dimension av meningsskapande i undervisningen i idrott och hälsa. Trans-
aktionsperspektivet utgör således ett sätt att öppna för analyser av det insti-
tutionella som en deltagare i meningsskapande processer, och därmed dis-
kutera det institutionella som en dimension av meningsskapande. Eftersom
elevernas meningsskapande betraktas som ett samspel mellan individen och
den omgivning som de analyserade diskurserna är en del av, är det viktigt
att påpeka att det inte utifrån den institutionella dimensionen av menings-
skapandet går att uttala sig om vilken mening den enskilda eleven skapar.
Men däremot att det innehåll som erbjuds utgör en del i detta menings-
skapande.

För det andra har jag diskuterat diskursteori som ett sätt att analysera
mönster och regelbundenheter i handling i en institutionaliserad verksam-
het. Diskurs tillför därigenom en metodologisering till det transaktionella
perspektivet, och utgör på så sätt en vad-fråga i termer av analyser av
meningsskapandets institutionella innehåll. Jag har också inom ramen för
min diskursteoretiska position diskuterat Foucaults begrepp maktrelationer,
som förstärker och preciserar det transaktionella perspektivet genom att
möjliggöra en diskussion om hur diskurserna via läraren iscensätts i under-
visningen. Maktrelationer kan i enlighet med Foucault ses som en vägvisare,
något som pekar ut riktningen för vårt handlande som gör det möjligt att
diskutera hur de institutionaliserade diskurserna kommer till uttryck i un-
dervisningen som maktrelationer. Det hjälper mig att diskutera hur vi ytter-
ligare kan förstå de analyserade diskurserna som en del i elevernas menings-
skapande, samt hur eventuella dominansförhållanden ser ut som gör att
vissa handlingar privilegieras framför andra i den studerade verksamheten.
Det möjliggör således en diskussion om meningsskapandets institutionella
villkor

I kapitlet argumenterar jag vidare för att diskurser ger förutsättningar
för att skapa mening i världen och är del i konstituerandet av världen. Dis-
kurser begränsar och reglerar vad som kan sägas eller göras i en viss verk-
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samhet, men skapar samtidigt utrymmet för andra uttalanden och hand-
lingar utifrån andra diskurser. Ett skolämne, exempelvis idrott och hälsa,
kan då sägas inrymma ett antal diskurser om exempelvis hälsa. Deltagarna
i verksamheten har givetvis möjlighet att handla, och även handla annor-
lunda, men är samtidigt orienterade mot de diskurser som påbjuds i den
verksamhet eller situation de befinner sig i. Diskurserna utgör därmed det
innehåll eleverna i någon mening måste förhålla sig till genom att orientera
sig emot, följa, motsäga, stå emot eller ignorera. Oavsett om eleverna följer,
accepterar, ignorerar eller gör motstånd mot det erbjudna innehållet är de
diskurser läraren erbjuder i undervisningen en del av elevernas transaktio-
ner i ämnet. Det innebär således att diskurserna snarast är något som
påbjuds i undervisningen.

I mina analyser kombinerar jag Deweys transaktionella perspektiv med
en diskursteoretisk ansats för att förstå hur det innehåll som eleverna via
läraren möter och påbjuds i undervisningen i idrott och hälsa kan ses som
en del i elevernas meningsskapande. Genom att meningsskapande processer
på så sätt förläggs till eleven, kan avhandlingens perspektiv på menings-
skapande och diskurs ses som en kvalificering av Englunds perspektiv på
undervisning som meningserbjudande (1997, 1998, 2004a). Avhandlingens
angreppssätt avseende meningsskapande och diskurs är därmed i överens-
stämmelse med perspektivet på undervisning som meningserbjudande; att
undervisningen och valet av innehåll är beroende av institutionella och his-
toriskt relaterade faktorer som kan sägas ha politisk-moraliska innebörder
(Englund 1997, 2004a). Men utöver att diskutera den mening som erbjuds
i undervisningen, avser de analyserade diskurserna i avhandlingen det inne-
håll som påbjuds, och därigenom en del i elevernas meningsskapande. De
identifierade diskurserna i avhandlingens studier ses därmed som deltagare
i elevernas meningsskapande, vilket gör det möjligt att diskutera analys-
resultatet i termer av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor.
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Noter
1 För en diskussion om detta se ’Consquences of Pragmatism’ (Rorty 1982).
2 På engelska – spectator theory of knowledge.
3 Detta är en fråga som ställs på sin spets även i ett diskursteoretiskt perspektiv (se
senare i detta kapitel). Det som olika diskursteorier ofta tar avstånd ifrån är att
språket är en avspegling av verkligheten, det vill säga att språket beskriver omvärl-
den, våra identiteter eller våra sociala relationer utifrån en neutral utgångspunkt.
4 Exempel på sådana dualismer är manligt/kvinnligt, kropp/intellekt, teori/praktik.
5 Erfarenhet ser Dewey som ett samspel mellan individ och omgivning. Detta sam-
spel har enligt Dewey två centrala aspekter – kontinuitet och interaktion. Erfarenhet-
ens kontinuitet innebär att varje erfarenhet tar upp något från det som varit och
modifierar på något sätt kvaliteten av de erfarenheter som kommer (Dewey 1938).
Man kan säga att varje erfarenhet är en ’moving force’ och dess konsekvenser och
värde kan enbart värderas gentemot vad den rör sig in i och emot (Dewey 1938).
En annan poäng med Deweys erfarenhetsbegrepp är att erfarenhet även har en
aktiv och en passiv sida. Den aktiva handlar om att man gör erfarenhet, den passiva
att man utstår, finner sig i, går igenom erfarenhet (doing-undergoing) (Dewey 1916).
Dewey menar att ”När vi erfar något iakttar vi det och vi gör något med det, sedan
genomlider vi följderna” (Dewey 1916, s 183). Sambandet mellan dessa sidor anger
hur givande erfarenheten är.
6 Dewey menar att det finns olika sätt som vi kan vara i eller engagera oss i världen
som han benämner som olika erfarenhetsformer (modes of experiences). Det kan
exempelvis vara av praktisk form (practical mode) som handlar om hur vi möter
värld med praktiska problem, etisk form (ethical mode) som handlar om hur vi ser
välden som en med etiska problem, religiös form (religious mode) hur vi formar
världen med ett religiöst perspektiv, estetisk form (esthetical mode) hur världen
skapas som exempelvis en vacker värld, eller kognitiv form (cognitional mode) värl-
den som det vi vet om den. Alla dessa former av erfarenhet är med och skapar det
som vi ser som verkligt – verkligheten – och kan ses som olika sätt att skapa mening
i världen, eller möjligheter att vara i världen. Dessa olika former är då inte separata
former utan sammanvävda i våra transaktioner med omvärlden.
7 Transaktionsbegreppet används tidigt i ’Conduct and Experience’ (Dewey 1930),
men utvecklas kanske främst i ’Knowing and the known’ (Bentley & Dewey 1949).
I tidigare arbeten har Dewey som jag ser det använt interaktionsbegreppet för att
beskriva samma fenomen. Hung (2002) menar att idag så konnoterar även begrepp
som interaktion, dialektisk och relationell till ett fokus på de processer som Dewey
avser med sitt transaktionella perspektiv.
8 En fråga som kommer på sin spets i ett diskursteoretiskt perspektiv och som också
delar de olika diskursteoretiska positionerna är frågan om det finns något utanför
språket. Frågor som följer på det är i vilken utsträckning vi och vår omvärld konsti-
tueras av språket, och hur kan man säga att fenomen som hälsa, ekonomi eller
miljö ’finns’. Winther-Jørgensen och Phillips (2000) menar att det som olika diskurs-
teorier ofta tar avstånd från är att språket är en avspegling av verkligheten, det vill
säga att språket beskriver omvärlden, våra identiteter eller våra sociala relationer
utifrån en neutral utgångspunkt. Men utöver det så finns det olika ställningstagan-
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den i frågan om det finns något utanför språket. På ett lite annat sätt än Winther-
Jørgensen och Phillips så argumenterar Margaret Wetherell m fl (2001a) för en
skillnad inom olika diskursteoretiska perspektiv som bottnar i frågan om relatio-
nen mellan språk och värld. De menar istället att vissa diskursteoretiker snarast
antar en realistisk position i ett åtskiljande mellan språk och värld (exempelvis
Fairclough 1992), medan andra diskursteoretiker ser världen som till avgörande
delar konstituerad i språket (exempelvis Parker 1992, Laclau & Mouffe 1985).
9 Jonathan Potter och Margaret Wetherell (1987) skriver om begreppet diskurs att
”All in all, there is a great deal of potential for confusion” (s 7). Denna förvirring
beror dels på att begreppet i engelskan har en vardaglig betydelse, som samtal, och
dels på att begreppet inom forskning används på en mängd olika sätt.
10 Wetherell m fl (2001a) är än mer inkluderande i vad de benämner som diskurs-
analytiska traditioner. De delar in dem i ”conversation analysis and etnomethodo-
logy; interactional sociolinguistics and the ethnography of communication;
discursive psychology; critical discourse analysis and critical linguistics; Bakhtinian
research; Foucauldian research” (s 6).
11 En fråga som ofta ställs till diskursteoretisk forskning är om man kan säga att
diskurser finns. Den frågan kan man givetvis besvara på olika sätt. Å ena sidan så
’finns’ de inte eftersom diskurser uppstår då vi handlar eller talar i världen. Det
innebär att kunskap och våra sätt att se på oss själva och världen uppstår och
vidmakthålls i och av sociala processer, i vår transaktion med omvärlden. Men å
andra sidan menar Ian Parker (1992) att diskurser i någon mening handlar om
objekt. Diskurser formar därmed objekten och de blir på så sätt verkliga för oss,
precis som exempelvis gravitation är verklig. Diskurser är alltså bestämda sätt att
tala om och förstå världen eller en del av världen. De strukturerar därmed våra
handlingar och konstituerar världen och oss själva på specifika sätt, och blir på så
sätt verkliga för oss.
12 Gee (1999) och Neumann (2003) anför att diskurser kan ses eller identifieras på
olika nivåer, både som övergripande mönster i samhället i stort och som mer speci-
fika mönster i mindre sammanhang och därmed som delar av de övergripande
mönstren. Diskurser kan på så sätt sägas vara inbäddade i varandra (Neumann
2003). Gee (1999) tar ett exempel på två olika diskurser i olika ändar av en bar-
disk. I ena änden där alltid de äldre stammisarna satt, i den andra ungdomarna.
Olika diskurser var ’rådande’ vid de olika ändarna av bardisken, och bartendrarna
kunde tydligt identifiera de olika diskurserna och deras egen roll i dem. Neumann
(2003) exemplifierar det med hur den norska ’kålrotsdiskursen’ är inbäddad i en
norsk ’grönsaksdiskurs’ som i sin tur är inbäddad i en norsk ’matdiskurs’.
13 Med Edwards och Potter (2001) kan man säga att det handlar om vad som är
givet, möjligt respektive omöjligt i en viss situation. Frågorna om vad man kan eller
vad man bör göra, och vad man inte kan eller inte bör göra, är därmed orienterade
mot de institutionaliserade diskurserna. I olika diskurspraktiker orienterar vi oss i
vårt sökande efter mening i och gentemot olika diskurser, och därigenom är vi i
någon mening styrda av dem. Men det innebär inte att vi är determinerade av dis-
kurs. En determinering av något över det andra, menar Wetherell (2001), förutsät-
ter en uppdelning av olika typer av sociala praktiker, som exempelvis Fairclough
(1992) gör. Det innebär således en uppdelning av språk – värld som såväl prag-
matismen som många diskursteorier vänder sig emot. För även om vi gör motstånd-
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eller ’använder’ andra diskurser för att skapa mening inom ramen för en viss verk-
samhet så utgör de institutionaliserade diskurserna det sammanhang som menings-
skapandet utgår ifrån.
14 Kritiken mot Foucaults arbeten verkar som jag ser det vara kopplade till två
övergripande teman. För det första att han överdriver betydelsen av makt och att
det då inte finns något utrymme för handling, motstånd eller motsägande diskurser
(Moss 1998, Popkewitz & Brennan 1998). För det andra lyfts det i kritiken fram
att hans analyser inte ger några kriterier för att bedöma om olika former av makt är
bra eller dåliga. Hans analyser ger oss då ingen utgångspunkt för någon möjlig
kritik av rådande maktförhållanden i samhället (Boman 2002, Moss 1998, Patton
1998). Vi kan således inte bedöma om demokrati skulle vara bättre än diktatur.
Men Foucault skrev sina texter under mer än trettio år. Vilka arbeten av Foucault
är det kritiken vänder sig emot? Kritiken mot Foucault, att han överdrev makt där
inget utrymme ges till individen för motstånd eller handling menar jag är rimlig om
man enbart ser till den tidige Foucaults arbeten, där han främst fokuserar effekter
av makt – ’technologies of power’, där individen i stor utsträckning ses som styrd
och förtryckt av makt och där individen snarast är en produkt av olika diskurser.
Men kritiken kan inte på samma sätt riktas mot den sene Foucault, som anför att
makt är något mycket mer än enbart förtryck, och lyfter fram att idén om makt
som förtryck och idén om makt som dämpande måste modifieras (Foucault 1977c).
Foucault menar till och med att ”The idea that power is a system of domination
that controls everything and leaves no room for freedom cannot be attributed to me
(Foucault 1984, s 293). Avseende kritiken att Foucaults analyser inte ger oss några
utgångspunkter för att bedöma om olika former av makt generellt är bra eller då-
liga, menar Patton (1998) att vi med Foucault inte kan ha kriterier för vad som är
bättre eller sämre, men vi kan skilja mellan olika former av makt, om de involverar
dominering eller inte. Dominering är då något som inte med nödvändighet alltid är
negativt, men som i stor utsträckning bör motstås. Patton (1998) nämner att
Foucaults maktbegrepp  ”… will not provide any basis for a singel universal answer
to the question, ’why ought domination to be resisted?’ However, the theory of
power which frames this conception of the human subject does provide a means to
distinguish domination from other forms of power” (Moss 1998, s 65).
15 Foucault kritiserar idén om att makt dominerar och att kunskap frigör, ”Far
from preventing knowledge, power produces it” (Foucault 1975, s 59).
16 Patton (1998) lyfter fram att det är viktigt att skilja på makt, maktrelationer och
dominering i Foucaults arbeten, för annars är det lätt att missförstå Foucault.
Dominering menar Foucault (1984) är det vi i dagligt tal kallar för makt, det vill
säga att vi är dominerade av en makt över oss. Dominering innebär därmed en
begränsning av människans handlingsmöjligheter. Dominering är således något som
inte med nödvändighet alltid är negativt, men som i stor utsträckning bör motstås.
17 Givetvis är det så att makt producerar olika dominansförhållanden, där olika
individer har olika möjlighet att påverka hur makten spelas ut (Danaher m fl 2000),
och makt kan även vara ojämlik, men den fungerar och arbetar på allas handlingar
(Danaher m fl 2000), såväl den som utövar makt som den som makten utövas på.
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18 Efter skrivandet av Sexualitetens historia vol 1 börjar Foucault även mer och mer
intressera sig för hur människor blir subjekt med en klar fokus på individen –
’technologies of the self’ (Martin m fl 1988). Ylva Boman (2002) benämner detta
som Foucaults etiska vändning. Detta menar jag kan sägas vara ett skifte i Foucaults
fokus från effekter av makt till maktrelationer och hur individen blir ett subjekt.
Foucault själv å andra sidan framhåller att hans arbeten hela tiden handlat om att
studera olika sätt som vi i vår kultur blir till som subjekt. Däremot har han fokuse-
rat detta på olika sätt och med olika betoning: ”Thus it is not power, but the subject,
that is the general theme of my research” (Foucault 1982a, s 327). Men han anför
också att: ”Perhaps I’ve insisted too much on the technology of domination and
power. I am more and more interested in the interaction between oneself and others
[…] the history of how an individual acts upon himself, in the technology of self.”
(Foucault 1982b, s 19). Foucault ställer då frågan varför vi ska studera makt-
relationer – jo för att komma åt ”the question of the subject” (1982a, s 326). Jeremy
Moss (1998) menar att vi kan se tydliga förändringar i Foucaults maktbegrepp
genom hans arbeten. En del av den förändringen handlar om att makt inte bara är
något vi kan reagera på med ett mycket litet utrymme för motstånd och handling
och där vi snarast är en produkt av makt. Subjektet är i hans senare arbeten någon
som kan motstå och även förändra maktrelationer. Subjektet blir därmed aktivt
handlande i konstituerandet av dessa maktrelationer. Det subjekt som han med
inspiration från Kant skriver fram som ett självreflexivt, etiskt subjekt (Foucault
1983), ser han inte som en substans, utan som en form, en form som måste skapas.
Detta skapande sker i specifika sociala kontext, och konstitueras som Foucault
(1983) säger i verkliga praktiker. Han skisserar hur olika privilegierade diskurser
möjliggör och begränsar vilka typer av själv som kan formas (’be authored’), både
i termer av vem vi kan vara och våra relationer till oss själva, andra och omvärlden.
Geoff Danaher m fl (2000) menar att man utifrån Foucault och hans diskussion om
det fria subjektet kan säga att människor utvecklar sina subjektiviteter i förhål-
lande till ett obegränsat antal diskurser och maktrelationer – ’as we go along’. Paul
Patton (1998) påpekar vidare att vi då är ”… in a sense partly free to shop around
for what we will belive or accept” (s 79). Men maktrelationer är alltså såväl be-
gränsande som produktiva och möjliggörande för människan, så vi är inte fria att
göra vad som helst. Foucault säger här att ”… how the subject constitutes itself in
an active fashion through practicies of the self, these practicies are nevertheless not
something invented by the individual himself” (Foucault 1984, s 291). Han påpe-
kar vidare att dessa maktrelationer och diskurser ”… are models that he finds in his
culture and are proposed, suggested, imposed upon him by his culture, his society,
and his social group” (Foucault 1984, s 291). Det handlar således om vår möjlighet
eller kapacitet att göra och vara olika saker, och vår möjlighet och kapacitet att
handla som fria handlande subjekt. Frihet innebär därmed en frihet att handla på
olika sätt, det vill säga makten att kunna handla på olika sätt så inte möjligheterna
till handling utarmas (Patton 1998).
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KAPITEL 5

Diskursanalys

Denna avhandling består av tre olika, men samtidigt på varandra följande
studier av lokala styrdokument i skolämnet idrott och hälsa. I det här
kapitlet presenteras avhandlingens övergripande metodologiska strategier
gällande diskursanalys, urval, beskrivning av empirin, i vilket sammanhang
empirin samlades in, samt forskningsmässiga och forskningsetiska över-
väganden. Även en kort introduktion av de tre olika studierna görs. De mer
specifika analytiska strategierna för de tre studierna presenteras i anslut-
ning till respektive analyskapitel (6, 8 och 10).

Inom diskursteoretisk forskning (diskursanalys) finns inte någon speci-
fik metod i traditionell mening. Det handlar mer om ett teoretiskt ramverk
eller ett angreppssätt i forskning, där jag som forskare, med utgångspunkt i
problemet och det teoretiska ramverket, skapar metoden (Gee 1999,
Howarth 2000). Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips (2000)
påpekar i detta sammanhang att diskursanalys bör ses som ett helt paket
där teori och metod är tätt sammanlänkade, och att diskursanalys inte kan
ses som en forskningsmetod separerad från sina teoretiska antaganden, utan
att diskursanalyser förutsätter just specifika antaganden exempelvis om
språk, makt eller subjekt.

I föregående kapitel diskuterade jag avhandlingens teoretiska antagan-
den med grund i pragmatismen och diskursteori. Där lyftes bland annat
John Deweys transaktionsbegrepp fram som ett sätt att öppna för analyser
av meningsskapande processer i en specifik verksamhet, där de diskurserna
som jag identifierar i mina studier ses som en dimension av detta menings-
skapande. Det institutionella är då en dimension av den helhet som menings-
skapande processer utgörs av i undervisningen i idrott och hälsa. Med fo-
kus på den institutionella dimensionen av meningsskapandet inriktas ana-
lysen mot det Barbara Rogoff (1995) benämner som den institutionella prak-
tik som individer deltar i. Det innebär enligt Rogoff analyser av de mål,
syften, begränsningar, värden, resurser, samt den historiska och institutio-
nella kontext som utgör verksamhetens institutionella förutsättningar. Ge-
nom att studera mönster och regelbundenheter i de lokala styrdokumenten
kan jag därmed identifiera institutionaliserade diskurser i undervisningens
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innehåll. De utgör på så sätt det innehåll som via läraren påbjuds eleverna i
undervisningen i idrott och hälsa.

Övergripande diskursanalytiska strategier
Den teoretiska utgångspunkten i diskursteori och pragmatism innebär ett
intresse för olika konstitueringsprocesser och dess konsekvenser (Wetherell
m fl 2001a, Rogoff 1995). Fokus för analyser blir därigenom olika språk-
liga processer som kan studeras i olika praktiker där det ’finns’ mening,
eller snarare där mening skapas1 2 (Parker 1999, Edwards & Potter 2001).
Barbara Rogoff och Cathy Angelillo (2002) benämner det som studier av
mönster i:

… multifaceted cultural practicies … (s 212)

I dessa mångfacetterade praktiker är det möjligt att identifiera olika diskur-
ser. Diskurs ses i avhandlingen som ett relativt ordnat meningssystem, ett
system av handlingar som konstituerar och stabiliserar versioner av värl-
den, eller delar av världen. Diskursanalyserna i avhandlingen handlar då
dels om att identifiera mönster och regelbundenhet i handling i undervis-
ningen i idrott och hälsa i termer av meningsskapandets institutionella inne-
håll. Dels handlar analyserna om maktrelationer och hur diskurserna iscen-
sätts i en institutionaliserad praktik, vilket möjliggör en diskussion om
meningsskapandets villkor.

I avhandlingen analyseras lokala styrdokument i ämnet, vilka lärarna på
de enskilda skolorna formulerar. De studeras genom att identifiera mönster
av handlingar i skolämnet idrott och hälsas undervisningsinnehåll. De iden-
tifierade diskurserna utgör därmed i någon mening det innehåll som via
lärarna påbjuds eleverna i undervisningen. Olika diskurser begränsar och
möjliggör olika handlingar, eller medför olika potentialer att handla på ett
visst sätt istället för ett annat. Det sammanhang som dessa diskurser utgör
kan på så sätt betraktas som rapporter om vilket innehåll som erbjuds i
ämnet. Men vilka konsekvenser får avhandlingens teoretiska antaganden för
mina diskursanalyser, och vad är det jag som forskare gör i mina analyser?

Från text till diskurs
Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv kan diskurser identifieras i proces-
ser där mening skapas i handling eller språk, eller ur ett analytiskt perspek-
tiv i text. Texten utgör därmed det material som ska analyseras. Men vad
kan betraktas som text? Begreppet text som i sin mer vardagliga betydelse
kan beteckna bokstäver på ett papper, har i analytisk bemärkelse en vidare
innebörd. Texten utgör undersökningsobjektet som analyseras ur ett visst
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perspektiv i en viss verksamhet (se även Gustavsson 1999). Diskursanalys
handlar därmed om en analytisk läsning av olika former av text, i mitt fall
lokala styrdokument i idrott och hälsa. Eftersom diskurser kan identifieras
i processer där mening skapas kan text som undersökningsobjekt i detta
perspektiv även vara exempelvis intervjuer, bilder eller videoinspelningar.
De utgör alla praktiker där mening skapas och därmed praktiker där dis-
kurser kan identifieras (se vidare kapitel 4).

Som jag tidigare nämnt finns det inom diskursteoretisk forskning inte
någon specifik eller given metod, utan analyser sker på olika sätt med olika
empiriska material3. Metoden skapas i samspel med problemställningen och
det teoretiska ramverket. Winther-Jørgensen och Phillips (2000) menar att
diskursanalyser med hög kvalitet, kräver fantasi av forskaren för att skapa
en egen analysmetod, där det är forskarens position och perspektiv som
avgör vad som framkommer i analysen. Det är alltid en fråga om tolkning
utifrån ett perspektiv. David Howarth (2000) påpekar här vikten av att
begrepp och tillvägagångssätt artikuleras och modifieras inom ramen för
det diskursteoretiska ramverket, och menar vidare att detta bör ske utifrån
det specifika forskningsproblemet. En liknande diskussion för Carl Anders
Säfström och Leif Östman (1999) när de utifrån pragmatismen beskriver
något de benämner syftesrelaterade analyser. Studierna i den här avhand-
lingen kan såsom Säfström och Östman beskriver det, ses som syftes-
relaterade diskursanalyser i den meningen att de är analyser utifrån ett spe-
cifikt syfte, och att analyserna måste förstås just i relation till dessa syften,
och att jag som forskare på så sätt är en del av den process som studeras.
Det innebär därmed att diskurserna som jag identifierar i materialet varken
kan sägas finnas oavsett mig som forskare, eller något som jag som forskare
konstruerar. De utgör istället något som jag i texterna som undersöknings-
objekt kan identifiera utifrån min problemställning, och utifrån mina teore-
tiska antaganden (Gustavsson 1999).

Att identifiera diskurser är en sökande och tolkande process där studiens
syfte och utgångspunkter sätts i rörelse tillsammans med materialet. Det
handlar enligt Derek Edwards och Jonathan Potter (2001) om att utveckla
en känslighet för mönster och regelbundenheter i materialet. Det görs ge-
nom att läsa och analysera texten om och om igen, där även ett litet mate-
rial kan generera ett stort arbete. I var och en av de tre analyserna i avhand-
lingen inleder jag med det som Vivien Burr (1995) benämner kodning av
materialet. Det är en form av inläsning (Säfström 1999) där jag försöker få
ordning på materialet i olika övergripande huvudfrågor eller teman för att
få ett bearbetningsbart material utifrån den forskningsfråga respektive stu-
die har (se även Potter & Wetherell 1987). Säfström (1999) påpekar att
inläsning sker på textens egna villkor i dess eget sammanhang, där texten
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bekantgörs och textens betydelsebärande enheter lyfts ut för tolkning. Jag
har i avhandlingen försökt att lyfta ut relevant material på ett inkluderande
sätt för att på så sätt inte utesluta något i den inledande fasen. Exempelvis
vid analysen av ämnesdiskurser i studie I, inkluderas inledningsvis såväl det
som på ett explicit sätt uttrycker något om ämnesinnehållet som det som på
ett mer indirekt sätt via till exempel instruktioner till eleverna eller beskriv-
ning av undervisningsplatser talar om innehåll. Detta organiserande av
materialet är enligt Edwards och Potter (2002) något som pågår hela tiden
genom hela analysen. Med jämna mellanrum har jag således gått tillbaka
till hela materialet i något som Säfström (1999) benämner som ett skifte
mellan inläsning och utläsning i analyserna. Utläsningen som sedan vidtar,
innebär enligt Säfström att man analyserar vad texten tar för givet eller
utesluter i relation till ett visst perspektiv, och till det som skulle kunna vara
andra möjliga alternativ i sammanhanget. Det kan exempelvis vara i för-
hållande till ett visst perspektiv på hälsa, eller i förhållande till den centrala
kursplanen i ämnet. Mina fortsatta analyser har då inneburit ett sökande i
respektive tema efter mönster i termer av kontraster, likheter, kontinuitet,
motsägelser, men även vad som inte sägs eller utesluts utifrån det valda
perspektivet i respektive studie (Burr 1995, Potter & Wetherell 1987).

En tydlighet som är viktig vid genomförandet av diskursanalyser är på
vilken grund en diskurs identifieras, det vill säga vilka kriterier som an-
vänds för att identifiera respektive skilja diskurser åt. Med utgångspunkt i
mina teoretiska resonemang där jag beskriver diskurs som mönster och re-
gelbundenhet i handling identifierar jag, som Philip Macnaghten (1993)
föreslår, diskurser genom de handlingar som legitimeras eller befrämjas. I
avhandlingen har jag därför identifierat diskurser genom olika mönster i de
handlingar som befrämjas eller möjliggörs i termer av hur man förväntas
handla i verksamheten. Det görs genom att fråga sig vad det är som gör
vissa handlingar rimliga, samt vad som kommer att befrämjas eller vad som
inte kommer att befrämjas i den studerade verksamheten (Parker 1992,
Edwards & Potter 2001). Därefter har jag sökt efter variation i materialet
och sökt att identifiera olika sätt att tala om ämnesinnehållet eller om hälsa,
och slutligen skrivit fram diskursernas uppbyggnad och benämnt dis-
kurserna.

I avhandlingen identifieras således diskurser i termer av mönster och
regelbundenhet i handling, där jag med mönster avser de mönster som iden-
tifieras i de lokala styrdokumenten, medan med regelbundenhet avser regel-
bundenhet i relation till andra historiska och didaktiska studier utifrån res-
pektive studies specifika fråga. För att identifiera olika mönster i materialet
och på så sätt särskilja diskurser åt, klargörs vilka olika handlingar som
legitimeras, befrämjas eller påbjuds i undervisningssituationen (Macnaghten
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1993). Detta kan illustreras genom citat från empirin. I det första exemplet
ska eleverna

Förstå regler i olika bollspel och blivit bekant med uttryck som spel-
bar, markering och passningsskugga och förstå vad dessa innebär.
(F-9 skola)

Detta citat illustrerar en undervisning som bygger på idrottsrörelsens verk-
samhet, där handlingar som liknar tävlingsidrotten befrämjas och blir rim-
liga. Det skiljer sig från att eleverna i undervisningen

… ska få upplevelser och kunskaper av att vistas i skog och mark. De
ska även veta vad allemansrätten innebär samt kunna praktisera den.
(F-6 skola)

Citatet ovan illustrerar en annan typ av undervisning, där andra handlingar
blir rimliga, och som därmed skiljer sig åt i termer av vilket innehåll som
påbjuds. Ytterligare ett exempel är en undervisning som kännetecknas av
att eleverna:

… skall utveckla sin sociala kompetens såsom: tolerans mot olikhe-
ter, respekt för andra, samarbetsförmåga, förmåga att lyssna på an-
dra, förmåga att visa hänsyn till andra, vilja hjälpa kamrater. (2–9
skola)

I de tre olika exemplen befrämjas eller påbjuds olika handlingar i verksam-
heten, och handlingarna har också olika troliga konsekvenser i termer av
exempelvis lärande. På detta sätt identifieras olika mönster och därmed
olika potentiella diskurser.

Men för att ett mönster med avhandlingens diskursteoretiska perspektiv
ska identifieras som en diskurs och inte som en potentiell diskurs, krävs det
också att det föreligger en regelbundenhet. I avhandlingen använder jag två
sätt att avgöra regelbundenhet. Det görs av regelbundenhet över tid respek-
tive i rum. Främst klargörs det genom regelbundenhet över tid, eftersom
diskurser alltid på något sätt är lokaliserade över tid, och har en kontinuitet
som i en viss verksamhet upprätthålls som en effekt av våra transaktioner i
denna verksamhet. Det innebär att de har en relativt sammanhängande his-
toria i den verksamhet där de är situerade, och de anger som vägvisare även
riktningen för hur man bör handla. Regelbundenhet över tid klargörs i av-
handlingen genom att sätta analyserna i relation till olika historiska tradi-
tioner avseende respektive studies analysfokus exempelvis ämnesinnehåll
(studie I) eller hälsa (studie II). För det andra kan regelbundenhet klargöras
i det att en möjlig diskurs kan identifieras i arbetsplaner från flera olika
skolor, och i resultat från andra studier med ett liknande fokus. Det blir så
att säga regelbundenhetens ’rumsliga’ dimension. Med Leif Östman (1995)

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.5685



86

kan man hävda att om en diskurs kan identifieras på flera skolor eller i flera
olika studier är det rimligt att anta att diskursen även är lokaliserad över
tid. Östman påpekar att något som omfattar en tillräckligt stor mängd
människor, i det här fallet lärare i idrott och hälsa, under en längre tid
också borde komma till uttryck i praktiker och i olika mer eller mindre
auktoritativa texter. Texter utgör därmed ett möjligt och rimligt material
för att analysera regelbundenhet över tid. De lokala styrdokumenten i av-
handlingen ses därigenom, som jag återkommer till senare i detta kapitel,
som rapporter av en befintlig praktik där prioriteringar och riktningen för
verksamheten formuleras. Det är därmed rimligt att anta att mönster som
identifierats på flera skolor och även i andra studier också kan betraktas
som diskurser lokaliserade över tid. I avhandlingen klargörs diskursernas
regelbundenhet först genom analysen av dokumenten, där olika potentiella
diskurser identifieras. Här hanteras diskursernas ’rumsliga’ regelbunden-
heter, det vill säga om mönstren kan identifieras i dokument från flera sko-
lor. Därefter sätts analysen i relation till andra studier som fokuserat ämnet
idrott och hälsa i termer av mål, syften och innehåll.

Burr (1995) samt Potter och Wetherell (1987) lyfter i likhet med
Macnaghten (1993) fram att en viktig del vid diskursanalyser är att också
reflektera över konsekvenser av de olika diskurserna. Även Säfström och
Östman (1999) skriver med grund i pragmatismen att pragmatism ”… syf-
tar till att klargöra våra behov, önskningar och intressen i världen genom
att kritiskt granska den med avseende på dess konsekvenser” (s 20). I av-
handlingen gör jag det med hjälp av Foucaults begrepp maktrelationer
(1982a) som jag menar preciserar de analyserade diskurserna. Makt-
relationsbegreppet hjälper mig nämligen att överväga hur de identifierade
diskurserna iscensätts i undervisningen, vilket möjliggör en diskussion så-
väl om elevernas meningsskapande som om hur eventuella dominans-
förhållanden ser ut som gör att vissa handlingar blir rimliga eller privilegieras
i verksamheten.

Trovärdighet, kvalitet och etiska överväganden
Vid diskursanalytiska studier används inte alltid begrepp såsom studiens
giltighet eller studiens validitet. Istället talas det som forskningens kvalitet,
och huruvida analyserna kan ses som rimliga, fruktbara eller trovärdiga.
Dessa begrepp överlappar enligt Stephanie Taylor (2001) det vi vanligen
avser med validitet, men vad är det som avgör om analyserna i avhandling-
en är trovärdiga, eller av god kvalitet? Jag tar här min utgångspunkt i Veten-
skapsrådets (2004) riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning som de formulerar i termer av forskningskravet respektive individ-
skyddskravet.
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Forskningskravet
Forskningskravet handlar om att den forskning som bedrivs i samhället ska
inriktas mot för samhället viktiga frågor samt hålla hög kvalitet. Men vad
kan ses som hög kvalitet i diskursanalytiska studier, och vad är det som gör
att analyserna kan anses trovärdiga? En central del för analysernas trovär-
dighet vid diskursanalyser är tydlighet. Denna tydlighet i vilka val jag gör
som forskare är enligt Staffan Larsson (1993) viktiga för kvaliteten i analy-
serna, och även viktigt för att uppfylla forskningskravet som det beskrivs i
de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning (Vetenskapsrådet 2004).

Diskursanalytiker får enligt Burr (1995) samt Jonathan Potter och Mar-
garet Wetherell (1987) ofta kritik för att de inte är tillräckligt tydliga med
hur de genomför sin analys, exempelvis vad gäller vilka kriterier som an-
vänts för urvalet, vilka perspektiv och utgångspunkter som studien har, samt
vilka kriterier för att identifiera likheter eller skillnader i materialet som
används. Det första steget i en sådan tydlighet är enligt Burr (1995) att ha
ett tydligt syfte och en tydlig forskningsfråga. Eftersom diskursanalys, som
jag tidigare nämnt, handlar om att betrakta något utifrån ett perspektiv, är
det vidare viktigt att vara tydlig med sina perspektiv och utgångspunkter.
Även insamlingen av materialet, dess kontext, historia och tänkta publik
bör inkluderas i beskrivningen. Denna tydlighet är något som jag försöker
vidmakthålla genom avhandlingen dels utifrån mina syften, dels utifrån
mina övergripande teoretiska perspektiv som presenteras i kapitel fyra, samt
också i de olika beskrivningarna av mina analytiska strategier. I avhand-
lingen har de tre olika studierna delvis olika syften och analytiska perspek-
tiv. Det innebär att i det här kapitlet tar jag upp och tydliggör de analytiska
strategier som är gemensamma för de tre studierna, medan de mer specifika
strategierna för de tre olika studierna presenteras och tydliggörs i samband
med respektive kapitel.

En annan del i denna tydlighet är som Michael Gustavsson (1999) påpe-
kar att forskaren måste förstås som en del av analysen. Det gäller som Irwin
Altman och Barbara Rogoff (1987) anför att forskarens roll, perspektiv
och position tydliggörs eftersom forskarens perspektiv och position bör ses
som en aspekt av det som studeras. Dessa tydliggöranden görs genomgå-
ende i avhandlingen genom avhandlingens teoretiska perspektiv (kapitel 4),
övergripande metodologiska strategier (kapitel 5) samt studiernas specifika
strategier (kapitel 6, 8 och 10). Men tydlighet är även viktig vid redovis-
ningen av resultaten. Larsson (1993) påpekar här att i resultatredovisningen
är det av vikt att hela studien hänger ihop, och att delarna i studien bildar
en helhet. Detta är något som Larsson benämner som studiens interna logik
(se även Gee 1999).
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För en hög kvalitet i studierna krävs också att analyserna ska vara rim-
liga eller trovärdiga. Trovärdigheten i den här avhandlingen kan för det
första bedömas utifrån tydligheten i mina val av perspektiv och i redovis-
ningen av resultaten. Det kan sammanfattas med tre av Larssons (1993)
kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning. Larsson lyfter här fram vikten
av att perspektivet i studien relaterar sig till andra teoretiska och empiriska
studier inom det valda området – diskurskriteriet. Han anför vidare vikten
av att de olika delarna i avhandlingen hänger ihop – konsistens, samt av-
handlingen kommunicerbarhet – heuristiskt värde. Det senare hänger sam-
man med att trovärdigheten enligt Larsson (1993) även kan bedömas kopp-
lat till läsaren av avhandlingen. Detta i termer av i vilken utsträckning som
tolkningarna i avhandlingen ses som rimliga, att de går att känna igen i den
praktik som studeras samt att studien är användbar för verksamheten. Det
innebär enligt Burr (1995) att man intresserar sig för hur användbar tolk-
ningen är, inte hur sann den är. Ett vanligt sätt att tydliggöra för läsaren är
enligt Derek Edwards och Jonathan Potter (2001) dels att resultaten exem-
plifieras och beläggs genom citat, vilket jag gör genomgående i resultat-
redovisningen, samt dels genom att lyfta fram avvikande fall i analyserna,
som tydliggör det rådande just för att de betraktas som avvikande. Dis-
kurser är även som jag skrivit i kapitel fyra historiskt lokaliserade. De ’finns’
över tid. Det innebär att jag vid analyser hela tiden relaterar till olika histo-
riska diskurser och annan forskning inom det studerade fältet (Parker 1992,
Edwards & Potter 2001). Allt detta syftar till en igenkänning för läsaren,
men även dessa frågor är givetvis beroende av det specifika syftet och de
specifika utgångspunkterna för respektive studie.

Förutom ovanstående har jag, som Taylor (2001) föreslår för trovärdig-
heten i diskursanalys, använt mig av en form av ’triangulering’. Triangule-
ring innebär att data från mer än en metod eller olika typer av data används
för att undersöka samma fråga och därmed öka trovärdigheten i analysen.
I avhandlingen görs det genom att sätta diskursanalyserna i relation till
olika studier, främst genom de lärarenkäter, elevenkäter, lärarintervjuer och
analyser av videoinspelade lektioner i idrott och hälsa som ingår i samma
urval som avhandlingens empiri. Men även resultat av andra studier som är
relevanta för respektive studies specifika fråga används för att öka trovärdig-
heterna i relation till de identifierade diskurserna.

Etiska överväganden – individskyddskravet
Ytterligare ett grundläggande kvalitetskrav som Larsson (1993) lyfter fram
är att etiska överväganden har gjorts4 i forskningen. Som helhet har jag i
avhandlingen försökt att inta en etisk medvetenhet, där etiska övervägan-
den varit en aspekt redan i perspektivvalen, och sedan i hanterandet av
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resultaten. Förutom forskningskravet, som jag nämnt tidigare, är också
individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2004) något som jag övervägt i av-
handlingen. Individskyddskravet innebär att individer vid forskning inte
får utsättas för ”… psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränk-
ning” (Vetenskapsrådet 2004, s 5).

Avhandlingens empiri består av texter som i någon mån kan ses som
offentliga handlingar. Det gör att individskyddskravet får en specifik bety-
delse. Vid insamlingen av textmaterialet har de som skickat in dokumenten
från skolorna, vanligtvis skolledning eller ämnesföreträdare, informerats
om hela studiens syfte per brev som skickats ut i samband med insamlingen
av enkäterna (Eriksson m fl 2003). I samband med insamlingen av de styr-
dokument som samlats in efter utvärderingens genomförande, informera-
des enbart om dokumentstudien, det vill säga avhandlingens empiri. Vid
analyserna har jag i de flesta fall inte någon kännedom om, och heller inget
intresse av, vilka individer som skrivit dokumenten. Individskyddskravet
får då mindre betydelse, även om det finns de styrdokument som signerats
med lärarens/lärarnas namn. Men jag avser inte att lämna ut vilka skolor
som dokumenten kommer ifrån, och jag kommer i resultatredovisningen
inte att ta med delar av citat som gör att igenkänning är möjlig, till exempel
genom att geografiska namn nämns i dokumenten. Jag har även försökt
vinnlägga mig om att inte peka ut lärarna i idrott och hälsa eller andra
representanter för ämnet som yrkesgrupp. Det blir då viktigt hur resultaten
framställs så att de som skrivit de lokala styrdokumenten inte uppfattar att
jag övertolkar eller ’ironiserar’ över formuleringar i dokumenten, och att
de på så sätt känner sig kränkta. Det görs givetvis utan att ge avkall på min
forskningskritiska blick och den ansats som avhandlingen har.

En beskrivning av avhandlingens tre studier
I avhandlingen genomförs tre studier av lokala styrdokument i skolämnet
idrott och hälsa i grundskolan. De tre studierna har olika syften, och tre
delvis olika diskursanalytiska strategier används. Här presenteras kort de
tre studierna. De mer fördjupade analytiska strategierna presenteras i an-
slutning till respektive analys (kapitel 6, 8, 10).

Studie I: Ämnesdiskurser i idrott och hälsa (kapitel 6)
Syftet med studie I är att beskriva ämnet idrott och hälsa i grundskolan i
termer av dess syften, mål och innehåll. Analysen är en övergripande analys
av materialet för att belysa ämnets innehåll såsom det kommer till uttryck i
de lokala styrdokumenten som ämnesdiskurser. Texterna läses som Säfström
(1999) påpekar utifrån sina egna premisser, och kan snarast betraktas som
en inläsning av materialet för att skapa en igenkänning av ämnesinnehållet.
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Analysen sätts även i relation till olika ämnestraditioner som de kommer
till uttryck i olika historiska och didaktiska studier av ämnet idrott och
hälsas undervisningsinnehåll.

Studie II: Hälsa i idrott och hälsas ämnesdiskurser (kapitel 8)
Syftet med denna studie är att analysera innehållet i idrott och hälsa ur ett
hälsoperspektiv. I analysen fokuseras synen på hälsa i ämnesdiskurserna.
Utgångspunkten för analysen är de ämnesdiskurser som jag identifierat i
studie I, samt de perspektiv på hälsa som kommer till uttryck i historiska
och didaktiska studier av hälsa i idrottsämnet, i skolan samt i samhället (se
kapitel 7). Analysen blir en utläsning av dokumenten utifrån de sätt på
vilka hälsa uttrycks i de lokala styrdokumenten.

Studie III: Att lära sig hälsa i idrott och hälsa – ett salutogent perspektiv
(kapitel 10)
I studie III görs en analys av innehållet i idrott och hälsa ur ett salutogent
perspektiv, vilket innebär en kvalificering av den tidigare analysen av synen
på hälsa i ämnesdiskurserna. Analysen utgörs dels av en re-analys av de två
tidigare studierna ur ett salutogent perspektiv där lärande som hälsoresurs
fokuseras, dels av en utläsning av de lokala styrdokumenten där jag utifrån
det salutogena perspektiv som diskuteras i kapitel 9 väljer att fokusera de-
mokrati som resurs för hälsoutveckling.

Textmaterialet
Den huvudsakliga empirin i avhandlingen består av lokala kursplaner och
lokala betygskriterier för skolämnet idrott och hälsa i grundskolan. Dessa
texter är lokala styrdokument för undervisningen som formulerats på
respektive skola. Men vad är det för typ av dokument, och hur förhåller sig
dessa dokument till de centralt formulerade styrdokumenten?

De nuvarande nationella styrdokumenten för skolan, det vill säga skol-
lagen med timplanerna, läroplanen samt kursplanerna är de centralt for-
mulerade dokument som ska styra verksamheten i barnomsorg och skola.
Skollagen innehåller övergripande riktlinjer för skolans verksamhet. Läro-
planen i sin tur anger skolans uppgifter och de värden som ska ligga till
grund för undervisningen. I läroplanen finns även målen för skolan an-
givna. Som komplement till läroplanen finns en nationellt fastställd kurs-
plan i varje enskilt ämne, och i kursplanen finns de olika skolämnenas mål
samt även kriterier för bedömning. De nationella styrdokumenten är av-
sedda att tillsammans bilda en helhet (Skolverket 2000a), och är också ett
uttryck för en typ av styrning, som ofta benämns som målstyrning eller
mål- och resultatstyrning (Lindensjö & Lundgren 2000). Gunnar Berg m fl
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(1999) menar att skolan därigenom gått från en tidigare i huvudsak centra-
liserad styrning efter regler, till en decentraliserad styrning utifrån framför-
allt resultat och mål. Det finns dock fortfarande enligt Berg m fl (1999)
delvis inslag av regelstyrning, men detaljstyrningen i styrdokumenten av
skolan har i stort försvunnit. I målstyrningens idé ligger nämligen att:

… detaljbestämmelser skall undvikas och att kommunernas och sko-
lornas frihet skall vara så stor som möjligt. (Skolverket 2000d, s 1)

Ninni Wahlström (2002) som i likhet med Berg m fl (1999) benämner styr-
ningen som mål- och resultatstyrning pekar på att det under 1990-talet
också skett en förskjutning från att ha fokuserat mål i mål- och resultatstyr-
ning till en betoning på resultat, och att det då finns en risk för en ensidig
koncentration på mätbara kunskapsmål. Det har blivit en förskjutning från:

… att ha betonat att alla elever ska sträva efter samma mål … [till
att] … betydelsen alltmer förskjutits mot att alla elever ska nå ett
minsta gemensamt resultat. (Wahlström 2002, s 246)

Detta kan komma få konsekvenser för synen på utbildning, och även vilken
roll och vikt de lokala arbetsplanerna och betygskriterierna får. Men i mitt
fall använder jag de lokala styrdokumenten för att analysera ett innehåll,
vilket gör att förskjutningen i sig får mindre betydelse. Istället ses de lokala
styrdokumenten som rapporter om ämnets innehåll, något som kommer att
utvecklas senare i detta kapitel.

Lokala styrdokument
De nationella respektive lokala styrdokumenten i skolan är ett uttryck för
ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och skolan. Denna an-
svarsfördelning beskrivs som en nationell respektive lokal process, som ska
utvecklas parallellt och samordnas med varandra (Skolverket 2000a). Den
parallella processen innebär att staten i kurs- och läroplaner anger natio-
nella ambitioner i termer av exempelvis mål, inriktning, miniminivåer och
bedömning, för att bland annat garantera likvärdigheten i skolan. Lokalt
tolkar kommunerna, skolorna, lärarna och eleverna de nationella styrdo-
kumenten för att sedan konkretisera dessa utifrån respektive lokala förut-
sättningar. Målstyrningens idé får då till följd att de nationella styrdoku-
menten är allmänt formulerade, där läroplanen anger värdegrund, grund-
läggande mål och riktlinjer. Även kursplanerna är allmänt skrivna, och anger
snarast en ram för innehållet och beskriver vilka kunskaper som eftersträ-
vas i ämnet. Konsekvensen är att kommuner och skolor har ett lokalt friut-
rymme, ett utrymme att själva formulera innehållet efter egna lokala förut-
sättningar. Denna lokala handlingsfrihet medför enligt Mikael Alexanders-
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son (1998) ett krav på lokala styrdokument och en förmåga att i kommu-
nerna och på skolorna binda samman visioner med praktiskt handlande,
där de lokala dokumenten blir en av flera förutsättningar för just målstyr-
ningens effektivitet.

Det som benämns som lokala styrdokument är oftast kommunens skol-
plan och skolornas arbetsplaner. Lokalt ska varje kommun fastställa en
skolplan som anger hur respektive kommun organiserar skolans verksam-
het samt skolans utveckling. Utifrån de nationella styrdokumenten och kom-
munens skolplan ska sedan personal och elever på den enskilda skolan for-
mulera och fastställa skolans arbetsplan, där ”… de nationella kursplane-
rna och betygskriterierna skall konkretiseras för den utbildning som ge-
nomförs i kommunernas verksamhet” (Skolverket 2000b, s 173). Det lo-
kala frirummet innebär att valet av innehåll och metoder görs på respektive
skola i formulerandet av exempelvis vilket innehåll och vilka metoder som
främjar lärandet i respektive skolämne. Ämnesinnehållet, målen och grun-
derna för bedömning för respektive ämne tar då form i denna lokala
läroplansprocess, och det sker bland annat genom att varje skola formule-
rar lokala styrdokument.

Myndigheten för skolutveckling (2003) lyfter fram att arbetet med de
nationella målen är något som ägnas mycket tid på skolorna, men att rela-
tionen mellan nationella och lokala mål, framförallt systemet med uppnå-
ende- och strävansmål5 är något som verkar vara svårt att hantera. Ingrid
Carlgren (2002) menar på ett liknande sätt att relationen mellan de natio-
nella och de lokala styrdokumenten inte är tillräckligt utredd. Hon påpekar
dock att de nationella dokumenten anger generella kunskapskvaliteter i
ämnet och inte ett ämnesinnehåll i termer av moment eller metoder. Det är
snarast en riktning i ämneskunnandets utveckling som anges. Då de natio-
nella dokumenten innehåller generella kunskapskvaliteter bör enligt Carl-
gren (2002) de lokala dokumenten innehålla det specifika kunskapsinne-
hållet som kan vara olika beroende på förutsättningar, samt även ange det
konkreta innehållet i undervisningen. Carlgren menar vidare att relationen
mellan kvaliteterna som anges i de centrala dokumenten och det konkreta
innehållet är något som borde komma till uttryck i de lokala dokumenten.

Varje skola ska enligt skollagen ha en lokal arbetsplan. Det finns inga
direktiv om hur den ska se ut, men det sägs uttryckligen att arbetsplanen
ska utarbetas ”… under medverkan av lärare, övrig personal och elever”
(Skolverket 1998, s 3). Men finns det krav på att det finns lokalt formule-
rade mål och betygskriterier för varje skolämne? Jörgen Tholin (2003) me-
nar att det inte finns något uttalat, dokumenterat krav att det ska finnas
lokala kursmål och lokala betygskriterier för varje skolämne. Men Skol-
verket (2003a, 2004a) påpekar i sina direktiv att det lokala läroplansar-
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betet innebär att skolorna i den lokala arbetsplanen ska konkretisera de
nationella målen, samt utforma och formulera verksamhets- och undervis-
ningsmål i termer av innehåll, arbetsformer och organisering.

Tholin (2003) menar att det råder en viss otydlighet på området. Han
anför att det exempelvis enligt Skolverkets direktiv kan finnas andra grun-
der för bedömning och betygssättning än de centrala styrdokumenten som
lärarna kan hänvisa till. Men samtidigt finns det krav på att elever och
föräldrar ska kunna få veta vad som krävs för ett visst betyg i ett visst ämne
samt att dessa kriterier ska vara formulerade och redovisade i förväg (se
Tholin 2003). Jag håller med Tholin om att det råder en viss otydlighet på
området, men noterar samtidigt att under min materialinsamlingsperiod,
och efter Tholins licentiatavhandling har det skett något som kan ses som
tydliggöranden av direktiven. Exempelvis lyfts i Skolverkets skrift ’Likvär-
dig bedömning och betygssättning’ (2004a) fram att mål finns i såväl läro-
plan som kursplaner, och att dessa kan och bör behandlas och dokumente-
ras i arbetsplanen. För detta krävs också ett aktivt lokalt kursplanearbete
där de nationella betygskriterierna tolkas och anpassas efter lokala förhål-
landen (se även Skolverket 2004b). Vidare är ett väsentligt inslag i idén med
betygskriterierna en öppenhet där ”… betygskriterier och andra grunder
för bedömning och betygssättning ska vara tillgängliga inte bara för läraren
utan också för elever och föräldrar” (Skolverket 2003a, s 29). Skolverket
(2003a) poängterar i detta sammanhang även vikten av tydlighet i det lokala
arbetet med arbetsplaner, där skrivande av de lokala styrdokumenten blir
en fråga om att:

… formulera och göra synligt vad som hittills i stor utsträckning
förblivit oformulerat. (s 38)

Det innebär att direktiven för arbetet med de lokala styrdokumenten tyd-
liggjorts på senare år, och att dessa direktiv också pekar på att arbetet på
skolorna med de lokala dokumenten är mycket väsentligt.

Lokala arbetsplaner
Eftersom det saknas tydliga direktiv om hur de lokala styrdokumenten ska
se ut, så är skillnaderna mellan skolors arbetsplaner stora. Men vilken roll
kan de lokala arbetsplanerna ha i en mål- och resultatstyrd skola? Jonas
Österberg (1998), som studerat de lokala arbetsplanernas innehåll, roll och
funktion i en målstyrd och decentraliserad skola, menar att de lokala ar-
betsplanerna kan betraktas som en bild som uttrycker de gemensamma och
kollektiva värderingarna som den enskilda skolan och respektive skolämne
står för. Österberg har studerat hur innehållet ser ut i ett antal lokala arbets-
planer, och han argumenterar för att arbetsplanerna uttrycker hur skolorna
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tolkat kommunens skolplan och de nationella styrdokumenten. Han påpe-
kar att det finns klara skillnader i vad arbetsplanerna innehåller och hur de
är uppbyggda. På vissa skolor innehåller arbetsplanerna mål för varje ämne
och är strukturerade utifrån vad eleverna förväntas lära sig. Andra skolor
formulerar arbetsplanen i termer av hur de nationella målen ska uppnås.
Ytterligare andra skolor lägger tyngdpunkten i arbetsplanen på delar av
verksamheten som anses vara särskilt prioriterade, och några skolor foku-
serar främst det sociala arbetet i skolan. I många skolor är enligt Österberg
arbetsplanen ett levande dokument och ett viktigt redskap i skolans utveck-
lings- och utvärderingsarbete. Den har kommit att bli en utgångspunkt för
samtal om innehållet i skolans verksamhet, och arbetsplanerna gör att upp-
följnings- och utvärderingsarbetet i skolorna har systematiserats. Han me-
nar vidare att arbetsplanerna snarast anger skolans eller det enskilda äm-
nets kompassriktning i vägen mot de nationella målen, och att de anger mål
och prioriteringar i verksamheten.

Skolornas lokala arbetsplaner ser alltså olika ut, och det är inte alla sko-
lor som har formulerat lokala kursplaner för de olika skolämnena. Inger M
Andersson (1998) menar här att ansvaret för att utforma en arbetsplan som
anger hur de nationella styrdokumentens mål ska tolkas och förverkligas i
verksamheten åligger den lokala skolan. Men i realiteten har det i stor ut-
sträckning legat på den enskilde läraren att utarbeta lokalt konkretiserade
kursplaner och betygskriterier, vilket inte alltid gjorts. En väg många skolor
gått är just att formulera egna lokala mål efter de egna förutsättningarna i
det specifika ämnet. Ofta har detta resulterat i dokument som anger regler
för handlande eller arbetsmoment snarare än kunskaper att sträva mot.
Leif Ruhnström (1997) visar att de lokala dokumentens formuleringar ofta
ligger nära de centrala dokumentens, ibland med smärre bearbetningar, ib-
land med analyser i form av delmål. Han anför vidare att arbetsplanerna
sällan innehåller skrivningar om läroplanens övergripande mål. Nedbryt-
ningen av målen i arbetsplanerna medför dock enligt Myndigheten för skol-
utveckling (2003) en tydlighet i vad eleverna ska göra, men ökar otydligheten
om vilka kunskaper och kvaliteter som ska utvecklas. Uppnåendemålen
betonas då på bekostnad av strävansmålen (se även SOU 2004:35). Det kan
innebära att det ges mindre möjligheter att utveckla de kunskaper som sko-
lan i första hand ska inrikta sig mot (Myndigheten för skolutveckling 2003).
Det visar sig dock att i vissa skolor är elever delaktiga i planeringen av
arbetsformer, innehåll och arbetssätt och ”… på så sätt har undervisningen
tagit utgångspunkt i både mål att sträva mot och mål att uppnå” (Myndig-
heten för skolutveckling 2003, s 37).
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Lokala betygskriterier
För år 8 och 9 är ofta lokala betygskriterier kopplade till de lokala arbets-
planerna. Dessa ska tydliggöra på vilken grund bedömning görs i ämnet.
De lokalt formulerade kriterierna är intressanta att studera eftersom de en-
ligt Tholin (2003) bidrar till förståelsen av vilka kunskaper och färdigheter
som lärare anser bör avgöra vilket betyg eleverna får. Carlgren (2002) me-
nar att det är just när betygssystemet på detta sätt sätts i rörelse i ett sam-
manhang det får sin betydelse. Enligt Carlgren är det därmed viktigt med
synliga bedömningsgrunder. Att kriterier för bedömning är tydligt formu-
lerade och dokumenterade blir centralt för betygssystemets öppenhet, men
Tholin (2003) menar att otydligheter i hur kriterierna ofta formuleras lokalt
gör att öppenheten inte blir så stor. Det lokala handlingsutrymmet som det
nya styrsystemet innebär för betygssättningen har enligt Tholin medfört att
vissa skolor tolkat utrymmet brett och till och med gjort förändringar i de
centrala styrdokumenten, medan andra skolor inte utnyttjar handlingsut-
rymmet särskilt mycket.

Tholin (2003) som studerat lokala betygskriterier i ämnena engelska,
kemi samt idrott och hälsa menar att de centrala dokumenten ofta används
som mallar för de lokala, men med en skillnad i att de lokala dokumenten
fokuserar på uppnåendemålen mer, och sätter därmed mätbarhet före
kunskapskvaliteter i ämnena. Han menar att man på skolor haft svårt att se
hur de centrala och lokala dokumenten förhåller sig till varandra. Tholin
pekar även på att betygskriterier ofta är formulerade i en samverkan mellan
flera lärare, och inte sällan lärare på flera skolor i en kommun. En stor vinst
som formulerandet av lokala kriterier då har inneburit är de diskussioner
om betyg och bedömning som skett på skolorna.

Lokala styrdokument som rapporter av undervisningens innehåll
Men är lokala styrdokument rimliga att analysera för att komma åt institu-
tionaliserade diskurser? Kan man utifrån dessa texter säga något om en
dimension av meningsskapande i verksamheten, och därmed betrakta dem
som rapporter av undervisningens innehåll?

Enligt Rogoff (1995) utgörs den institutionella dimensionen av menings-
skapande bland annat av verksamhetens mål, syften, arbetsformer och inne-
håll. De lokala dokumenten hanterar, som jag tidigare diskuterat, undervis-
ningen i idrott och hälsa just i termer av dessa aspekter. De anger
prioriteringar i innehållet och konkretiseringar av de nationella dokumen-
tens mål och syften samt anger vilka kunskaper som ska bedömas. Det,
menar jag, innebär att de diskurser som identifieras i de lokala styr-
dokumenten för idrott och hälsa kan betraktas som en beskrivning av den
institutionella dimensionen av meningsskapandet i idrott och hälsa. De ut-
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gör därmed de diskurser man har tillgång till i situationen och som man
som deltagare också måste förhålla sig till. Studien av de institutionaliserade
diskurserna i idrott och hälsa visar på så sätt det innehåll som erbjuds
eleverna, och de identifierade diskurserna kan utifrån avhandlingens teore-
tiska ram sägas skapa förutsättningar för elevens meningsskapande inom
ramen för skolämnet idrott och hälsa. De utgör, med hänvisning till Rogoff
(1995), en beskrivning av verksamhetens institutionella aspekt som eleverna
via lärarna möter i undervisningen. För att ytterligare förstärka analysen av
de identifierade diskurserna i förhållande till verksamheten i idrott och hälsa,
sätts dessutom de identifierade mönstren i relation till lärarenkäter, elev-
enkäter, intervjuer och videoanalyser som på ett annat sätt säger något om
verksamheten. Dessa studier fördjupar och tydliggör på så sätt de identifie-
rade diskurserna dels genom att de hjälper mig att klargöra diskursernas
rumsliga regelbundenhet, och dels genom att de ökar trovärdigheten i mina
analyser.

Ytterligare ett sätt att se på dokumenten som rapporter av undervisning-
ens innehåll är deras roll i den målstyrda skolan. I och med målstyrningen
så har det skett en decentralisering i styrningen av innehållet i undervis-
ningen. Det är enligt Alexandersson (1998) en indirekt styrning där föränd-
ring och utveckling kommer från lärarna själva. Här får enligt Alexanders-
son arbetsplanerna en viktig roll. Han menar att:

… snarare än att se den lokala arbetsplanen som ett ”tekniskt styrin-
strument” bör den kunna uppfattas som en gemensam kartbild över
den lokala skolans ”pedagogiska landskap”. (Alexandersson 1998,
s 11)

Håkan Larsson (2004a) menar på ett liknande sätt att skapandet av lokala
styrdokument kan ses som ett uttryck för en typ av styrning, där:

Innehållet i texterna blir ett underlag för en själv och andra att skär-
skåda verksamheten genom samtidigt som själva aktiviteten, att for-
mulera lokala kursplaner, utgör ett sätt att arbeta med sina egna tan-
kar och uppfattningar om ämnet, idrott och hälsa i det här fallet.
(Larsson 2004a, s 206)

Lärarna på fältet blir därmed ”… ansvariga i ett offentligt ljus för sin verk-
samhet på ett annat sätt än då det ’bara’ gällde att ’följa kursplanen’ ”(Lars-
son 2004a, s 224). Man kan säga att det är en form av diskursiv styrning
(Wallin 1997), där styrdokumenten kan sägas illustrera de institutionalise-
rade diskurserna6. Österberg (1998) hävdar vidare att de lokala styrdoku-
menten är levande dokument på skolorna, och även viktiga i skolans ut-
vecklingsarbete. Han anför att de utgör en bild som uttrycker de värderingar
som respektive skolämne står för, och att de är ett uttryck för hur skolorna
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tolkat kommunens skolplan och de nationella styrdokumenten. De anger
därmed skolans eller det enskilda ämnets kompassiktning i vägen mot de
nationella målen och även mål och prioriteringar i verksamheten. Tholin
(2003) menar på ett liknande sätt att betygskriterier bidrar till förståelsen
vilka kunskaper och färdigheter som lärare anser bör avgöra vilket betyg
eleverna får vilket får anses som en bild av prioriteringar i verksamheten.
De lokala styrdokumenten kan utifrån såväl Tholin (2003) som Österberg
(1998) ses som viktiga dokument som på olika sätt beskriver det innehåll
som erbjuds eleverna.

Jane Meckbach (2004) anför utifrån sina intervjuer av lärare i idrott och
hälsa att arbetet och formulerandet av de lokala styrdokumenten har med-
fört att lärarna fått fundera djupare över ämnesinnehållet och hur målen i
kursplanen ska nås, och också tvingats formulera detta. Dessa påpekanden
bekräftas också av enkätstudien (Eriksson m fl 2003) som visar att av de
skolor i urvalet som har en arbetsplan, ansåg tre fjärdedelar av lärarna att
de lokala styrdokumenten i hög grad är en grund för undervisningen i idrott
och hälsa. Endast drygt fem procent av lärarna menar att arbetsplanen i
liten grad är en grund för undervisningen. De lokala styrdokumenten be-
traktas således i avhandlingen som uttryck för en viss praktik – undervis-
ningens innehåll. Samtidigt kan dokumenten givetvis även ses som uttryck
för styrning i termer av att skrivandet av lokala styrdokument utgör en
egen praktik, där läraren som formulerar styrdokumentet även skriver det i
relation till exempelvis skolledning eller föräldrar (för diskussion om detta
se Larsson 2004a). Dokumenten utgör på så sätt texter där olika förvänt-
ningar på innehållet kan komma till uttryck.

Jag har i det ovanstående argumenterat för att;

(i) meningsskapandets institutionella dimension utgörs av en verksam-
hets mål, syften och innehåll (Rogoff 1995),

(ii) de lokala styrdokumenten har en central roll i den målstyrda skolan
(Alexandersson (1998),

(iii) texterna utgör väsentliga dokument i styrningen av skolan som ut-
trycker ämnets riktning i vägen mot de nationella målen (Larsson
2004b, Österberg 1998), samt

(iv) lärarna i idrott och hälsa uttrycker att de lokala dokumenten har en
central betydelse som grund för undervisningen (Meckbach 2004,
Eriksson m fl 2003).

Sammantaget innebär det att de lokala dokumenten som analyseras i av-
handlingen rimligtvis kan betraktas som diskursiva rapporter av undervis-
ningens innehåll.
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Urval
De lokala arbetsplanerna och de lokala betygskriterierna samlades in i sam-
band med utvärderingen av skolämnet idrott och hälsa som genomfördes
av en forskargrupp på Örebro universitet på uppdrag av Skolverket (Eriks-
son m fl 2003). I urvalet till studien ingick bland annat enkäter till skolleda-
re och ämnesansvarig lärare i idrott och hälsa på 200 grundskolor i Sverige7.

Målsättningen med enkäterna var att kunna ge en översiktlig bild av hur
skolor i Sverige behandlar skolämnet idrott och hälsa samt hur lärarna upp-
lever sin situation. Frågorna till skolledarna behandlar främst verksamhe-
ten på skolan och inställningen till skolämnet idrott och hälsa, medan frå-
gorna till lärarna främst fokuserar innehållet i ämnet. De huvudsakliga frå-
geställningar som enkäten till lärarna behandlar är: lärarnas bakgrund, vad
lärarna tycker om sitt arbete, vad lärarna har för syfte och mål med sin
undervisning, vilket innehåll som är vanligast respektive anses viktigast,
samt frånvaroproblematiken (Eriksson m fl 2003). Resultaten från dessa
enkäter kommer delvis att beröras i resultatkapitlen, eftersom de till del
fokuserar innehållet i undervisningen, och på så vis kompletterar delar av
diskursanalyserna.

Till utvärderingen gjordes ett obundet slumpmässigt urval av Sveriges
skolor (N=200). Urvalet genomfördes av Statistiska centralbyrån. Urvalet
begränsades genom att skolor som ingår i andra studier (PISA-028, NU-039)
uteslöts, och att elevantalet för skolorna skulle vara minst 30 för att ingå.
Därefter gjordes en geografisk indelning i: 1. storstäder och förortskom-
muner, 2. större städer, medelstora städer, industrikommuner samt 3.
landsbygdskommuner, glesbygdskommuner, övriga större kommuner och
övriga kommuner. Urvalet fördelades på dessa grupper i proportion till be-
folkningens fördelning på grupperna (Eriksson m fl 2003).

I samband med att enkäterna till skolledare och ämnesansvarig lärare
skickades ut per post, sändes även ett brev där de ombads att bifoga sina
lokala arbetsplaner i idrott och hälsa, och om det fanns (skolor med år 8
och 9) också lokala betygskriterier. Eftersom enkäterna var huvudempirin
vid detta insamlingstillfälle, så påmindes de skolor som ej skickat in enkäte-
rna först genom telefonsamtal, därefter genom utskick av påminnelsebrev
samt ny enkät per post. Till forskargruppen inkom 142 enkätsvar från
ämnesansvariga lärare i idrott och hälsa, 152 enkätsvar från skolledare samt
lokala styrdokument från 41 skolor. Vid ett senare tillfälle (hösten 2004)
kontaktades alla skolor som ej skickat in lokala styrdokument per e-post.
Vissa styrdokument var utlagda på respektive skolas hemsida och var åt-
komliga på detta vis. Vid detta insamlingstillfälle inkom dokument från
ytterligare 31 skolor. Det innebär att dokument från totalt 72 skolor ingår
i avhandlingens empiriska underlag.
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Bortfall
Eriksson m fl (2003) skriver att deltagandet vid enkätstudien var relativt
gott (71%), och jämt fördelat med hänsyn taget till geografisk indelning
och skolstorlek. Dock var deltagandet något lägre bland de utvalda lärarna
i friskolor (61%).  Av skolor som inte skickat in enkäterna har en skola
tackat nej till deltagande, ett antal skolor har svarat att de inte har någon
lärare, eller inte någon behörig lärare i idrott och hälsa samt en skola näm-
ner att de använder lärare från en annan skola.

Knappt hälften av de skolor som svarat på enkäten skickade därmed in
lokala styrdokument i idrott och hälsa. Samtidigt representerar de insam-
lade styrdokumenten ett större antal skolor, eftersom flera arbetsplaner i
idrott och hälsa är resultatet av ett samarbete mellan flera (1–4) skolor i en
kommun, och ibland till och med samtliga skolor i en kommun. Det inne-
bär att materialet motsvarar lokala styrdokument från 116 skolor. Flera
skolor som inte har skickat in sina lokala styrdokument svarar att de inte
har några lokala styrdokument i ämnet idrott och hälsa, vilket stämmer
överens med Österbergs (1998) analys att arbetsplanerna ser olika ut och
att många skolor inte skriver separata mål för de olika ämnena. Några sko-
lor svarar att de använder de centrala dokumenten, i något fall med hänvis-
ning till likvärdigheten, och att de centrala dokumenten blivit tydligare i
den senaste revideringen (Skolverket 2000c, d). Några skolor nämner att de
har en väl utarbetad och genomdiskuterad praxis, och har därför ingen
arbetsplan i textform. Ytterligare en skola har blivit nedlagd under studiens
gång.

Men hur många skolor är det som har lokala styrdokument specifikt för
ämnet idrott och hälsa? I enkätstudien (Eriksson m fl 2003) tillfrågades så-
väl skolledare som ämnesansvarig lärare om detta. Det råder här en skill-
nad i svaren. Skolledarna uppger i två tredjedelar av skolorna att lokala
arbetsplaner i idrott och hälsa är skrivna. Ämnesansvarig lärare å andra
sidan uppger vid hälften av skolorna att arbetsplaner finns skrivna för äm-
net idrott och hälsa. Denna skillnad kan delvis förklaras genom att ett antal
lärare som besvarat enkäten svarat att de inte känner till om skolan har
någon arbetsplan för ämnet. Noteras kan att en stor del av dessa utgörs av
lärare som saknar lärarutbildning, och förmodligen har en tillfällig anställ-
ning. Men om man går på vad skolledarna uppger, så finns arbetsplaner på
två tredjedelar av de 152 skolor som svarat på enkäten. Det innebär att de
insamlade 72 arbetsplanerna utgör en stor del av de skolor som både har
arbetsplan och som besvarat enkäterna. Men påverkar bortfallet resultaten
i studien? Avhandlingens analyser fokuserar mönster och regelbundenheter
i handling som utgör den institutionella dimensionen av meningsskapandet
i idrott och hälsas verksamhet såsom det kommer till uttryck i de analyse-
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rade dokumenten. Det finns därmed inga ambitioner att på ett entydigt sätt
uttala sig om alla Sveriges skolor, vilket gör att bortfallet i sig har mindre
betydelse. Men det visar sig också vid en jämförelse mellan enkätsvaren på
några utvalda enkätfrågor från de skolor som ingår i lokala styrdokuments-
analysen och hela grundskoleurvalet (N=200), att i svaren från skolledarna
så är det inga skillnader i de jämförda svaren avseende; om de deltar i försö-
ken med slopad timplan, det sociala klimatet på skolan10, eller om det finns
lokala styrdokument för idrott och hälsa i ämnet. I svaren från lärarna i
idrott och hälsa är det inga skillnader avseende; om de har lärarutbildning
eller inte, om de har idrott/idrott och hälsa i sin lärarutbildning, om det
finns en lokal arbetsplan i idrott och hälsa, eller i väsentliga utgåndspunkter
för undervisningen11. Däremot finns det en mindre skillnad i att de skolor
som ingår i styrdokumentsanalysen i något större utsträckning anser att en
lokal arbetsplan i ämnet är, eller skulle kunna vara en grund för undervis-
ningen i ämnet. Det blir således rimligt att anta att de 72 skolorna i styr-
dokumentsanalysen utgör ett relativt representativt underlag för den större
gruppen (N=200). Samtidigt kan också påpekas att vid analysernas genom-
förande uppstår efter ungefär hälften av skolorna en ’mättnad’ i materialet.
Det innebär att nya eller annorlunda mönster endast undantagsvis identi-
fieras. Givetvis är dessa undantagsfall centrala för analysen, men det gör att
bortfallet i urvalet troligen spelar mindre roll för resultatet i stort. Det skulle
troligtvis behövas ett avsevärt mycket större urval för att identifiera fler
nya mönster.

Beskrivning av skolorna i urvalet
De 72 skolor som de lokala styrdokumenten representerar har en relativt
god, och en likartad spridning som de inkomna enkäterna (Eriksson m fl
2003). Av de 72 skolorna är 69 kommunala skolor, och 3 är fristående
skolor. Elevantalet är mellan 34 och 730 med ett medeltal på 269. Skolorna
har olika åldersstruktur, alltifrån F-3 skolor till 7–9 eller F-9 skolor. 65 av
skolorna har elever i år 1–3, 61 skolor har elever i år 4–6, och 21 skolor har
elever i år 7–9. I 18 av skolorna finns det även förskoleklass (F).

Skolorna är fördelade på 17 olika län och den geografiska indelningen i
kommuntyper från indelningen vid enkätstudien visar att 19 skolor är från
storstäder och förortskommuner, 34 skolor är från större städer, medel-
stora städer, industrikommuner samt 19 skolor från landsbygdskommuner,
glesbygdskommuner, övriga större kommuner och övriga kommuner. Sko-
lorna fördelades på dessa grupper i liknande proportion som de inkomna
enkäterna, samt till befolkningens fördelning i stort på grupperna (Eriksson
m fl 2003).
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En beskrivning av materialet
Materialet består av lokala arbetsplaner och lokala betygskriterier i idrott
och hälsa för grundskolan. Storleken på dokumenten sträcker sig från någ-
ra rader till 17 sidor, där en normal arbetsplan är 3–4 sidor, och något mer
om de också innehåller betygskriterier. Dokumenten är vanligtvis skrivna
på dator i times tolv eller motsvarande, ofta med försättsblad eller sidhu-
vud med skolans namn och vad dokumentet gäller. Dokumenten får där-
med ett utseende av offentligt dokument. Vissa arbetsplaner är handskrivna
och ibland som ’mind maps’, och ger då som Tholin (2003) påpekar ett
relativt rörigt intryck, och kan ge bilden av att de är en angelägenhet mest
för den enskilda läraren eller skolan. Språkligt verkar dokumenten vara
riktade till elever och/eller föräldrar. Detta kan jämföras med Tholins (2003)
studie där han påpekar att betygskriterierna i kemi inte var språkligt rikta-
de till eleverna utan snarast till andra lärare i kemi, eller eventuellt för att
markera kemiämnets vetenskaplighet. Betygskriterierna i idrott och hälsa å
andra sidan var i Tholins studie formulerade på så sätt att lärarna verkar
måna om att eleverna ska kunna ta del av dokumenten.

Dokumenten är vanligtvis strukturerade utifrån uppnåendemålen för år
fem respektive nio i de nationella kursplanerna, och därefter konkretise-
rade i termer av exempelvis hur målen ska uppnås och hur de ska utvärde-
ras. Formuleringarna är ibland väldigt konkreta:

Kunna simma 200 m på djupt vatten.

Ibland är de mer otydligt formulerade, mer som kursplanens strävansmål.

Att eleven lär sig socialt samspel.

Också formuleringar som tar sin utgångspunkt i de nationella kursplaner-
nas strävansmål är relativt vanligt förekommande. Ofta formulerade som
en övergripande programförklaring om ämnets innehåll och riktning, men
ibland även framlyfta inom olika områden med konkretiseringar i verk-
samheten. Formuleringarna av strävansmålskaraktär är väldigt snarlika de
centrala dokumentens formuleringar, även om det också här finns undan-
tag. Analysen visar en förekomst av formuleringar utifrån strävansmålen i
dokumenten som verkar vara större än vad Myndigheten för skolutveck-
ling (2003) påvisar när de anför att arbetsplaner i relativt liten utsträckning
är formulerade med utgångspunkt i strävansmålen.

Vissa arbetsplaner är inte strukturerade efter uppnåendemålen, utan sna-
rare efter aktivitet, det vill säga vad det är som ska göras i termer av att
eleverna ska hoppa, springa, dansa eller leda ett kortare pass med sina kam-
rater. Ytterligare andra är strukturerade efter olika moment, som uppvisar
likheter med huvudmomenten i den förra läroplanen (Lgr 80). Exempel på
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huvudmoment kan vara; friluftsliv; rörelse, rytm och dans; idrottsaktiviteter;
ledarskap; kroppskultur eller hälsa och hygien. Här kan en intressant jäm-
förelse göras med Ruhnströms (1997) analyser av lokala arbetsplaner i
svenska. Ruhnström har funnit att också dessa relativt ofta är strukture-
rade efter huvudmoment av den typ som fanns i Lgr 80. Några enstaka
arbetsplaner har enbart en kortare beskrivande text om ämnet. Larsson
(2004a) visar på ett liknande sätt i sina analyser av arbetsplaner för år fem
i idrott och hälsa att dokumenten ofta är organiserade utifrån mål, och då
främst uppnåendemålen i de nationella dokumenten. Andra arbetsplaner
tar enligt Larsson form utifrån aktiviteter, exempelvis lek eller friidrott, eller
utifrån den kvalitet man vill komma åt i undervisningen, exempelvis social
kompetens eller kroppskontroll.

Flera av dokumenten startar direkt i målen, momenten eller aktiviteterna
utan någon inledande förklarande text. Detta gör att det, precis som både
Tholin (2003) och Larsson (2004a) påpekar, krävs ett stort mått av
bakgrundskunskap om ämnet idrott och hälsa för att förstå dokumenten
och vad som avses. Relativt många dokument har ändå en inledande text
eller programförklaring om innehållet i stort, ämnets syfte eller roll i utbild-
ningen som helhet. Ibland tar det sig uttryck som en kopia av de centrala
kursplanerna främst ämnets syfte, karaktär och uppbyggnad (jfr Larsson
2004a). Det är dock ovanligt med hänvisningar till de centrala dokumen-
ten. Relativt få formuleringar finns som anknyter till läroplanens övergri-
pande mål, även om det finns vissa arbetsplaner som tar upp exempelvis
frågor om demokrati, miljö eller elevinflytande. Det finns anledning att tro
att dessa formuleringar finns i skolans arbetsplan som helhet, men det är
ändå anmärkningsvärt att så få arbetsplaner tar med läroplanens innehåll i
ämnesmålen, och i vad ämnet idrott och hälsa ska bidra med i hela skolans
verksamhet.

I nästa kapitel redovisas den första analysen av de lokala styrdokumenten
i idrott och hälsa. I kapitlet presenteras de ämnesdiskurser som identifierats
i de lokala styrdokumenten. Studien tar sin utgångspunkt i de övergripande
strategierna som jag presenterat i detta kapitel, och inleds med syfte och
diskursanalytiska strategier specifika för studien av ämnesdiskurser.
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Noter
1 Diskurs kan studeras där det ’finns mening’. Det innebär exempelvis att kropp,
kläder, gester, handlingar, interaktion, symboler, verktyg, värden, attityder och käns-
lor kan studeras i termer av diskurs (Gee 1999). Språk är alltså inte enbart tal eller
text, som diskursbegreppet indikerar i sin mer vardagliga betydelse på engelska.
Språk bör istället snarast ses som handling, och som Parker (1999) anför innefatta
exempelvis reflektion, tolkning, tecken, symboler, men även byggnader, trädgårdar,
filmer eller till och med tystnad kan ses som språkliga eller som text och därmed
möjliga att analysera med diskursanalys.
2 Diskursanalys kan göras på en mängd olika sätt: mer lingvistiskt inriktade (för
översikt se Schiffrin 1994), eller det Burr (1995) benämner som dekonstruktivt
inriktade (se Burr 1995 eller Winther-Jørgensen & Phillips 2000 för översikter).
Exempel på dekonstruktivistiskt inriktade är enligt Burr (1995) studier inspirerade
av Derrida, Foucault eller diskurspsykologiskt inriktad forskning som t ex Parker
(1992) eller Edwards och Potter (2001). Wetherell m fl (2001a) är än mer inklude-
rande i vad de benämner som diskursanalytiska traditioner. De delar in dem i
”conversation analysis and etnomethodology; interactional sociolionguistics and
the ethnography of communication; discursive psychology; critical discourse analy-
sis and critical linguistics; Bakhtinian research; Foucauldian research” (s 6).
3 Se även Wetherell m fl (2001b).
4 Hela studien inom ramen för vilken de lokala styrdokumenten samlats in är gran-
skat av den etiska kommittén vid Örebro universitet.
5 Strävansmål: ”... uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller
att utveckla elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som
är väsentliga i ämnet. Dessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen av
undervisningen och sätter inte någon gräns för elevernas kunskapsutveckling.”
(Skolverket 2000d, s 1) Uppnåendemål: ”… anger den miniminivå av kunskaper
som alla elever skall uppnå det femte respektive det nionde skolåret. Målen ut-
trycker därmed en grundläggande kunskapsnivå i ämnet vid dessa bägge tidpunk-
ter. Mål att uppnå för det nionde skolåret ligger till grund för bedömningen om en
elev skall få betyget Godkänd. De allra flesta elever kommer naturligtvis längre och
skall också komma längre i sitt lärande.” (Skolverket 2000d, s 1)
6 Erik Wallin (1997) påpekar att samtalet om något, det vill säga den eller de dis-
kurser som tar form inom en viss kontext, är en viktig del i styrningen av det-
samma. Det innebär vad gäller skolan att styrdokument, exempelvis läroplaner,
kursplaner, lokala arbetsplaner och centrala och lokala betygskriterier och de dis-
kurser som framträder i dessa, kan ses som del i samtalet och även på så sätt i
styrningen av skolans verksamhet.
7 Även 100 gymnasieskolor ingick i urvalet, men är inte med i urvalet i denna av-
handling.
8 PISA studien (Programme for International Student Assessment) syftar till att un-
dersöka utbildningssystemet i olika länder genom 15-åriga elevers förmågor inom
kunskapsområdena matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning.
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9 NU-03 är den nationella utvärderingen av grundskolan som genomfördes 2003,
där 16 av grundskolans ämnen ingick. Utvärderingen omfattar år 5 och år 9 men
med en tyngdpunkt på år 9. 10.000 elever och 1900 lärare vid 197 skolor deltog i
studien. Även föräldrar till elever i år 9 har deltagit. (se Skolverket 2003b).
10 Det sociala klimatet på skolan har studerats genom skolledarens uppfattning om
klimatet avseende motsatsparen: samarbetsinriktat/hård konkurrens, stark gemen-
skap/isolerade individer, konserverande/förnyande, för lite stöd från kollegor/för
mycket inblandning från kollegor, för lite stöd från kommunledning/för mycket
inblandning från kommunledning, för lite stöd från föräldrar/för mycket inbland-
ning från föräldrar.
11 Enkätfrågan som avses här är i vilken utsträckning utgångspunkten för undervis-
ningen är att eleverna utvecklat; en stark och vältränad kropp, en god fysisk för-
måga att kunna utöva olika idrottsgrenar, eller ett positivt förhållande till den egna
kroppen.
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KAPITEL 6

Ämnesdiskurser i idrott och hälsa

I detta kapitel är fokus för analysen de ämnesdiskurser som kan identifieras
i de lokala styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Äm-
nesinnehållet analyseras därmed i termer av dess syften, mål och innehåll.
Kapitlet inleds med studiens syfte och de analytiska strategier som är speci-
fika för analysen av ämnesdiskurser. (De övergripande analytiska strategie-
rna presenteras i kapitel 5.) Efter det följer en genomgång av ämnestraditio-
ner som de kommer till utryck i olika historiska studier främst av centrala
styrdokument i idrottsämnet. Därefter framläggs en läsning av dagens cen-
trala styrdokument för idrott och hälsa, där de syften och mål samt det
innehåll som kommer till uttryck i dokumenten presenteras. Avslutningsvis
i kapitlet presenteras analysen av ämnesdiskurser i de lokala kursplanerna
och lokala betygskriterierna, och de identifierade diskurserna diskuteras i
relation till verksamheten i idrott och hälsa i termer av dominerande dis-
kurser, privilegierade handlingar och elevernas meningsskapande.

Studiens syfte och diskursanalytiska strategier
Studiens syfte är att beskriva ämnet idrott och hälsa i grundskolan i termer
av dess syften, mål och innehåll. Denna första analys av empirin i avhand-
lingen är en övergripande analys för att belysa ämnets innehåll som det
kommer till uttryck i de lokala styrdokumenten som ämnesdiskurser. Man
kan säga att dokumenten i denna analys läses på sina egna premisser, efter-
som det är i de lokala styrdokumenten som just syften, mål och innehåll för
den lokala skolan formuleras.

Diskurs ses i avhandlingen som mönster och regelbundenhet i handling,
och blir här en vad-fråga i termer av undervisningens innehåll (se vidare
kapitel 4 och 5). Det innebär att de analyserade lokala styrdokumenten,
som är dokument som anger prioriteringar och vägledning mot de natio-
nella målen i verksamheten, kan betraktas som rapporter om undervisning-
ens innehåll. De diskurser som identifieras i de lokala styrdokumenten för
idrott och hälsa kan med inspiration från Barbara Rogoff (1995) även be-
traktas som en beskrivning av det institutionaliserade innehåll som eleverna
via läraren möter, och kan därmed ses som en del i elevernas menings-
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skapande i idrott och hälsa. I avhandlingen identifieras diskurser i termer
av mönster och regelbundenheter, vilket i detta kapitel innebär olika ämnes-
diskurser som kan identifieras i materialet vad avser syften, mål och inne-
håll.

För att identifiera olika mönster i materialet för att på så sätt särskilja
diskurser åt, klargörs i analysen vilka olika handlingar som befrämjas samt
dessa handlingars möjliga konsekvenser (Macnaghten 1993). Exempelvis
så beskriver vissa arbetsplaner en verksamhet som syftar till att:

… stärka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur
och miljö. (1–6 skola)

Det kan jämföras med en annan verksamhet som beskrivs i termer av att
aktiviteterna ska utveckla:

… kunskaper om fysiologiskt riktigt sammansatta övningar. (6–9
skola)

I dessa exempel befrämjas olika handlingar, och handlingarna har också
olika troliga konsekvenser. I det första citatet är det mer troligt att hand-
lingar i naturen befrämjas, där frågor om exempelvis naturrelationer eller
miljöengagemang blir centrala. I det andra citatet befrämjas snarare hand-
lingar som inbegriper fysisk aktivitet, där träningseffekt är av central bety-
delse. Olika handlingsmönster identifieras och särskiljs, och därmed olika
diskurser.

För att mönstren ska identifieras som en diskurs, krävs med avhandling-
ens diskursteoretiska perspektiv förutom skilda mönster, också en form av
regelbundenhet. I avhandlingen använder jag två sätt att klargöra regelbun-
denhet; genom regelbundenhet i tid respektive i rum. Regelbundenhet över
tid handlar om att diskurser har en kontinuitet som i en viss verksamhet
upprätthålls som en effekt av våra transaktioner i denna verksamhet (se
kapitel 4 och 5). I studien av ämnesdiskurser avgör jag diskursernas konti-
nuitet genom att relatera analyserna till studier som fokuserar ämnet idrott
och hälsa i ett historiskt perspektiv. Exempel på sådana studier är Ljung-
gren (1999), Annerstedt m fl (2001), Meckbach och Söderström (2002),
Lundquist-Wanneberg (2002, 2004), Sandahl (2004a, b, 2005), Sundberg
och Öhman (2000) och Swartling Widerström (2005). Regelbundenhetens
’rumsliga’ dimension riktar främst in sig mot huruvida en potentiell diskurs
kan identifieras i arbetsplaner från flera olika skolor. Men regelbundenhet i
rum kan även klargöras om jag kan identifiera en regelbundenhet i relation
till studier som fokuserat ämnet idrott och hälsa i termer av syften, mål och
innehåll i grundskolan inom ramen för nuvarande kursplan. Exempel på
sådana studier är Larsson och Redelius (2004), Eriksson m fl (2003) eller
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Eriksson m fl (2005). Då de lokala styrdokumenten i avhandlingen ses som
rapporter av en befintlig praktik, där prioriteringar och riktningen för verk-
samheten formuleras, är det rimligt att anta att mönster som identifierats
på flera skolor, och även i andra studier, kan betraktas som diskurser.

I studien görs först analysen av dokumenten, där olika potentiella dis-
kurser identifieras. Därefter undersöks huruvida de potentiella diskurserna
kan identifieras i dokument från flera skolor. Analysen relateras sedan till
de historiska studierna, där diskursernas regelbundenhet över tid hanteras,
samt till de andra didaktiska studierna där den ’rumsliga’ regelbundenheten
hanteras. På så sätt styrker jag diskursanalyserna i avhandlingen, och sam-
tidigt identifieras och benämns de olika diskurserna. Utifrån de identifie-
rade diskurserna kommer jag avslutningsvis i kapitlet utifrån Michel
Foucault (1982a) att resonera om hur olika dominansförhållanden ser ut
som gör att vissa handlingar privilegieras framför andra eller ses som mer
rimliga än andra i undervisningen i idrott och hälsa. För att exemplifiera
utifrån citatet ovan kan man säga att Foucault möjliggör en diskussion om
att det i en verksamhet som domineras av fysisk träning så privilegieras
handlingar med hög aktivitetsnivå såsom olika former av fysisk aktivitet,
medan mer stillasittande aktiviteter såsom diskussioner eller samarbets-
övningar inte privilegieras i samma utsträckning. Således möjliggörs en dis-
kussion om hur de institutionaliserade diskurserna kommer till uttryck i
undervisningen som maktrelationer.

De centrala styrdokumenten
I 1820 års skolordning införs gymnastik som obligatoriskt ämne i lärover-
ken, och i folkskolan införs gymnastik från dess början 1842. Skolämnet,
som idag heter idrott och hälsa, har sedan dess förändrats i sin fokus och
sitt innehåll. Man kan bland annat följa det genom förändringarna av äm-
nets namn. Fram till 1919 heter ämnet gymnastik, därefter heter det gym-
nastik med lek och idrott. Från och med 1962 års läroplan heter ämnet
återigen gymnastik. I 1980 års läroplan heter det idrott, och i och med Lpo
94 heter ämnet idrott och hälsa. Dessa namnbyten är enligt Suzanne Lund-
vall och Jane Meckbach (2003) tecken på viktiga förskjutningar i ämnets
innehåll och mål, som bland annat kan studeras genom att över tid analyse-
ra innehållet i de olika kurs- och läroplanerna.

Under ämnets historia dominerar olika traditioner, till exempel
Linggymnastik, fysiologi eller idrott. Det innebär att olika föreställningar
om den praktik som bedrivs eller den praktik som ska bedrivas varit rå-
dande under olika tider, och därmed har innehållet påverkats på olika sätt.
Nedan följer en genomgång av idrottsämnet i termer av vilka ämnestraditioner
som historiskt dominerat innehållet.
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Ämnestraditioner
Under 1800-talets andra hälft dominerar Per Henrik Lings pedagogiska
gymnastik, där allsidiga uppfostrings och träningsmetoder, en strikt själv-
disciplin (Lundquist-Wanneberg 2002) samt moralisk och estetisk föräd-
ling (Ljunggren 1999) fokuseras, och där hälsa är en viktig del av motivbil-
den. Den mänskliga kroppen ses enligt Jens Ljunggren (1999) som ett tem-
pel för anden, och Lings gymnastik kännetecknas av allsidighet samt av:

Ett harmoniskt liksidigt kroppsideal, att övningarna skulle utföras
på kommando, att man utförde dem i grupp och att det var en
friskvårdande verksamhet, dvs. att man inte kunde tävla i linggym-
nastik. (Annerstedt 2001a, s 80)

Runt åren före och efter sekelskiftet 1900 utmanas enligt Ljunggren (1999)
den pedagogiska gymnastiken av tre olika traditioner. Dels ett militäriskt
inriktat innehåll, där exercis och skjutövningar är en viktig del av innehål-
let, dels en fysiologiskt inriktad verksamhet där kraftbesparing och träning
är viktiga ingredienser, och där kroppen ses som en motor, samt dels den
moderna sporten. Det militäriskt inriktade innehållet tar sin ände i och med
läroplanerna 1917 respektive 1919 (Ljunggren 1999), medan de två andra
ämnestraditionerna ’fortlever’ i olika skepnader under hela 1900-talet. Sam-
tidigt är ämnet under seklets första hälft för det första influerat av leken
(Ljunggren 1999) som speglar en diskussion om ”… barns behov av friare
övningar och lekens välgörande påverkan” (Lundvall & Meckbach 2003,
s44), samt för det andra en friluftslivstradition som enligt Marie Sundberg
och Johan Öhman (2000) handlar om olika aktiviteter i det fria, där hälsa
är en stor del av motivbilden. Men gymnastiken är fortfarande en viktig del
av innehållet (Lundvall & Meckbach 2004a), och leken samt idrotten ses
enligt Pia Lundquist-Wanneberg (2004) som underordnad gymnastiken, och
betraktas som:

Ett mer lustfyllt komplement till den seriösa och viktiga gymnasti-
ken. (s 109)

Från sekelskiftet ’fysiologiseras’ ämnet mer och mer, och vid seklets mitt
domineras ämnet, som 1962 åter byter namn till gymnastik, nästan helt av
en fysiologiskt inriktad verksamhet som ofta benämns som en fysiologidis-
kurs (Ljunggren 1999, Lundquist-Wanneberg 2004, Annerstedt 2001a,
Meckbach & Söderström 2002a). Verksamheten kännetecknas av en idé
om vikten av god kondition samt att träning 3x30 minuter i veckan är ett
fysiologiskt minimibehov. Vetenskapliga fakta utifrån anatomi och fysiolo-
gi blir en viktig bas för valet av innehåll i ämnet (Lundquist-Wanneberg
2004, Annerstedt 2004). Fysiologin blir snarast som en ideologi, ’fysio-
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logism’, där kunskaper från fysiologin får pedagogiska konsekvenser. Claes
Annerstedt (2001) menar att en pedagogisk förmedlingsmodell därmed blir
det naturliga. Ämnets hälsoperspektivär under perioden även det en del av
fysiologitraditionen, där elevernas framtida fysiska status och förhindran-
det av en hälsokatastrof står högt upp på agendan (Lundquist-Wanneberg
2004, Sandahl 2004b). Träning av kondition och styrka blir utgångspunk-
ten för valet av exempelvis hinderbanor, gymnastikövningar eller olika
idrottsaktiviteter. Lundquist-Wanneberg (2002) påpekar att gymnastiken
även fortsatt är central del av ämnesinnehållet trots en offensiv från idrot-
ten, men såväl idrotten som gymnastiken tar mer och mer sin utgångspunkt
i fysiologin och dess tränande effekter. Också friluftslivet motiveras ibland
under perioden med sin konditionsstärkande effekt och att det allsidigt ut-
vecklar rörelseförmågan (Sundberg & Öhman 2000). Undervisningen be-
står enligt Sandahl (2005) av ett brett spektrum av olika fysiska aktiviteter,
där den enskilda idrottsgrenen inte fokuseras i alltför stor utsträckning.
Samtidigt framhålls elevernas hälsofostran samt estetiska och sociala ut-
veckling i 60-talets kursplaner. Men enligt Sandahl är det främst den socia-
la utvecklingen som är fokuserad, den estetiska förbehålls främst flickor (se
även Meckbach & Söderström 2002a).

Från 1960-talet byts enligt Lundvall (2004) ämnets tydliga bas i fysiologin
gradvis ut mot en inriktning som har sin grund i idrottsrörelsens verksam-
het. Fysiologin som bas för innehållet lever dock kvar i ämnet, men då
snarast i form av motiv för hälsa, och som en utgångspunkt för ämnets mer
teoretiska innehåll. Idrotterna växer sig under perioden allt starkare i äm-
net och är i 1980 års läroplan det mest omfattande inslaget i kursplanerna
(Sandahl 2002, 2004a, Lundvall & Meckbach 2004). Ämnet domineras av
aktiviteter från föreningsidrotten och innebär träning av olika idrottsliga
färdigheter där idrottsprestation blir ett naturligt inslag i ämnesinnehållet
(Meckbach & Söderström 2002a, Annerstedt 2001a). Det innebär att:

Inlärning och utövning av skilda idrottsgrenar kom alltmer att ske
på bekostnad av den fristående gymnastiken och redskapsgym-
nastiken. (Engström 2004a, s 7)

Parallellt med dominansen från idrotten är även två andra riktningar tyd-
ligt närvarande i ämnet under perioden. För det första en inriktning mot
social fostran som fokuserar elevernas sociala utveckling, där samarbete,
laganda och att hjälpa andra är viktiga ingredienser (Annerstedt 2001a,
Larsson 2004a, Meckbach & Söderström 2002a). Sandahl hävdar (2005)
dock att de sociala målen delvis är nedtonade i 1980 års läroplan jämfört
med läroplanerna från 60-talet. För det andra en inriktning mot friluftsliv
som precis som idrotten åter börjar utvecklas skiljd från influenser av en
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fysiologitradition, där naturupplevelser, miljöpedagogik och ekologi fram-
stå som viktiga delar av innehållet (Sundberg & Öhman 2000, Annerstedt
2001a).

Dagens kursplaner i idrott och hälsa
I det följande ska den centrala kursplanen och de centrala betygskriterierna
för idrott och hälsa i grundskolan diskuteras. Min egen läsning av doku-
menten sätts då genomgående i relation till andra studier av nuvarande
kursplan. Diskussionen av kursplanen och betygskriterierna motiveras i
avhandlingen av att den utgör en bakgrund eller en fond mot vilken man
kan läsa resultaten i kapitlet. Men ännu viktigare är att de lokala dokumen-
ten som utgör den huvudsakliga empirin bör förstås och analyseras i rela-
tion till de centrala dokumenten, eftersom det är i de lokala dokumenten
som:

De nationella kursplanerna och betygskriterierna skall konkretiseras
för den utbildning som genomförs i kommunernas verksamhet. (Skol-
verket 2000c, s 173)

Man kan säga att de lokala dokumenten är formulerade i relation till just
de centrala dokumenten (se även resonemanget om lokala arbetsplaner i
kapitel 5). Analysen av de lokala dokumenten skulle även kunna relateras
till läroplanen, kommunens skolplan och skolans arbetsplan, där frågor om
exempelvis demokrati, inflytande, miljö eller mobbning kan ha bärighet på
ämnet. Men eftersom analysernas övergripande fokus är innehållet i skol-
ämnet idrott och hälsa är det, som jag ser det, inte lika givet att de lokala
dokumenten är formulerade i relation till dessa. Jag har därför valt bort att
göra analyser av till exempel kommuners skolplan1 eller skolors arbetsplaner.

De lokala styrdokumenten är alltså enligt direktiven skrivna utifrån, eller
i relation till de centrala styrdokumenten, och i avhandlingen tolkas och
förstås de därefter. Arbetsplanerna kan därmed i likhet med Jonas Öster-
bergs (1998) påpekande ses som ett uttryck för hur skolorna tolkat de na-
tionella dokumenten, och de anger en viktig utgångspunkt för prioriteringar
i verksamheten och ämnets riktning i vägen mot de nationella målen. Men
vad betyder det i förhållande till min analys? I analysen har jag hanterat
relationen mellan nationella och lokala dokument på olika sätt beroende
på hur de lokala dokumenten varit skrivna. Här följer några illustrativa
exempel:

– I de lokala dokumenten finns formuleringar som tar vissa saker för givet
som de centrala dokumenten beskriver. Exempelvis skrivs i något fall om
uppnåendemålen för år 5, utan att närmare gå in på vilka dessa är. I analy-
sen går jag då till de centrala dokumenten där de är formulerade.
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– Vissa andra lokala dokument är tydligt skrivna med en utgångspunkt i de
centrala dokumenten, men med tillägg av moment eller perspektiv som inte
går att hänföra till de centrala dokumenten. Dessa tillägg är då av särskilt
intresse i studien eftersom det pekar på ett innehåll som trots att det inte tas
upp i de centrala dokumenten ändå anses som viktigt av läraren.
– Ytterligare några lokala dokument är rena kopior av de centrala doku-
menten. De har i analysen betraktats som mer svårtolkade som rapporter
om undervisningens innehåll än de dokument som mer tydligt är bearbet-
ningar, tolkningar och klargöranden av de centrala dokumenten.

I riktning mot hälsa
I 1994  års läroplan (Lpo 94) byter ämnet idrott namn till idrott och hälsa.
Detta indikerar en förskjutning mot, och en tydligare fokus på hälsofrågor
i ämnets innehåll (se även Annerstedt 2004, Meckbach & Söderström
2002a, Karlefors 2002, Sandahl 2005). Denna förskjutning är än tydligare
efter 2000 års revidering av kursplanerna, där Skolverket (2000b) i sina
kommentarer påpekar att:

En ambition vid revideringen har varit att lyfta fram den nära kopp-
lingen mellan begreppen idrott och hälsa, samt att starkt betona
ämnets hälsoperspektiv. (s 30)

Ett dokument kan givetvis läsas på en mängd olika sätt. Men i läsningen av
den centrala kursplanen i idrott och hälsa med tillhörande betygskriterier
fokuserar jag det innehåll som beskrivs i termer av syften, mål och utgångs-
punkter, och min läsning ligger som jag tidigare nämnt till grund för den
följande analysen av de lokala styrdokumenten. Det framgår av läsningen
av dokumenten att ämnet är ett tydligt hälsoämne med en bas i rörelseakti-
viteter och friluftsverksamhet. Men hur beskrivs hälsa i styrdokumenten?
Hälsa har under större delen av 1900-talet varit ett viktigt motiv för fysisk
fostran i skolan (se Quennerstedt 2002, Sandahl 2005). I nuvarande kurs-
plan beskrivs hälsa övergripande som en fråga om:

… såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. (Skolverket
2000a, s 2)

Läsningen av styrdokumenten visar att ämnet idrott och hälsa ska utveckla
kunskaper om hälsa och hälsofrämjande hos eleverna, och detta utifrån ett
brett hälsoperspektiv som innefattar en fysisk, psykisk och social förmåga,
det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet samt en positiv självbild.
Hälsa handlar inte som det ibland tidigare gjort enbart om individuella
faktorer, utan hälsa ska ses ur ett individ-, ett relationellt- och ur ett sam-
hällsperspektiv. Annerstedt (2004) anger att:
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What seems to be new with this health approach to the subject – at
least in the official document – is an attempt to locate health within
the context of the pupil’s total lifestyle rather than on the back of the
individual learner. (Annerstedt 2004, s 30)

Ämnet ska enligt kursplanerna skapa aktiva elever, där personliga ställ-
ningstaganden, växande ansvar och förmåga att reflektera och värdera ska
förbättra deras förutsättningar för hälsa. Detta innefattar inte bara en indi-
viduell nivå, utan även en kompetens att påverka samhällsutvecklingen,
folkhälsan och den gemensamma miljön (Annerstedt 2001a). Hälsa beskrivs
i kursplanerna för idrott och hälsa i holistiska termer, men vissa otydlighe-
ter kan skönjas genom formuleringar om att faktorer som påverkar den
egna hälsan består av fysiska och psykiska dimensioner.

Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur krop-
pen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och frilufts-
liv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. (Skolverket
2000a)

De sociala dimensionerna har här uteslutits när den ’egna hälsan’ beskrivs.
Detta lämnar delvis frågan öppen för om sociala dimensioner är separerade
från hälsa, eller huruvida de innefattas i ämnets hälsoperspektiv.

I kursplanen skrivs det vidare fram ett antal utgångspunkter eller sam-
band som verkar vara för givet tagna. För det första ett samband mellan
mat, motion och hälsa, för det andra mellan fysisk aktivitet, hälsa och livs-
stil, för det tredje mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet, och för det
fjärde att hälsa bibehålls och förbättras genom regelbunden fysisk aktivitet
och friluftsliv. Frågor man kan ställa sig är då: Är dessa samband själv-
klara? Hur ser sambanden ut? På vilken grund finns det samband mellan
begreppen? Kan det vara på något annat sätt? Det är frågor som lämnas
öppna för olika tolkningar, och vad sambanden innebär i verksamheten i
idrott och hälsa beror givetvis i stor utsträckning på tolkningen av de olika
begreppen, och då kanske främst på synen på begreppet hälsa.

Men hur ska hälsa utvecklas enligt styrdokumenten? I första hand ska
det ske genom rörelseaktiviteter och friluftsverksamhet, där:

Ämnet ger kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i
dem och färdigheter i att bedriva dem. (Skolverket 2000a)

Ämnet ska även ge förutsättningar för att eleverna lär sig ta ansvar för sin
hälsa, samt att eleverna ska kunna se, välja och värdera olika aktiviteter ur
ett brett hälsoperspektiv. Andra delar är att ”… i ett naturligt samman-
hang” (Skolverket 2000a, s 2) diskutera hälsofrågor kopplade till idrott
och friluftsliv, diskutera samband mellan miljö och hälsa samt planera, ge-
nomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder. De medel för hälsoarbetet
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som lyfts fram är kunskaper, medvetenhet och upplevelse av olika faktorer
som påverkar hälsa. Dessa faktorer kan handla om livsmiljöfaktorer, livs-
stilsfaktorer, fysisk aktivitet, kroppsrörelse och friluftsliv samt en analys,
reflektion och värdering av dessa utifrån ett brett hälsoperspektiv. En an-
nan viktig aspekt av ämnets hälsoperspektiv är att aktiviteterna ska leda till
en ökad kroppskännedom (Meckbach & Söderström 2002a) i termer av
kunskaper om kropp och rörelse samt att eleverna utvecklar god kropps-
uppfattning. Kursplanen uttrycker på så sätt enligt Ylva Bergström2 (1998)
och Katarina Swartling Widerström (2005) ett instrumentellt synsätt på
kropp, vilket enligt Swartling Widerström indikerar en dualistisk snarare
än integrerad syn på kroppen i kursplanerna.

Historikern Björn Sandahl (2005) menar även att man kan betrakta 1994
års kursplan (Lpo 94) som ett paradigmskifte såväl vad gäller ämnets inne-
håll som hur man betraktar ämnets roll i skolan som helhet. Han menar att
skolidrotten här gör upp med den fysiologiska diskurs som varit grunden
för ämnet sedan 1940-talet. Idrottsgrenar betraktas vidare enligt Sandahl
endast som ett delmoment i Lpo 94, och ett brett perspektiv hälsa sätts i
fokus. Ämnet glider i styrdokumenten, enligt Sandahl, ifrån idrottsrörelsen
och de traditionella idrottsgrenarna mot ett brett hälsobegrepp, där hälsa
och elevernas utveckling står i fokus för ämnet (Sandahl 2004a).

Det fysiologiska synsättet har under 1900-talets sista decennier er-
satts med ett hälsobegrepp där kroppsträning endast är en aspekt av
hälsa som bör kombineras med kosthåll, estetik, friluftsliv och inte
minst socialt och psykiskt välbefinnande. (Sandahl 2005, s 117)

Annerstedt (2001a) benämner tiden efter Lpo 94 som ämnets hälsofas, där
hälsa ses i ett holistiskt perspektiv, vilket han i likhet med Sandahl menar
blir något kvalitativt annat än det idrottsämne som varit. Ämnet har såle-
des i och med de nya kurs- och läroplanerna bytt karaktär från ett i första
hand färdighetsämne till ett hälsoämne (Annerstedt 2001b, Meckbach &
Söderström 2002a, Sandahl 2002). Trots Annerstedts (2001) samt Meck-
bach och Söderströms (2002a) påpekanden om att idrott och hälsa inte
längre är ett färdighetsämne, så menar jag att kursplanen ändå lyfter fram
att olika rörelseaktiviteter ska utveckla elevernas rörelseförmåga och leda
till en vidgad repertoar av rörelsefärdigheter. Men dessa färdigheter är dock
i nuvarande kursplan mer kopplat till rörelseglädje (Meckbach & Söder-
ström 2002a), och till elevernas upplevelser (Annerstedt 2001b) än till fär-
digheter i olika idrottsgrenar som 1980 års läroplan indikerade.

Men i detta breda perspektiv på hälsa är det givetvis inte allt som hand-
lar om hälsa som enligt kursplanerna förväntas behandlas i ämnet idrott
och hälsa. Ämnets huvuddelar som beskrivs i kursplanen består av rörelse-
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aktiviteter respektive friluftsverksamheter. Detta kan exemplifieras genom
att under ämnets syfte och roll i utbildningen står det att:

Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter
utvecklats. Ämnet ger kunskaper om deras framväxt, erfarenheter
av att delta i dem och färdigheter att bedriva dem. (Skolverket 2000a,
s 1)

Rörelseaktiviteter
Som övergripande begrepp för ämnets huvudsakliga innehåll används i kurs-
planen rörelseaktiviteter respektive friluftsverksamheter. Rörelseaktiviteter
benämns ibland även med fysisk aktivitet som övergripande begrepp (Er-
iksson m fl 2005). Fysisk aktivitet är dock ett begrepp med en tydligare
grund i en fysiologisk diskurs, varför jag här valt att använda mig av kurs-
planens begrepp rörelseaktiviteter. Rörelseaktiviteterna som de beskrivs i
kursplanerna skriver jag kortfattat fram utifrån aktiviteternas syfte och mål
under fem olika teman; allsidiga rörelser, idrottsaktiviteter, motion, rytm
och estetik samt social utveckling. Samtliga teman tar också sin utgångs-
punkt i ämnets övergripande hälsofokus.

Ett viktigt syfte med rörelseaktiviteterna enligt kursplanen är att rörel-
serna ska bestå av ”… sammansatta komplexa rörelsemönster” (Skolverket
2000a, s 3). Det skall främst vara allsidiga rörelser, i syfte att utveckla elev-
ernas rörelseförmåga och motoriska förmåga, främst i lek och i motorisk
träning, men även i andra rörelseaktiviteter. Idrottsaktiviteter finns fortfa-
rande med som en del i kursplanen, men det starka fokus på idrotter som
1980 års läroplan representerar, är i nuvarande kursplan starkt nedtonat,
snarast som ett delmoment under det övergripande begreppet rörelse-
aktiviteter (se Sandahl 2004a). Liksom idrottsgrenarna är nedtonade så är
även fokuseringen på tävlingsidrott mindre framträdande. Det innebär ett
brott mot ett tidigare innehåll där en idrotts- och fysiologitradition domi-
nerat aktiviteternas fokus, och där idrottsfärdigheter och föreningsidrott-
ens verksamhet starkt påverkat innehållet (Sandahl 2004a, Lundquist-
Wanneberg 2002). Nu är det snarare en bredd av aktiviteter, ett ’smörgås-
bord’ (Annerstedt 2005) som är syftet. Centralt för ämnet är därmed en
bredd av rörelseaktiviteter såväl vad gäller att de ska vara allsidiga som att
de ska vara vanliga rörelse- och idrottsaktiviteter.

Bredden av dessa vanliga aktiviteter förväntas leda till ett bestående in-
tresse för fysisk aktivitet och en förmåga att leka, motionera och idrotta på
egen hand. Men även idrott i termer av kulturarv, och idrott ur ett interna-
tionellt perspektiv utifrån andra kulturer, lyfts fram i kursplanen. En annan
del av rörelseaktiviteternas syfte är något som kan benämnas som motion.
Det innebär träning av kondition, styrka och rörlighet. Det är något som
Meckbach och Söderström (2002) framhåller som ämnets fokus på fysisk

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56114



115

aktivitet som träning, som man kan säga har sin bas i en fysiologisk tradi-
tion. Det handlar om att ta eget ansvar för att planera, utforma och genom-
föra motion och träning, samt om att skapa förutsättningar för ett person-
ligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor. Under temat rytm och este-
tik läser jag in olika aktiviteter vars syfte är att utveckla något som be-
nämns som elevernas estetiska förmåga. I detta innefattas att ”… ge uttryck
för känslor och stämningar” (Skolverket 2000a, s 3), att eleverna får ut-
veckla en improvisatorisk förmåga samt att fantasi, dans och olika rörelse-
uttryck från andra kulturer framhålls som viktiga inslag. Ytterligare en vik-
tig del i ämnet idrott och hälsa är dess bidrag till elevernas sociala utveck-
ling, eller som Meckbach och Söderström (2002a) skriver – fysisk aktivitet
som fostran. Delar i denna utveckling som ämnet ska bidra till är samar-
betsförmåga, förståelse och respekt för andra samt ”… gemenskap mellan
barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle” (Skol-
verket 2000a, s 1).

Övergripande motiveras alltså rörelseaktiviteterna ur ett brett hälso-
perspektiv. Det handlar således om ”… erfarenheter av att delta i dem och
färdigheter i att bedriva” (Skolverket 2000a, s 1) olika rörelseaktiviteter på
egen hand och tillsammans med andra. Syftet är att utveckla ett bestående
intresse för rörelseaktiviteter generellt, och att genom motorisk förmåga,
positiva kropps- och rörelseerfarenheter, kunskaper, färdigheter samt en
diskussion och reflektion runt frågor om rörelse utveckla hälsa hos eleverna.
Det kan sammanfattas som att det handlar såväl om hälsa genom rörelse
som hälsa i rörelse, där hälsa utvecklas i aktiviteter som rörelse, diskussion,
reflektion, etiska överväganden etc.

Friluftsverksamheter
Även om hälsa framhålls i styrdokumenten, precis som för rörelseaktivite-
terna, som det övergripande syftet med friluftsaktiviteterna, så är friluftsli-
vet en del i ämnet som delvis behandlas separat. I vissa fall behandlas fri-
luftsverksamhet och rörelseaktiviteter på ett likartat sätt, i termer av att
båda typerna av aktiviteter ska utveckla samarbetsförmåga samt förståelse
och respekt för andra (Skolverket 2000a). Men det poängteras ändå att
detta ska ske på aktiviteternas egna villkor, där friluftslivet är något som
har en annan historia med en annan värdegrund än idrotten (för en mer
utförlig diskussion se Sandell & Sörlin 2000 eller Brügge, Glantz & Sandell
2002). Sundberg och Öhman (2000) menar på ett liknande sätt att frilufts-
livet i kursplanerna är något som historiskt sett ofta varit en del av innehål-
let i ämnet som har stått för egna värden. I nuvarande kursplan ska elever-
na få erfarenhet av att delta samt kunskaper och färdigheter att bedriva
friluftsliv. Dessa kunskaper och färdigheter syftar därmed till att stimulera
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till ett intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor samt att väcka engage-
mang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. I detta skiljer
sig friluftslivet tydligt från rörelseaktiviteterna. Ämnet har med friluftslivet
enligt Sundberg och Öhman (2000) tydliga miljöpedagogiska inslag, där
det handlar om att utveckla ett engagemang för natur- och miljöfrågor, och
om att lära sig umgås med naturen på ’rätt sätt’. Även friluftslivets historia
och friluftsliv som kulturarv är något som lyfts fram i kursplanerna. Sund-
berg och Öhman (2000) menar vidare att det är främst kunskaper om fri-
luftslivet som fokuseras, det vill säga ett förhållningssätt där friluftsaktivi-
teterna används som metod för exempelvis hälsa eller miljöengagemang.

Sammanfattningsvis kan sägas att idrott och hälsa i relation till just hälsa
är ett ämne som genom och i rörelse, samt genom friluftsverksamhet ska
utveckla hälsa i termer av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det
innebär inte att idrott och hälsa ska hantera alla hälsofrågor i skolan, utan
snarare att rörelseaktiviteter och friluftsverksamhet och det lärande som
sker i ämnet bidrar till en hälsa i rörelse (se även Eriksson, Quennerstedt &
Öhman 2005).

De lokala styrdokumenten
I det följande presenteras de ämnesdiskurser som identifierats i de lokala
styrdokumenten i idrott och hälsa. I resultatredovisningen beskrivs diskur-
serna utifrån vad som utmärker diskursen i termer av syfte, mål och inne-
håll. Citaten från de olika lokala dokumenten används som exempel på den
identifierade diskursen, där olika typer av formuleringar används för att
illustrera hur diskursen byggs upp. Därefter sätts de identifierade diskurser-
na, under rubriken diskursens regelbundenhet, i relation till de historiska
och didaktiska studier som nämns i inledningen av detta kapitel.

De identifierade diskurserna i analysen är Aktivitetsdiskurs, Social
fostransdiskurs, Naturmötesdiskurs, Riskdiskurs, Hygiendiskurs samt
Moraliseringsdiskurs. Diskurserna är olika mönster och regelbundenheter i
handling som identifierats i materialet, och ses i avhandlingen som en di-
mension av meningsskapandet i ämnet, där dessa diskurser är något som
deltagarna i undervisningen i idrott och hälsa på något sätt måste förhålla
sig till. Inom ramen för aktivitetsdiskursen har jag även identifierat fyra
’underdiskurser’3; Fysiologidiskurs, Idrottsdiskurs, Motorikdiskurs samt
Kroppsupplevelsediskurs. Diskurserna har identifierats på olika nivåer, där
diskurserna som Iver B Neumann (2003) uttrycker det är inbäddade i var-
andra. Det innebär att fysiologi-, idrotts-, motorik och kroppsupplevelse-
diskurserna är inbäddade i aktivitetsdiskursen, och att de därmed delar ett
antal kännetecken. Men det går samtidigt att särskilja dem som olika dis-
kurser genom de skilda handlingar som befrämjas. Neumann (2003) exem-
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plifierar detta på ett bra sätt utifrån studier av hur den norska kålrotsdis-
kursen skiljer sig från en morotsdiskurs, men där båda samtidigt är inbäd-
dade i en grönsaksdiskurs som i sin tur är inbäddad i en livsmedelsdiskurs.
Kålrots- respektive morotsdiskurserna delar då ett antal kännetecken som
grönsaker, men skiljer sig på en annan nivå åt i olika diskurser. I min studie
kan man exemplifiera det med att motorik- och kroppsupplevelsedis-
kurserna delar den övergripande aktivitetsdiskursens kännetecken av fysisk
aktivitet, rörelse och att det ska vara kul att röra på sig, men de skiljer sig åt
i de handlingar som befrämjas. Motorikdiskursen kännetecknas av aktivi-
teter som syftar till motorisk träning, medan kroppsupplevelsediskursen
kännetecknas av uttrycksfullhet, estetik och kroppsliga upplevelser i rö-
relse. Det innebär att dessa diskurser bör förstås i relation till varandra i
den studerade verksamheten, vilket jag försökt tydliggöra i nedanstående
beskrivning.

I en undervisningssituation kan de olika diskurserna också vara invävda
i varandra och även ’pågå’ samtidigt. Det innebär att en verksamhet eller en
aktivitet kan utgöras av flera olika diskurser som gör att vissa handlingar
ses som mer eller mindre rimliga i verksamheten. Att exempelvis spela inne-
bandy kan vara en rimlig handling i flera av de ovan nämnda diskurserna.
Men diskurserna kan även exkludera varandra inom ramen för verksamhe-
ten i något som kan betecknas som en diskursiv kamp. Vad händer exem-
pelvis om tävlingsmomentet i innebandy som är rimlig i en idrottsdiskurs,
får till följd att ett antal elever inte rör på sig så att en god träningseffekt
uppnås, vilket är rimligt i en fysiologidiskurs? Denna ’diskursiva kamp’
kommer att utvecklas och diskuteras vidare i kapitlets avslutning.

De olika diskurserna har identifierats i materialet som helhet. Det inne-
bär att det främst är ämnet idrott och hälsa som helhet som fokuseras i
analyserna. På den enskilda skolan, i den enskilda skolans undervisning, är
givetvis inte alla diskurser närvarande. Det innebär att i dokument från
några skolor är vissa diskurser dominerande, medan på andra skolor är det
andra diskurser som dominerar. När jag i resultatredovisningen talar om
dominerande diskurser i ämnet så är det alltså materialet som helhet som
avses. De identifierade diskurserna sätts i analysen genomgående i relation
till de lärar- och elevenkäter med samma urval som de analyserade lokala
styrdokumenten (Eriksson m fl 2003) (se beskrivning i kapitel 5). De be-
nämns i redovisningen som enkätstudien. Analysen sätts även i relation till
andra studier om fokuserar innehållet i ämnet, dels i metodologiskt syfte
för att identifiera regelbundenheter, och dels för trovärdigheten i diskurs-
analyserna. Ytterligare en tanke har också varit att i avhandlingen kunna
presentera en så tydlig bild av ämnesinnehållet som möjligt och därigenom
skapa en igenkänning för läsaren.
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Aktivitetsdiskurs
I analysen av de lokala styrdokumenten framkommer att den klart domine-
rande diskursen i ämnet idrott och hälsa är något som kan benämnas som
en aktivitetsdiskurs. Aktivitetsdiskursen kommer jag här att behandla och
skriva fram som en ’övergripande diskurs’. Inom ramen för aktivitetsdis-
kursen återfinns dessutom fyra ’underdiskurser’ som i enlighet med mina
tidigare resonemang om diskurs kan sägas vara inbäddade i aktivitetsdis-
kursen. Syftet med att särskilja ’underdiskurser’ är för att så tydligt som
möjligt beskriva de identifierade ämnesdiskurserna i materialet, samt för
att i en så omfattande diskurs som aktivitetsdiskursen ge en så god bild som
möjligt av olika mönster i handling i idrott och hälsa. Underdiskurserna till
den övergripande aktivitetsdiskursen som identifierats är; fysiologidiskurs,
idrottsdiskurs, kroppsupplevelsediskurs samt motorikdiskurs.

Den övergripande aktivitetsdiskursen, som den identifierats i materialet,
kännetecknas av handlingar som befrämjar ett aktivt deltagande i en mängd
olika aktiviteter, där eleverna förväntas vara aktiva i meningen röra på sig.
Det innebär att alla elever ska beredas goda förutsättningar för att delta.
Läraren möjliggör därmed för eleverna att delta:

… i lek, dans och idrott … [där det förväntas att den enskilde eleven
deltar] … omklädd och aktivt på lektioner och idrottsaktiviteter. (1–
9 skola)

Men det innebär dessutom att alla förväntas delta efter bästa förmåga.
Eleverna ska därför ha:

… hög närvaro d v s vara ombytt och delta aktivt på lektioner. Ak-
tivt deltagande innebär att du arbetar efter bästa förmåga. (1–3 skola)

Det handlar om att delta, och att delta aktivt i undervisningens innehåll.
Det aktiva deltagandet är också en central del för betygssättningen i ämnet.
Det kan för att få godkänt innebära att:

Elev deltager aktivt och regelbundet efter förmåga i olika fysiska
inom- och utomhusaktiviteter som den lokala kursplanen innehåller.
(7–9 skola)

Diskursen kännetecknas vidare av ett brett utbud av olika aktiviteter. I ar-
betsplanerna beskrivs en stor vidd av olika möjliga aktiviteter. Det handlar
bland annat om; bollekar, afrikansk dans, redskapsgymnastik, friidrott,
aerobics, stavgång, skidor, skridskor, vattenlek, bollspel, jogging, oriente-
ring, simning, gång, styrketräning, racketspel, styrkegymnastik, folkdanser,
udda idrottsgrenar, vanliga moderna danser, vattengymnastik, juldanser, step
up eller nya trender inom idrottsrörelsen. Eleverna ska på ett ’lekfullt sätt’
erbjudas att prova på olika aktiviteter för att möjliggöra deltagande i vanli-

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56118



119

ga rörelseaktiviteter. En konsekvens av det breda utbudet och det aktiva
deltagandet som framträder är att det förväntas leda till ett bestående
intresse för rörelseaktiviteter i allmänhet, och ett bestående intresse för röre-
lseaktiviteter i ett livslångt perspektiv. Även att aktiviteterna ska vara roliga
– att det ska vara kul att röra på sig – ses i aktivitetsdiskursen som något
givet som kan stimuleras genom aktivitet, och som därigenom ska leda till
ett bestående intresse.

Människan är byggd för rörelse. Den naturliga rörelseglädje som
barnen har stimuleras genom lek och allsidig fysisk aktivitet. (1–6
skola)

Att rörelseglädje stimuleras genom att vara aktiv är en utsaga som snarast
har hegemonisk status i aktivitetsdiskursen, det vill säga något som är så
oomstritt att det framstår som ’naturligt’. Ett drag i diskursen är även att vi
har ett naturligt behov av, och en inneboende lust till rörelse :

Den övergripande målsättningen med ämnet är att stimulera den
inneboende lusten till rörelse och därmed ge grunderna till ett bestå-
ende intresse för ett fortsatt fysiskt aktivt liv. Når vi denna målsätt-
ning så finns stora förutsättningar till god hälsa och därmed ett rikare
liv för eleven. (6–9 skola)

Man kan säga att metaforer som ’människan är byggd för rörelse’, ’barnens
naturliga rörelseglädje’ samt ’den inneboende lusten till rörelse’ utgör
karaktäristiska utsagor i aktivitetsdiskursen. Detta naturliga behov är något
som kan lockas fram genom olika aktiviteter. Det medför därmed att ansva-
ret för att fortsätta vara aktiv i det livslånga perspektivet är elevens, under
förutsättning att en god bredd erbjuds. Det kan få till följd att elever som ej
känner eller upplever glädje i aktiviteterna delvis betraktas som att de inte
tar sitt ansvar i det livslånga perspektivet. Eleven har således inte hittat sin
aktivitet, eller kanske inte förstått bättre.

Diskursens regelbundenhet
Aktivitetsdiskursen har identifierats i de lokala styrdokumenten från samt-
liga skolor i studien, och får även ett textmässigt stort utrymme. Man kan
säga att det råder en dominans av en aktivitetsdiskurs i dokumenten. Sär-
skilt tydligt är det när man tar hänsyn till de fyra underdiskurserna. Histo-
riskt är det främst traditionerna utifrån fysiologi och idrott som dominerat
utgångspunkterna för ämnesinnehållet (se t ex Lundquist-Wanneberg 2004,
Sandahl 2005), och aktivitetsdiskursen kan här förstås utifrån dessa histo-
riska ämnestraditioner.
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Dominansen av en aktivitetsdiskurs i ämnet visar sig även i enkäterna till
denna studies urval av lärare och elever (Eriksson m fl 2003) i det att elever
i stor utsträckning uppger att de lär sig olika idrottsaktiviteter i ämnet.
Enkäterna visar att 86% av eleverna i år 6, och 72% av eleverna i år 9
uppger att de lärt sig olika idrottsaktiviteter i idrott och hälsa. Även i lärar-
enkäten visar det sig att lärarna uppger en mängd olika aktiviteter som
vanliga respektive viktiga aktiviteter i ämnet (Eriksson m fl 2003). Det hand-
lar ofta om att prova på en mängd aktiviteter, och om att delta aktivt i den
bredd av aktiviteter som erbjuds. Även intervjuer genomförda med lärare i
idrott och hälsa visar att ett aktivt deltagande utgör en viktig utgångspunkt
för ämnets genomförande (Meckbach 2004), och att en aktiv närvaro är
centralt för att få betyget godkänd (Eriksson m fl 2003, Mustell 2005).

Aktivitetsdiskursen är även helt dominerande i videoanalyser av inspe-
lade idrott och hälsalektioner (Quennerstedt & Sundberg 2004), och även i
andra studier av ämnet där det visar sig att det är aktivitet, och aktiviteter
som dominerar (Eriksson m fl 2005, Larsson & Redelius 2004). Men olika
enkätstudier visar att det är idrottsgrenar som bollspel, friidrott och gym-
nastik som dominerar. Aktiviteter som dans, friluftsliv, simning och orien-
tering däremot, som den centrala kursplanen lyfter fram, syns i mindre ut-
sträckning i bredden av aktiviteter i dessa studier (Eriksson m fl 2003, 2005,
Larsson & Redelius 2004). Det innebär att utbudet inte är så brett som
diskursen indikerar. Larsson (2004b) påpekar utifrån intervjuer med elever
i år 5 att aktiviteter som dans eller friluftsliv inte verkar ses som ett:

… rimligt eller möjligt innehåll i ämnet. (s 127)

Är det snarast så att valet av aktiviteter istället hämtar sin rimlighet från
någon av de ’underdiskurser’ som identifierats i materialet?

Fysiologidiskurs
Fysiologidiskursen ser jag i analysen som en ’underdiskurs’ till aktivitets-
diskursen, och är därmed inbäddad i dess övergripande mönster. I fysiologi-
diskursen befrämjas aktiviteter som olika motions-, eller träningsformer.
De ska utveckla kunskaper om, och deltagande i, träning av fysiska kvalite-
ter som kondition, koordination, rörlighet, uthållighet, styrka, snabbhet
eller smidighet. Eleverna ska främst träna sin kondition, där bland annat:

Hopp, inlagda redskaps- och hinderbanor, är en viktig del i elevens
konditionsträning. (1–6 skola)

Träningslära och vikten av regelbunden motion, träningseffekt, styrketrä-
ning och skapandet av träningsprogram är mönster som präglar diskursen
och även kännetecknar det hälsoperspektiv som diskursen medför. Eleven
förväntas:
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… ha kunskaper i träningslära och kunna göra ett individuellt tränings-
program som bibehåller eller förbättrar den egna hälsan. (F-9 skola)

Perspektivet på hälsa i diskursen innebär i stor utsträckning att eleverna
ska få en förståelse för sambandet mellan kost, motion, vila och kroppens
välbefinnande. Detta motiveras främst utifrån fysiologiska förklaringsmo-
deller i termer av att fysisk aktivitet är nyttigt för kroppen. Det är därmed
den biologiska kroppen som avses. Eleverna förväntas som följd av under-
visningen:

Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa … [genom] … regel-
bundna fysiologiska förklaringar till träning. (6–9 skola)

Det handlar om att vara så aktiv som möjligt för bästa möjliga tränings-
effekt, och:

För att uppnå målen krävs att varje elev får ett minimum av två
fysiska idrottstillfällen/vecka. (1–9 skola)

Aktiviteterna i ämnet ska leda till en god fysisk förmåga som kan innebära
att eleverna i år ett i grundskolan:

… orkar vara moderat fysiskt aktiv under 20 minuter. Exempelvis
jogga 1000 meter utan att stanna, eller gå rask promenad i 20 minu-
ter osv. (F-6 skola)

Det är i diskursen heller inte orimligt att betyg sätts på fysisk förmåga i
termer av konditionstest, armböj eller situps, även om detta inte är vanligt
förekommande.

Valet av innehåll som tillämpas inom ramen för fysiologidiskursen
bygger främst på fysiologiska förklaringsmodeller till träning, där
den valda aktiviteten ska ge en god fysisk träning, eller kunskap om
fysisk träning. Eleverna ska bland annat vid skapandet av rörelse-
program till musik utveckla kunskaper om fysiologiskt riktigt sam-
mansatta övningar. (6–9 skola)

Kunskaper från fysiologi och anatomi framstår i analysen som givna och
självklara i verksamheten och har på så sätt en hegemonisk status. Förutom
rörelseaktiviteter motiveras även friluftsverksamheterna ibland inom ramen
för fysiologidiskursen med fysiologiska argument i det att eleverna:

… får en inblick i vilka träningsformer naturen har att erbjuda. (1–8
skola)
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Eleverna ska även utveckla kunskaper om människokroppens funktion ge-
nom:

Mikroteoripass i den praktiska undervisningen. (F-6 skola)

Det visar sig även i det att:

I de teoretiska momenten får eleverna lära sig grundläggande kun-
skaper om den mänskliga kroppen: Anatomi, fysiologi, träningslära,
idrottsskador, näringslära etc. (1–8 skola)

Även kost behandlas inom fysiologidiskursen genom att eleverna ska:

Förstå vikten av kostens betydelse för ett bra träningsresultat. (1–3
skola)

Det handlar i mångt och mycket i diskursen om att kämpa mot inaktivitet,
och se till att eleverna är så fysiskt aktiva som möjligt.

Diskursens regelbundenhet
Fysiologidiskursen har i analysen identifierats på 50 av 72 skolor, och får
där relativt stort utrymme. Diskursen kan identifieras i olika typer av for-
muleringar, i syftesformuleringar, målformuleringar och innehållsbeskriv-
ningar. Man kan säga att det i materialet finns tydliga spår av den fysiologi-
tradition som historiskt sett varit dominerande under lång tid i ämnet (Lund-
quist-Wanneberg 2004, Meckbach & Söderström 2002). Det är då främst
att träning av kondition, styrka och rörlighet är en viktig del av innehållet,
och att vetenskapliga fakta från fysiologi är en given bas för valet av inne-
håll.

I enkäterna kan fysiologidiskursen, och diskursens relativt starka ställ-
ning i ämnet, identifieras i exempelvis att eleverna menar att de i ämnet lärt
sig hur man tränar sin kondition, styrka och rörlighet, samt att ämnet bi-
dragit till deras kondition och styrka. Det visar sig att 71% av eleverna i år
6, och 62% av eleverna i år 9, uppger att de lärt sig hur de kan förbättra sin
kondition, och 65% av eleverna i år 6, och 55% av eleverna i år 9, uppger
att de lärt sig hur de kan träna sin styrka och rörlighet (Eriksson m fl 2003).
Vidare uppger 90% av eleverna i år 6, och 71% av eleverna i år 9 att ämnet
idrott och hälsa har bidragit till att förbättra deras kondition, styrka och
rörlighet (Eriksson m fl 2003). Det kan jämföras med att 62% av eleverna
i år 6, och 43% i år 9 uppger att de utvecklat sin trygghet när de rör på sig,
eller att 77% av eleverna i år 6, och 49% i år 9 uppger att ämnet bidragit
till en positiv syn på den egna kroppen.

Även i analyser av videoinspelningar av lektioner i idrott och hälsa
(Quennerstedt & Sundberg 2004), och i elevintervjuer (Larsson 2004b,
Redelius 2004) är det en kroppsligt fysisk ansträngning, att få god kondi-
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tion samt att bli trött och svettig som framträder som centralt i ämnet.
Människans kropp bör vara aktiv så att en god fysik kan främjas. Det är
här den biologiska kroppen som avses och med det följer som Swartling
Widerström (2005) påpekar, en dualistisk syn på kroppen (se även Larsson
2004b, Bergström 1998). Videoanalyserna visar vidare att eleverna påfal-
lande ofta uppmanas att arbeta hårt och jobba ordentligt med sina kroppar,
och lärarna understryker vikten av att eleverna ’håller i gång’, ’kämpar’ och
’gör sitt bästa’ (Quennerstedt & Sundberg 2004).

Idrottsdiskurs
Som märktes av den tidigare uppräkningen av bredden av aktiviteter i den
övergripande aktivitetsdiskursen, så är en stor del av rörelseaktiviteterna i
ämnet hämtade från idrottsrörelsens utbud. Det innebär att idrottsdiskur-
sen på ett särskilt tydligt sätt är inbäddad i aktivitetsdiskursen. Såsom
idrottsdiskursen beskrivs i historiska studier (Sandahl 2004a, Lundvall
2004) särskiljs idrottsdiskursen från den övergripande aktivitetsdiskursen
framförallt genom idrotternas specifika tekniker, regler samt framhållande
av tävling, prestation och resultat.

I de lokala styrdokumenten utmärks idrottsdiskursen främst av en foku-
sering på idrotternas specifika tekniker, färdigheter och taktik och inte av
att det är bredden av aktiviteter eller träningseffekten av aktiviteterna. Det
är också det som avgränsar idrottsdiskursen från andra diskurser. Idrott
som aktivitet kan även ses som rimlig i såväl aktivitets- som fysiologidis-
kursen, men har då en annan utgångspunkt och en annan fokus. Eleverna
ska till exempel inom ramen för idrottsdiskursen utveckla:

Kunskaper i de vanligaste idrottsgrenarna. Visar i handling att man
förstått idrotternas grundtekniker och regler. (1–9 skola)

Citatet illustrerar att det är idrottsrörelsens handlingar som blir logiska i
exempelvis användandet av idrottsgrenarnas specifika tekniker. Eleverna
ska vidare:

Visa god teknisk och taktisk färdighet i de flesta bollspel. (2–9 skola)

Ha grundläggande kunskaper i några friidrottsgrenars teknik. (6–9
skola)

Samt:

Ha kunskap om och efter förmåga får prova på specifika tekniker
vid utförande av fristående- och redskapsgymnastik. (F-6 skola)
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Färdigheter och tekniker beskrivs ibland i materialet med stor detaljrike-
dom till skillnad från beskrivningar av andra moment i ämnet. Exempelvis:

[BOMÖVNINGAR] Balansövningar från linjer på golvet till gång
på svenskbom. Olika steg som t ex framåt, bakåt, åt sidan och släp-
steg. Våghalvstående, sittande och olika vändningar ... Djuphopp,
jämvägande – kullerbytta framåt och bakåt, dubbel knäsväng bakåt,
ridsväng, hjulomsväng, knähängande och nedgång till handstående.
Serier. (F-6 skola)4

[BOLLSPEL] … passningsövningar under rörelse ... passnings-
övningar med inslag av tekniska och taktiska moment ... dribblings-
övningar ... fasta situationer … skotträning mot målliknande före-
mål … smashträning … spel i lekform … spel med inriktning mot
tävling … regelkunskap … funktionärsarbete. (F-6 skola)5

Teknikerna i de olika momenten ska också vara korrekt utförda utifrån den
norm som idrottsgrenarna utgör om vad en ändamålsenlig teknik innebär. I
längdhopp kan det handla om att:

… avstampet ska gå rätt till. (1–9 skola)

Det vill säga en teknik som innebär bästa möjliga prestation och resultat.
Men ett fokus på resultat och prestation syns i övrigt i liten utsträckning i
materialet även om det förekommer i några fall vid betygssättning för de
högre betygsgraderna. För att få väl godkänt kan exempelvis krävas:

Goda resultat i många idrottsgrenar. (F-9 skola)

Här blir frågan om resultatet av prestationen central. Men frågan om ’att
tävla’ kan däremot i större utsträckning identifieras i materialet, men inte i
termer av att det är viktigt att vinna, utan i termer av att klara av att vinna
och förlora.

Goda vinnare och bra förlorare, avdramatisera tävlingsmomentet.
(1–6 skola)

Tävlingsmomentet är på så sätt givet och självklart i aktiviteten, men i skol-
ämnets specifika kontext tar det sig i uttryck såväl i att tävling ska avdra-
matiseras, som att eleverna ska lära sig hantera tävling. Diskursen har även
vissa drag av tävlingsidrott i handlingar som i ämnet blir rimliga i relation
till idrotten i samhället. Exempelvis ska eleverna:

Utveckla sin psykiska förmåga = bli bättre på att tåla motgångar –
komma igen när det går dåligt – ha uthållighet. (1–6 skola)

Det kan också handla om olika former av mental träning, där koncentra-
tionsförmåga, vilja eller motivation är aktiviteter som beskrivs i materialet
som har tydliga kopplingar till idrottsrörelsens verksamhet i termer av att
vinna, förlora och att prestera så bra som möjligt.
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Diskursens regelbundenhet
Idrottsdiskursen har i analysen identifierats på 41 av 72 skolor, ofta formu-
lerad med stor detaljrikedom främst i olika innehållsbeskrivningar. Men
idrottsdiskursen verkar i denna studie inte vara lika dominerande som den
var i exempelvis 1980 års läroplan, där den med en fokus på förenings-
idrott och idrottsfärdigheter är den klart dominerande diskursen (Matsson
1992, Sandahl 2005, Meckbach & Söderström 2002a). Att dominansen av
en föreningsidrottstradition minskat visar sig även i Meckbachs (2004) stu-
die där hon utifrån sina lärarintervjuer påpekar att ämnet enligt lärarna
gått från prestation till hälsa, samt från färdighet till motion. Lärarna me-
nar att det idag inte heller handlar så mycket om teknik och metodik som
det tidigare gjort. Men samtidigt visar den nationella utvärderingen av idrott
och hälsa (Eriksson m fl 2005) att de elever som är aktiva i idrottsförening-
ar oftare får högre betyg, att de oftare trivs bättre och att de oftare upplever
att de får visa vad de kan i ämnet. Urvalet av aktiviteter i ämnet är fort-
farande i stor utsträckning hämtade från idrottsrörelsen, och även andra
studier visar att det är just idrottsaktiviteter som alltjämt utgör en stor del
av valet av aktiviteter i ämnet (Eriksson m fl 2003, 2005; Larsson & Rede-
lius 2004). Det verkar som om valet av idrottsgrenar som aktivitet inte ses
som ett problem i sig. Liknande diskussioner om skillnader mellan idrott i
idrottsrörelsens regi, och idrott i skolan står att finna i analyser av ämnet i
media (Öijen 2005). Där framkommer exempelvis argument att skolan når
alla, medan idrottsrörelsen endast är för vissa, och det motiverar skilda
fokus i verksamheten. I mediabilden handlar det snarast om var respektive
när aktiviteten utövas för vilket resultat aktiviteten förväntas få. Att valet
utgörs av idrottsgrenar framstår som en självklarhet.

Enligt såväl lärarenkäter (Eriksson m fl 2003, 2005; Meckbach 2004)
som lärarintervjuer (Meckbach 2004) är tävlingsmomentet idag starkt
nedtonat i ämnet. Även en stor del av eleverna anser att tävlingsmomentet
inte är ett viktigt inslag i undervisningen. Enbart 32% av eleverna i år 6,
och 16% av eleverna i år 9, uppger att det är mycket viktigt att de får tävla
i undervisningen i idrott och hälsa. Detta jämfört med att 75% (år 6) och
58% (år 9) uppger att det är mycket viktigt att ha roligt genom att röra på
sig, eller att 64% (år 6) och 42% (år 9) uppger att det är mycket viktigt att
de får känna att deras kropp duger (Eriksson m fl 2003). Men å andra sidan
kan man säga att det enligt resultaten i enkätstudien finns en förväntan hos
ett antal elever just om att få tävla i ämnet.
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Motorikdiskurs
Ytterligare en ’underdiskurs’ till aktivitetsdiskursen som identifierats i ma-
terialet är något som här benämns som en motorikdiskurs. Motorikdiskur-
sen karaktäriseras av aktiviteter som syftar till träning av motoriska kvali-
teter och motoriska grundformer såsom springa, hoppa, rulla, kasta, fånga,
klättra, krypa etc. Det handlar om att lära sig utföra rörelser med balans
och kontroll. Diskursen kännetecknas av begrepp som kroppskontroll,
kroppsuppfattning och kroppskännedom. Motorisk träning är även ett cen-
tralt inslag i de centrala styrdokumenten främst då relaterat till de yngre
åldrarna. Under mål att uppnå står det till exempel att eleven i slutet av
femte skolåret skall kunna:

Behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med ba-
lans och kroppskontroll … (Skolverket 2000a, s 2)

Motorisk träning ska även utveckla kroppskännedom med aktiviteter som
till exempel träning av koordination av:

Öga–hand … öga–fot … öga–kropp. (F-6 skola)

Den motoriska träningen är i diskursen också riktad mot att utveckla speci-
fika funktioner med träning av funktionella rörelsemönster, exempelvis:

Funktionellt, på tå-häl-insida-utsida. (F-6 skola)

Elevernas motoriska utveckling ska efter ålder följa ett visst mönster, och
motorikobservationer görs i vissa fall efter olika metoder, där vid brister
ibland extra träning genomförs eller läkare konsulteras. Aktiviteterna som
tillämpas inom ramen för motorikdiskursen syftar vidare till att utveckla
elevernas kroppskontroll och kroppsuppfattning, men även deras rumsupp-
fattning.

Grovmotorik, kroppskontroll och rumsuppfattning. (F-6 skola)

I ämnet idrott och hälsa befrämjas utifrån den övergripande aktivitetsdis-
kursen främst grovmotoriska övningar och färdigheter, men även finmoto-
riska färdigheter som att eleverna kan klippa, knäppa knappar eller kan
knyta ryms inom motorikdiskursen i materialet, dock i liten utsträckning.

Diskursens regelbundenhet
Motorikdiskursen har identifierats på 49 av 72 skolor, men i många fall
inte särskilt utvecklat i text. Motorikdiskursen har främst identifierats i
innehållsbeskrivningar som med utgångspunkt i det specifika uppnående-
målet för år 56 konkretiserar hur målet tar sig i uttryck i undervisningen. I
flera fall är det endast som mindre omskrivningar av den centrala kurs-
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planen, men i några fall är motorikdiskursen det dominerande inslaget i
dokumentet.

Motorikdiskursen har främst identifierats i arbetsplaner som omfattar
de yngre åldrarna, och verkar inte i grundskolan som helhet ha någon do-
minerande roll. Aktiviteter med motorik i fokus finns jämfört med exem-
pelvis olika idrottsaktiviteter eller samarbetsövningar exempelvis inte med
bland de vanligaste eller viktigaste aktiviteterna som lärarna i enkäterna
uppger att undervisningen utgörs av. Men man kan notera att aktiviteter
med motorisk träning i fokus, enligt enkätsvaren från lärarna, ändå är vanli-
gare än exempelvis aktiviteter som dans eller friluftsliv (Eriksson m fl 2003).

Historiskt diskuteras motorik, enligt Thomas Wahl (2003), av gymnastik-
lärare tillsammans med skolläkare och sjukgymnaster under 1900-talet allt-
mer i termer av vad som är normalt, problematiskt respektive eftersträvans-
värt. Wahl beskriver exempelvis kroppshållning som ett av flera kroppsliga
tecken på barns motorik, där vacker hållning får stå för en god hållning.
Träning av motoriska färdigheter har historiskt även varit ett viktigt inslag
i ämnet, ofta som i Lgr 80 under huvudmomentet gymnastik. Samtidigt
visar Swartling Widerströms (2005) analys av idrottslärarfackpressens tal
om ämnesinnehållet, att under 1980-talet är det viktigt att eleverna får träna
sin motorik. Men om det skall genomsyra all idrottsundervisning, eller om
det skall ske i vissa perioder under vissa moment, råder de enligt Swartling
Widerström skiljda meningar om.

Kroppsupplevelsediskurs
Kroppsupplevelsediskursen såsom jag identifierat den i materialet har tydli-
ga likheter med det Claus Bøje och Henning Eichberg (1994) i sin beskriv-
ning av olika kroppsövningskulturer skriver fram som ’kroppserfarings-
modellen’. Till skillnad från ’prestationsmodellen’ och ’den sundhetspeda-
gogiska modellen’ innebär den enligt Bøje och Eichberg en rörelsekultur
som kännetecknas av expressivitet, meditativa-, sinnliga-, spontana rörel-
ser samt att den är upplevelsebaserad. En liknande diskussion för Meck-
bach och Söderström (2002b) då de menar att det i idrott och hälsa finns en
dimension av upplevelsekvaliteter som känsla, intuition, estetiska värden
och estetiska lärprocesser. De anger att dessa dimensioner av ämnet:

… sällan eller aldrig formuleras och därför inte fullt ut värderas.
(s258)

Jag menar att dessa dimensioner av rörelse är framlyfta i den centrala kurs-
planen i exempelvis att eleven:
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… utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig
samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap.
(Skolverket 2000a, s 1)

och i de centrala betygskriterierna att:

… med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stäm-
ningar. (Skolverket 2000a, s 3)

I de lokala styrdokumenten identifieras i viss utsträckning en kroppsupple-
velsediskurs i handlingar som uttalat syftar till positiva kroppsupplevelser.
Viktiga drag i diskursen är aktiviteter som kännetecknas av rörelseglädje,
lust, spontanitet, estetik och uttrycksfullhet. Det är dimensioner i rörelse
som fokuseras. Det innebär på vissa skolor att lektionerna ska:

... domineras av rörelse och glädje. (1–6 skola)

och att undervisningen strävar efter att:

... skapa lust hos barnen att röra på sig. (1–3 skola)

Leken blir här en viktig aktivitet eftersom:

Lek – bidrar till det viktigaste: RÖRELSEGLÄDJE!!! (1–5 skola)

I kroppsupplevelsediskursen beskrivs olika rörelseaktiviteter som idrotter
och dans, men främst talas det i termer av lek och rörelse för att:

Skapa en spontan och bestående rörelseglädje och stimulera barnens
naturliga behov av att leka och röra sig. (1–6 skola)

Kroppsupplevelsediskursen har även drag av estetiska kvaliteter som i viss
utsträckning kan identifieras i materialet. Estetik finns även som ett tydligt
tema i de centrala dokumenten. Estetik framställs i diskursen i termer av att
det är estetiken i rörelser, fantasi och rytm som är i fokus, men inte nödvän-
digtvis all rörelse till musik. Rörelser till musik finns även inom ramen för
aktivitetsdiskursen i övrigt där till exempel motionsgymnastik med kondi-
tionsträning som syfte framhålls, eller att prova på olika danser i syfte att få
erfarenhet av en bredd av aktiviteter beskrivs. Även inom social fostrans-
diskursen kan dans identifieras som ett sätt att arbeta med relationer mel-
lan främst pojkar och flickor. Inom ramen för den identifierade kroppsupp-
levelsediskursen fokuseras istället rörelser som ska utföras med känsla och
puls, där eleverna ska röra sig i takt till musiken. De ska:

Kunna röra sig till musik med inlevelse och fantasi. (1–6 skola)
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Även rörelser utan musik där estetiska värden fokuseras eller att eleverna i
rörelse utför olika improvisationer kan tolkas in i en kroppsupplevelsedis-
kurs. Eleverna ska då utföra:

Improviserade övningar med eller utan musik. (1–6 skola)

Diskursens regelbundenhet
Kroppsupplevelsediskursen har identifierats på 28 av 72 skolor. På vissa
skolor är det enbart mindre spår av diskursen som kan identifieras, medan
vissa andra skolor har tydligare spår av en kroppsupplevelsediskurs.

Historiskt har estetik varit en del av ämnet i termer av elevernas estetiska
fostran, eller estetiska utveckling. Främst har detta riktat sig till flickor och
då handlat om den yttre estetiken i termer av ett vackert och funktionellt
rörelsesätt (Meckbach & Söderström 2002b, Annerstedt 2001a). Intressant
att notera är också att friluftsverksamhet i 1962 års läroplan anses bidra till
elevernas estetiska fostran. Den dimension av kroppsupplevelsediskursen
som handlar om positiva kroppsupplevelser i rörelse, och som Meckbach
och Söderström (2002b) benämner estetiska lärprocesser syns i relativt liten
utsträckning i de historiska studierna.

I enkäterna (Eriksson m fl 2003) framkommer något som kan tolkas som
en kroppsupplevelsediskurs i det att för det första lyfter en majoritet av
lärarna (74%) fram att ’ha roligt genom fysisk aktivitet’ är en av de tre
viktigaste lärdomarna som skolans undervisning i idrott och hälsa ska ge
eleverna. Det kan jämföras med exempelvis ’förbättrad fysik’ (43%) eller
’att prova på många idrottsaktiviteter (34%) (Eriksson m fl 2003). För det
andra i det att undervisningen enligt lärarna i mycket större utsträckning
bedrivs i syfte att utveckla ’ett positivt förhållande till den egna kroppen’ i
jämförelse med ’en god fysisk förmåga att kunna utöva olika idrottsgrenar’
respektive ’en stark och vältränad kropp’. I elevenkäterna kan man tolka
inslag av en kroppsupplevelsediskurs i det att eleverna (85% av eleverna i
år 6, och 65% av eleverna i år 9) i relativt stor utsträckning uppger att
ämnet bidragit till deras lust att röra på sig (Eriksson m fl 2003). I andra
studier är inte ett innehåll som utmärks av positiva kroppsupplevelser och
rytmisk förmåga särskilt märkbara i lärarenkäter (Lundvall & Meckbach
2004b), men i lärarintervjuer i samma studie visar det sig att rörelseglädje
lyfts fram som centralt för ämnets förståelse. Men om detta kan tolkas som
positiva kroppsupplevelser i rörelse i kroppsupplevelsediskursen, eller som
att har kul genom rörelse och fysisk aktivitet i aktivitetsdiskursen är svårare
att uttala sig om.
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Social fostransdiskurs
En central diskurs i ämnet som identifierats i materialet är vad jag benäm-
ner en social fostransdiskurs. Elevernas sociala fostran är dessutom ett vik-
tigt tema som identifierats i de centrala styrdokumenten (Skolverket 2000a).
Diskursen utmärks av att stor vikt läggs vid olika sociala kvaliteter i ämnet
samt utveckling av elevernas sociala förmågor. Handlingar som befrämjas
inom ramen för denna diskurs är främst aktiviteter som syftar till att ut-
veckla elevernas samarbetsförmåga, men även andra sociala dimensioner
lyfts fram i det att:

Eleven skall utveckla sin sociala kompetens såsom: tolerans mot olik-
heter, respekt för andra, samarbetsförmåga, förmåga att lyssna på
andra, förmåga att visa hänsyn till andra, vilja hjälpa kamrater. (2–9
skola)

Just samarbete beskrivs ibland i materialet som ett huvudmoment i termer
av olika samarbetsövningar, men även som en given effekt av att man till
exempel spelar lagbollspel eller i lekar. Undervisningen i ämnet bedrivs ofta
i grupp, vilket medför att olika sociala kvaliteter är viktiga för undervis-
ningens genomförande, exempelvis att hänsynstagande ska bidra till ett
positivt lekklimat eller ett fungerande spel, där eleverna ska få:

Uppleva lekens glädje samt deltaga i lekens sociala sammanhang och
visa hänsyn. (1–6 skola)

Även goda relationer mellan eleverna är handlingar som utmärker diskur-
sen, där eleverna ska utveckla:

… förståelse för att faktorer som ordningsregler, hänsyn, ödmjukhet
och respekt för varandra påverkar gruppens välbefinnande och lär-
ande. (1–3 skola)

Det talas vidare om aktiviteter som innebär att eleverna ska:

… utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och
respekt för andra. (2–9 skola)

eller:

Samarbetsövningar, värderingsövningar, kamratförstärkningar av
positiva egenskaper. (F-6 skola)

Citaten ovan illustrerar att de handlingar som impliceras i diskursen känne-
tecknas av att de på olika sätt ska befrämja sociala kvaliteter och goda
relationer mellan eleverna. Det är också i vissa fall centralt för att få betyg
i ämnet, i det att eleverna ska:

Bidra till att konflikter och problem kan lösas på ett konstruktivt
sätt. (F-9 skola)
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eller:

Visa förmåga att samarbeta med kamrater och på ett demokratiskt
sätt kunna utföra ålagda uppgifter. (7–9 skola)

Förmågan och viljan att hjälpa andra elever att utvecklas i aktiviteterna
utgör i vissa fall ett kriterium för att uppnå de högre betygsgraderna, och
utgör även det handlingar som är rimliga inom ramen för en social fostrans-
diskurs.

Diskursens regelbundenhet
Den sociala fostransdiskursen identifieras i materialet på 52 av 72 skolor.
Diskursen formuleras främst i syftes- och målbeskrivningar samt i lokala
betygskriterierna för ämnet, och verkar i materialet spela en viktig roll i inne-
hållet. Historiskt är social fostran en viktig del av ämnets innehåll sedan
mitten på 1900-talet (Lundvall & Meckbach 2003). Särskilt tydligt blir det
i och med 1980 års läroplan, där samundervisning införs som bärande prin-
cip i ämnet, som ett sätt att öka jämställdheten mellan könen (Annerstedt
2001a).

Den sociala fostransdiskursen visar sig även i enkätstudien där samar-
bete, enligt lärarenkäterna, efter ’att ha roligt genom fysisk aktivitet’, är en
av de tre viktigaste lärdomarna som undervisningen ska ge eleverna (Eriks-
son m fl 2003). Också eleverna lyfter i samma studie fram samarbete som
viktig del i ämnesinnehållet. Eriksson m fl (2005) visar i den nationella ut-
värderingen av ämnet (NU-03) att idrott och hälsa är ett skolämne där ak-
tiviteterna förefallande ofta genomförs i grupp, vilket medför att olika so-
ciala kvaliteter blir viktiga för undervisningens genomförande. I enkät-
studien uppger i detta sammanhang 81 % av eleverna i år 6, och 63% av
eleverna i år 9 att de i idrott och hälsa lärt sig ta hänsyn till både pojkar och
flickor (Eriksson m fl 2003).

Sociala fostransdiskursen kan relativt ofta identifieras i de lokala betyg-
skriterierna, och diskursens kopplingar till betyg är något som också visar
sig i intervjuer av lärare (Mustell 2003). Här är det elevernas förmåga till
samarbete samt att lösa konflikter och problem som kan uppstå när man
genomför aktiviteter tillsammans som fokuseras, och detta är något som
eleverna förväntas klara. Förmågan och viljan att hjälpa andra elever att
utvecklas i aktiviteterna är också framlyft i intervjuerna och utgör även i
vissa fall ett kriterium för att uppnå de högre betygsgraderna.
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Naturmötesdiskurs
Den friluftslivstradition i ämnets historia som bland annat Sundberg och
Öhman (2000) beskriver (se tidigare i detta kapitel), har jag i analysen istäl-
let avgränsat och benämnt som en naturmötesdiskurs. Det beror dels på
studiernas skilda fokus (frilufts- respektive ämnesdiskurser), och dels på
avhandlingens diskursteoretiska utgångspunkt att identifiera diskurser i ter-
mer av vilka handlingar som befrämjas. Det innebär att handlingar som
Sundberg och Öhman (2000) i en vid mening benämner som friluftsliv eller
aktiviteter i naturen, finns via de handlingar som befrämjas och dess konse-
kvenser i min studie i olika diskurser, exempelvis i aktivitetsdiskursen. I den
har aktiviteter i naturen karaktären av bredd av aktiviteter, träning eller
som idrottsgrenar som utförs i naturmiljö. Naturmötesdiskursen identifie-
ras och avgränsas istället utifrån handlingar i naturen som har just natur-
mötet i fokus. Viktiga drag i diskursen är naturmöten och positiva upple-
velser av vistelse i naturen. Syftet med vistelse i naturen är främst att:

Genom vistelse i naturen få ett positivt förhållningssätt till djur och
natur. (1–6 skola)

Och i förlängningen av det att:

Stärka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och
miljö. (1–6 skola)

Det handlar om att vistas i naturen utan att störa eller förstöra, och att öka
engagemanget för natur och miljöfrågor. I diskursen verkar det vara givet
att vistelse i naturen och positiva upplevelser av naturen i sig leder till ett
engagemang för natur och miljöfrågor.

Den identifierade naturmötesdiskursen domineras i materialet av aktivi-
teter som främjar kunskaper om friluftsliv. Olika friluftstekniker är här vik-
tiga exempelvis göra upp eld, sätta upp tält eller använda stormkök.

Användning av spritkök, göra upp eld, tälja med kniv. (1–6 skola)

… packa ryggsäck, använda stormkök, sätta upp tält, göra en eld-
stad … (1–6 skola)

Även frågan om att klä sig rätt i olika väder och vid olika årstider är kun-
skaper som kännetecknar diskursen:

Genom regelbunden utevistelse och friluftsverksamhet under olika
årstider, väderlek och tidpunkt på dagen, vill vi ge eleven en direkt
upplevelse av naturen. För att rätt tillgodogöra sig denna utevistelse,
krävs ändamålsenlig klädsel. (1–6 skola)

Syftet med kunskaper om friluftsliv är att med goda kunskaper i olika fri-
luftstekniker så skapas goda förutsättningar för positiva naturupplevelser.
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Det innebär att genom regelbunden vistelse i naturen och genom frilufts-
verksamhet:

… får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan sti-
mulera intresset för friluftsliv och natur. (1–6 skola)

Citatet ovan illustrerar hur kunskaper om friluftsliv på ett givet sätt ska
leda till positiva upplevelser. Detta kännetecknar också kunskaper om att
hitta rätt eller att ’hitta vilse’, som i denna diskurs skiljer sig från oriente-
ring som idrottsgren inom aktivitetsdiskursen. Här handlar orienterandet
istället om en trygghet i naturvistelsen för att befrämja positiva naturupple-
velser.

En annan viktig del av kunskaper om friluftsliv i naturmötesdiskursen är
att röra sig i naturen, där olika färdsätt exempelvis vandring, cykling, skid-
åkning eller skridskoåkning ska möjliggöra olika typer av naturmöten. Ge-
nom dessa olika sätt att färdas i naturnära miljöer ska eleverna:

… få upplevelser och kunskaper av att vistas i skog och mark. De ska
även veta vad allemansrätten innebär samt kunna praktisera den. (F-
6 skola)

Som citatet ovan även visar så är kunskaper om allemansrätten och kun-
skaper om djur och växter en del av diskursen som syns till viss del i mate-
rialet. Det kan innebära att:

Eleven vet att man t ex inte får bryta kvistar, plocka fridlysta växter,
skräpa ner och ej gå på nysådd åker. (1–6 skola)

Diskursens regelbundenhet
Naturmötesdiskursen har identifierats på 51 av 72 skolor, men på de flesta
skolor inte i samma utsträckning som exempelvis fysiologi- eller idrotts-
diskursen. Diskursen har identifierats i mer eller mindre utsträckning i do-
kumenten från de olika skolorna, men aldrig som dominerande inslag i
ämnesinnehållet. Ämnets friluftslivstradition, med inslag av miljöpedago-
gik, naturupplevelser och naturvård (Sundberg & Öhman 2000) ger tydliga
spår i naturmötesdiskursen. Men enligt Eriksson m fl (2003) och Eriksson
m fl (2005) verkar inte kunskaper om och i aktiviteter med en grund i posi-
tiva naturupplevelser, eller ens friluftsliv i sig, vara särskilt högt värderade i
ämnet. Både lärare och elever uppger att frågor om friluftsliv, natur och
miljö inte är viktigt i ämnet jämfört med andra möjliga innehåll. Elevenkä-
ten visar att enbart 32% av eleverna i år 6, och 12% av eleverna i år 9
anger att kunskaper om natur och miljö är mycket viktigt i ämnesinnehållet
i idrott och hälsa. Bland lärarna finns inte friluftsaktiviteter med när de
uppger de vanligaste respektive viktigaste aktiviteterna i ämnet (Eriksson
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m fl 2003). Det visar sig även i att det är enbart en jämförelsevis liten del av
eleverna som uppger att de lärt sig om friluftsliv vid olika årstider i ämnet
idrott och hälsa. Studien visar att 41% av eleverna i år 6, och 22% av
eleverna i år 9 uppger att de i idrott och hälsa fått kunskaper om friluftsliv
(att vara i skog och mark) under olika årstider. Det kan jämföras med ex-
empelvis att 80% (år 6) respektive 62% (år 9) anger att de lärt sig hur man
förbättrar sin kondition (Eriksson m fl 2003).

Riskdiskurs
I analysen framträder en diskurs som delvis överlappar, och delvis skiljer
sig från fysiologidiskursen, nämligen en riskdiskurs. Den har till stor del sin
grund i begreppet hälsa som i riskdiskursen främst innebär förebyggande
eller prevention av olika skador. I materialet rör det sig främst om frågor
som rör ergonomi, säkerhet, uppvärmning och stretching.

I riskdiskursen främjas en verksamhet som handlar om att identifiera,
förebygga och hantera olika risker och skador både hos sig själv och hos
andra. En viktig del av riskdiskursen som den kommer till uttryck i ämnet i
såväl centrala som lokala styrdokument är första hjälpen vid olyckfall. Här
fokuseras livräddningsövningar, främst vid vatten, och hur man kan han-
tera olika nödsituationer. En annan del är skadeprevention och skade-
förebyggande åtgärder. Det handlar då om skador i samband med fysisk
aktivitet, där eleverna i förebyggande syfte ska lära sig förhindra att skador
uppstår.

Hur är vi snälla mot kroppen? Hur kan lättare skador förebyggas? –
uppvärmning. Träningsvärk, träning vid förkylning och feber, pau-
ser i vanliga skolarbetet, smärta i någon led. (1–6 skola)

Idrottsskador är här ett begrepp som är vanligt förekommande i diskursen.

Dessutom redogör eleven för orsaken till uppkomsten av vanliga ska-
dor inom idrottsutövning såsom; muskelsträckningar, vrickning/stuk-
ning och yttre slag samt principer för hur dessa kan förebyggas. (F-6
skola)

Viktigt blir i riskdiskursen kunskaper om allsidig uppvärmning och stret-
ching för att förhindra att skador uppstår. Skadeprevention framhålls ock-
så kopplat till arbetslivet och vardagslivet i allmänhet, i termer av ergonomi
och arbetsmiljö. Eleverna ska:

Ha kännedom om den egna kroppens möjligheter och behov samt
hur skador kan förebyggas och undvikas i vardagliga situationer. (6–
9 skola)
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Även risker i samband med undervisningen i idrott och hälsa behandlas.

Vara medveten om skaderisker i idrottsundervisningen och veta hur
man förebygger dem; knyta skor, smycken, tuggummi, uppvärmning,
redskap samt ordning i omklädningsrum. (1–6 skola)

Också frågor om olika droger har en tydlig preventiv idé. Eleverna ska ha:

… kännedom om droger och dopnings skadeverkningar. (F-6 skola)

och ska även:

… kunna ta ställning mot dopning och andra droger. (1–6 skola)

Inom ergonomi främjas ofta korrekta lyft- och bärtekniker, men även arbets-
miljön i skolan i övrigt lyfts fram som en central del som ska behandlas i
ämnet. Eleverna ska:

… känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i
skolan. [genom att]

— ge synpunkter på skolmaten

— vara med och utveckla skolgårdens utseende så den stimulerar till
rörelse och lek

— delta i skyddsronder

— ta ansvar för förebyggande arbete mot mobbning. (1-6 skola)

Eleverna ska även efter genomförd undervisning kunna ge:

Synpunkter på omgivning, material, duschutrymmen och ljudnivåer.
(F-9 skola)

Diskursen bygger i likhet med fysiologidiskursen i stor utsträckning på kun-
skaper från fysiologi och anatomi, och sammanfaller med fysiologidiskur-
sen i sin fokus på den individuella, biologiska kroppen med en bas i natur-
vetenskaplig kunskap. Men riskdiskursen skiljer sig i det att den har en
tydligare preventiv idé, det vill säga att skador ska förebyggas, och även en
tydligare koppling till hälsa. De handlingar som befrämjas är då inte av-
hängiga av att eleverna ska vara fysiskt aktiva som det är i fysiologidiskur-
sen. Det är också delvis ett annat språkbruk om kroppen i riskdiskursen.

Diskursens regelbundenhet
Riskdiskursen har identifierats på 52 av 72 skolor i materialet främst i oli-
ka målformuleringar och innehållsbeskrivningar. En fokus på risker har his-
toriskt sett varit närvarande i olika ämnestraditioner kanske främst kopp-
lat till fysiologi och en inaktiv livsstil. Från 1970-talet blir det en allt större
uppmärksamhet på risker med tydliga kopplingar till hälsa, där det handlar
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om att upptäcka och förändra riskabla livsstilar samt att undanröja risk för
skador (Palmblad & Eriksson 1995). I idrottsämnet tar det sig i uttryck i att
ergonomi sedan 1919 års undervisningsplan finns med som en del av äm-
nesinnehållet (Annerstedt 2001a), och i en fokus på skador och sjukdomar
främst under 1900-talets senare del (Sandahl 2004b). Spår av dessa tradi-
tioner syns tydligt i ämnets riskdiskurs.

I enkäterna (Eriksson m fl 2003) kan inte en riskdiskurs identifieras, tro-
ligen eftersom frågorna i enkäterna inte inriktats mot dessa aspekter, men
riskdimensionen visar sig i videoanalyser genomförda på idrott och hälsa-
lektioner bland annat genom instruktioner i verksamheten om att utföra
kroppsövningarna ergonomiskt riktigt (Quennerstedt & Sundberg 2004),
och även i andra analyser av lokala styrdokument (Larsson 2004a). Ergo-
nomi är i dessa studier ett viktigt inslag och Larsson (2004a) påpekar, uti-
från sina analyser av lokala styrdokument, att ergonomi påfallande ofta är
kopplat till hälsa i ämnet.

Hygiendiskurs
I de analyserade texterna kan även en hygiendiskurs identifieras. Inom ra-
men för den blir det viktigt att eleverna lär sig grunderna i god personlig
hygien och att de lär sig om duschning och ombyte i samband med fysisk
aktivitet. Eleverna ska i ämnet:

… få kunskaper om vikten av en god kroppshygien. (F-6 skola)

Det är då av särskild vikt att få eleverna att:

… ta ansvar för sin personliga hygien vid idrottsaktivitet. (1–3 skola)

Att duscha efter de fysiska aktiviteterna är i något enstaka fall även ett
kriterium för att få godkänt betyg i ämnet. I de lokala styrdokumenten
motiveras hygienfrågorna ibland i diskursen med hälsa, och andra gånger
tycks hygienfrågorna vara frikopplade från hälsobegreppet och snarast vara
något som man på ett naturligt sätt gör efter idrottsaktiviteter. Eleverna
ska:

… duscha efteråt. (7–9 skola).

Och även:

... förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hygien. (1–6 skola)

Hygien har då snarare drag av ’att vara ren’ än med tydliga eller snarare
uttalade kopplingar till hälsa.

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56136



137

Diskursens regelbundenhet
Hygiendiskursen har identifierats på 29 av 72 skolor, men endast i liten
utsträckning. Diskursen framträder inte särskilt tydligt i analysen, om man
inte samtidigt sätter den i relation till de frågor om hygien som historiskt
varit framträdande inom såväl idrottsämnet (Ljunggren 1999, Lundvall &
Meckbach 2004a) som i skolan i allmänhet (Olsson, 1999; Palmblad &
Eriksson, 1995). Hygientraditionen har historiskt haft en vidare betydelse,
men i de analyserade dokumenten finns spåren av personlig hygien kanske
framförallt från 1960-talets kursplaner närvarande, varifrån tydliga paral-
leller kan dras. Hygiendiskursen kan inte identifieras i de centrala styrdo-
kumenten, men det är intressant att notera att i den förra läroplanen (Lgr
80) var hygien tillsammans med hälsa ett eget huvudmoment i undervis-
ningen, och även i kursplanerna från 1960-talet, där föreskrifterna om
duschning och inspektion av elevernas fötter var tydligt framskrivna. Lars-
son (2004a) påpekar i detta sammanhang att hälsa och hygien, respektive
duschning och hälsa är begrepp som ofta förs samman i ämnet.

Moraliseringsdiskurs
En annan diskurs som i viss utsträckning kan identifieras i de lokala styrdo-
kumenten, men inte i de centrala, är en moraliseringsdiskurs (se även Lars-
son 2004a). Den tar sig ofta i materialet uttryck som mål eller som betygs-
kriterier. Det blir snarast en fråga om beteendemål, där det kan handla om
elevernas inställning, exempelvis att det som mål i ämnet uttrycks att elever-
na genomför aktiviteterna på ’ett sympatiskt sätt’ eller att de med ’en god
inställning’ gör så gott de kan. För godkänt betyg kan krävas att:

Eleven utför rörelseuppgifter efter instruktion på ett seriöst sätt. (1–
6 skola)

Det handlar kopplat till betyget godkänt ofta om att ha rätt kläder, rätt
utrustning och om att passa tider. Men även i vissa fall om relationen till
läraren som auktoritet där eleverna ska:

Lyssna på instruktören och verkligen försöka följa de instruktioner
som ges. (1–9 skola)

Eller att eleverna ska lära sig:

… att underordna sig en auktoritet. (1–6 skola)

Det kan då exempelvis vara att:

Alltid acceptera den grupp man blir placerad i. (1–9 skola)

Diskursen har således drag av att eleverna ska underordna sig läraren som
auktoritet, och att det är vissa önskvärda beteenden såsom att komma i tid
med rätt utrustning som ska inpräglas hos eleverna.
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Diskursens regelbundenhet
I materialet kan en moraliseringsdiskurs identifieras på 8 av 72 skolor, och
då oftast som målformuleringar eller betygskriterier. Moraliseringsdiskur-
sen är inget som har någon motsvarighet i varken de centrala kursplanerna
eller de centrala betygskriterierna. Moraliseringsdiskursen är svår att iden-
tifiera i enkätstudierna, eftersom inga frågor har ställts på det sättet, men
har i Larssons (2004a) studie identifierats i lokala arbetsplaner för år 5.
Diskusen handlar i Larssons (2004a) analys av lokala styrdokument om
att:

Beteendenormer och gott beteende betonas (gärna i negationer: ”kla-
gar inte…”, ”utan gnäll…”). (s 212)

Diskursen har alltså, som även Larsson (2004a) påpekar, drag av discipli-
nering och underordning, där vissa önskvärda beteenden ska inpräglas hos
eleverna. Det är drag som kan förstås utifrån såväl ämnets militära tradi-
tion som utifrån Linggymnastiken.

Hälsa?
Men hur är det med hälsa, som jag i analysen av de centrala dokumenten
beskrev som det övergripande syftet med ämnet idrott och hälsa?  Ur ett
ämnesdiskursperspektiv talas det om hälsa i flera av de identifierade äm-
nesdiskurserna. Men samtidigt visar det sig att begreppet hälsa används i
betydligt mindre utsträckning än begrepp som idrott, fysisk aktivitet eller
motion. Det innebär att hälsa kommer i bakgrunden vid analysen av äm-
nesdiskurser.

Hälsa tillämpas även på olika sätt i de olika diskurserna. I fysiologidis-
kursen är hälsa nyttofokuserat i det att motion är nyttigt för den biologiska
kroppen, där träning av kondition, styrka och rörlighet utgör viktiga ingre-
dienser. I riskdiskursen handlar hälsa om att identifiera och förebygga ska-
dor och i viss mån sjukdomar, och i hygiendiskursen kan hälsa identifieras
i det att god personlig hygien är viktigt för hälsans bevarande. Till viss del
kan hälsofrågor även identifieras i social fostransdiskursen, moraliserings-
diskursen, motorikdiskursen samt kroppsupplevelsediskursen, men i rela-
tivt liten utsträckning.

I dokumenten används dock, i likhet med de centrala dokumenten, också
ett perspektiv på hälsa som i en allmän mening kan benämnas som hälsa
som välbefinnande. Där antas ett helhetsperspektiv på hälsa, och hälsans
fysiska, psykiska och sociala dimensioner, och inte bara den egna hälsan
lyfts fram, utan även att:
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… eleverna utvecklar sitt miljö- och hälsomedvetande och har för-
ståelse för människor som lever under andra förhållanden än de
själva. (7–9 skola)

Tar personlig ställning i viktiga hälsofrågor, för att förbättra både
den egna och även andras hälsa. (1–9 skola)

Det är delvis ett annat perspektiv på hälsa än i de identifierade ämnesdis-
kurserna. Detta perspektiv är också tydligt i de centrala dokumenten, och
är det som Sandahl (2002) benämner som ett paradigmskifte vad gäller
ämnet idrott och hälsas inriktning. Även i relation till hälsa som välbefin-
nande lyfts vikten av kroppsrörelser fram i motiven, exempelvis i det att:

Forskning har visat vilken enorm betydelse kroppsrörelser har för
vårt välbefinnande och vår hälsa. (1–6 skola)

Larsson (2004a) menar att ett av de mest grundläggande argumenten för
ämnet, som ej heller är ifrågasatt, är relationen mellan rörelse/fysisk aktivi-
tet och hälsa. Larsson skriver här att:

Barnen är så att säga inte i skolan för att lära sig hur fysisk aktivitet
kan vara relaterad till hälsa, eller att problematisera denna relation
(i bemärkelsen hur utövas fysisk aktivitet som är hälsosam?, när är
fysisk aktivitet hälsosamt?), utan för (att lära sig) att det är hälso-
samt att vara fysiskt aktiv. (Larsson 2004a, s 217)

Men på vilka sätt kan rörelse vara av betydelse för hälsa sett som välbefin-
nande? Jag menar att hälsa är något mer komplext än den korta beskriv-
ning som givits i analysen av ämnesdiskurserna, och är något som kräver
djupare analys. Men det blir svårt att utifrån ett ämnesdiskursperspektiv,
som denna analys har handlat om, identifiera olika diskurser avseende häl-
sa eftersom gränserna är svåra att avgöra när ämnesinnehållet som helhet
fokuseras. Det är också svårt att klargöra vilka handlingar som befrämjas
ur ett hälsoperspektiv och deras konsekvenser. För detta krävs fördjupade
analyser där just hälsa sätts i förgrunden. Så om jag istället för ämnesinne-
hållet som helhet tar just ämnesinnehållet relaterat till hälsa som utgångs-
punkt för analysen, och därmed analyserar synen på hälsa i ämnesdiskur-
serna - hur ser det då ut? I avhandlingen kommer i nästföljande två kapitel
synen på hälsa i ämnet att fokuseras. I kapitel 7 diskuterar jag hur begrep-
pet hälsa beskrivs i skolans centrala styrdokument samt i studier av synen
på hälsa i samhället, och i kapitel 8 gör jag en analys av synen på hälsa i
ämnesdiskurserna som de kommer till uttryck i de lokala styrdokumenten.
Begreppet hälsa tas då som utgångspunkt för analysen.
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Sammanfattande diskussion
Avslutningsvis i kapitlet kommer resultaten att sammanfattas och diskute-
ras i relation till verksamheten i idrott och hälsa. Det görs i enlighet med
avhandlingens syfte, utifrån ämnets dominerande diskurser, vilka handling-
ar som privilegieras i verksamheten samt elevernas meningsskapande.

I analysen av de lokala styrdokumenten har tio olika ämnesdiskurser
identifierats varav fyra som ’underdiskurser’ till den övergripande aktivitets-
diskursen. De identifierade diskurserna är

• Aktivitetsdiskurs
• Fysiologidiskurs
• Idrottsdiskurs
• Motorikdiskurs
• Kroppsupplevelsediskurs

• Social fostransdiskurs
• Naturmötesdiskurs
• Riskdiskurs
• Hygiendiskurs
• Moraliseringsdiskurs

Studien av de lokala styrdokumenten visar på en dominans av framförallt
aktivitetsdiskursen, men också social fostransdiskursen får stort utrymme i
materialet7. Dessa diskurser är även enligt min analys tydligt prioriterade i
de centrala styrdokumenten. Det blir därmed rimligt attt anta att ämnet
domineras av ett innehåll som präglas av ett brett utbud av aktiviteter som
kännetecknas av aktivitet, aktivt deltagande och att ha roligt genom fysisk
aktivitet, där eleverna förväntas vara aktiva i bemärkelsen röra sig. Vidare
präglas innehållet av handlingar som främjar positiva relationer mellan
eleverna i termer av samarbete, en god gemenskap och hänsynstagande.
Även Eriksson m fl (2003) samt Eriksson m fl (2005) anger på ett liknande
sätt att det är handlingar som fokuserar aktivitet på olika sätt, samt social
kompetens som kännetecknar innehållet i ämnet i stort.

Bland ’underdiskurserna’ i den dominerande aktivitetsdiskursen är det
främst fysiologidiskursen som är framträdande i analysen. Den kan såväl
identifieras i ett stort antal lokala styrdokument8, som i de lokala doku-
mentens syftes-, mål-, och innehållsformuleringar, vilket gör att den verkar
ha en viktig position i ämnesinnehållet. Samtidigt är den inbäddad i
aktivitetsdiskursens övergripande mönster. Idrottsdiskursen kan även den
identifieras i ett stort antal lokala styrdokument9 främst i olika innehålls-
formuleringar, ofta med stor detaljrikedom. Båda diskurserna får relativt
stort textutrymme i dokumenten, och det är upprepade mönster av dessa
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diskurser som identifieras i materialet. Men fysiologidiskursen verkar i do-
kumenten spela en större roll i ämnet än idrottsdiskursen eftersom den i
större utsträckning finns i mål och syftesformuleringar. Här kan man koppla
tillbaks till det tidigare exemplet, där jag frågade om vad som händer om
tävlingsmomentet i innebandy som är rimlig i en idrottsdiskurs, får till följd
att ett antal elever inte rör på sig så att en god träningseffekt för alla upp-
nås, vilket är rimligt i en fysiologidiskurs. Då uppstår en ’kamp’ där de två
diskurserna delvis utesluter varandra. Vilka handlingar blir då mest rimliga
i verksamheten? Är det träning och aktivt deltagande hos alla som privi-
legieras eller är det idrottsaktiviteternas moment av regler och tävling? Om
idrottsdiskursen får företräde, är det rimligt att spelet fortsätter på tävling-
sidrottens villkor, medan om fysiologidiskursen får företräde kommer akti-
viteten att förändras så att de stillastående kommer att röra på sig mer. Det
kan göras exempelvis genom att förändra reglerna i spelet, eller att lägga
till moment, där eleverna ska springa runt planen eller göra armhävningar
när det egna laget gör mål.

Fysiologi- och idrottsdiskurserna är dessutom beskrivna i större detalj
än de andra ’underdiskurserna’ och tycks därmed vara mer framträdande i
verksamheten än motorik- och kroppsupplevelsediskurserna. Kroppsupp-
levelsediskursen är den av ’underdiskurserna’ som är minst förekommande
i de lokala styrdokumenten10, och man kan säga att det är mer enstaka
mönster som identifieras här.

Naturmötesdiskursen och riskdiskursen kan i materialet identifieras i
dokumenten från en majoritet av skolorna11, men inte alls i samma utsträck-
ning som de dominerande diskurserna. De tycks alltså vara en del av ämnes-
innehållet, men inte särskilt framträdande. De diskurser som identifierats i
minst utsträckning i materialet är hygiendiskursen samt moraliseringsdis-
kursen. De återfinns enbart på ett fåtal skolor12. Det är dock intressant att
notera att vissa arbetsplaner i stort kopierar de centrala kursplanerna, men
lägger till formuleringar som jag identifierar som en hygien- respektive
moraliseringsdiskurs. Det kan ses som en tydlig markering att dessa hand-
lingar ses som viktiga i verksamheten på dessa skolor.

De analyserade diskurserna har identifierats i materialet som helhet. På
enskilda skolor och i enskilda lokala styrdokument kan inte alla diskurser
identifieras. Även om jämförelser mellan olika skolor inte är studiens huvud-
sakliga syfte kan ändå några intressanta iakttagelser göras. Det finns en
tendens att skolor med elever i yngre åldrar i större utsträckning känne-
tecknas av en motorikdiskurs delvis tillsammans med kroppsupplevelse-,
naturupplevelse- och hygiendiskurserna, medan skolor med elever främst i
äldre åldrar mer karaktäriseras av fysiologi- eller idrottsdiskurserna. Men
det är i de allra flesta fall fortfarande den övergripande aktivitetsdiskursen
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som är dominerande, där bredden av aktiviteter är av överordnad bety-
delse. Dessa tendenser bekräftas delvis av studierna i Larsson och Redelius
(2004) som lyfter fram att ett innehåll som kännetecknas av att behärska
sin kropp, rörelseglädje i utförandet samt motorik är vanligare i de yngre
åldrarna, och eget ansvar för fysisk träning samt ett fokus på fysisk och
psykisk hälsa är vanligare i de äldre åldrarna. Vidare finns en tendens i
mina resultat att vissa skolors undervisning utifrån den övergripande
aktivitetsdiskursen, mer tar sin utgångspunkt i en kroppsupplevelsediskurs,
medan andra skolor mer tar sin utgångspunkt i en fysiologidiskurs eller en
idrottsdiskurs. Det innebär att de valda aktiviteterna och de handlingar
som utförs i verksamheten på ytan kan se lika ut, men att vissa skolor mer
prioriterar rörelseglädje, spontanitet, lek och positiva kroppsupplevelser,
medan andra skolor mer prioriterar konditionsträning och motion eller
idrottsfärdigheter och idrottsgrenar.

Ämnet kan utifrån analysen på ett tydligt sätt förstås utifrån sina histo-
riska traditioner i det att ämnestraditionerna så tydligt syns i materialet.
Det kan exemplifieras med idrotts- och fysiologidiskursernas dominans som
inte är lika tydlig i de centrala dokumenten. Likaså att hygiendiskursen,
som inte kan återfinnas i de centrala dokumenten, kan identifieras på 29 av
de 72 skolorna. Men analysen visar även att ämnet tycks ha förskjutits från
en dominerande idrottsdiskurs i Lgr 80 (se Sandahl 2005, Lundvall &
Meckbach 2004a) till en dominerande aktivitetsdiskurs. Analysen tydlig-
gör vidare att det är en relativt komplex bild av ämnet och av ämnes-
innehållet som framträder i dagens idrottsämne. Det utgör en skillnad gen-
temot hur ämnet historiskt har beskrivits, där en diskurs varit helt domine-
rande under vissa perioder. Om det beror på att ämnet har blivit mer
komplext, eller om mitt material möjliggör identifierande av ’fler diskurser’
är svårt att säga enbart utifrån min studie. Men bilden av en större kom-
plexitet i ämnet bekräftas av Swartling Widerström (2005), som utifrån
sina analyser av fackliga idrottslärartidsskrifter mellan 1976–2002 menar
att i den senare delen av perioden framträder en mer divergerande bild av
människan som kropplig person i ämnet. Det kan även delvis bekräftas av
en egen studie av de fackliga idrottslärartidningarna 1995–1997, där hälso-
begreppet enbart under den korta perioden beskrivs i mer komplexa orda-
lag under periodens senare del (Quennerstedt 1998). Så trots att aktivite-
terna i termer av idrottsaktiviteter ’på ytan’ inte förändrats i särskilt stor
utsträckning under de senaste trettio åren (se Sandahl 2005) menar jag att
ämnet ur ett innehållsperspektiv förändrats sedan den förra läroplanen och
även blivit mer komplext. Det innebär som jag ser det att rörelseaktiviteter
kan ha en annan roll och ett annat syfte i ämnet än tidigare.
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Privilegierade handlingar
Med hjälp av diskursanalyserna har jag identifierat olika diskurser och dis-
kuterat vilka diskurser som dominerar i verksamheten. Inom ramen för det
kan jag vidare med hjälp av Foucaults maktrelationsbegrepp diskutera hur
vissa handlingar, exempelvis att vara aktiv och bli trött och svettig, privile-
gieras före andra tänkbara handlingar i verksamheten. När elever i en un-
dervisningssituation uppmanas att vara så aktiva som möjligt för bästa
möjliga träningsresultat, eller att betyg sätts på huruvida de hjälper sina
kamrater i de olika aktiviteterna, främjas olika handlingar. Det medför en
potential inom ramen för diskursen att handla på ett visst sätt istället för ett
annat. Men vilka typer av handlingar är det som privilegieras i undervis-
ningen i idrott och hälsa? Vilka handlingar kan man utifrån Foucaults makt-
relationsbegrepp ’handling på andras handlingar’ (1982a) diskutera som
mer rimliga i verksamheten än andra?

Handlingar som privilegieras i idrott och hälsa utifrån de dominerande
aktivitets- och sociala fostransdiskurserna är en bredd av aktiviteter, där ett
aktivt deltagande privilegieras. Det blir rimligt för deltagarna i verksamhe-
ten att undervisningsinnehållet främjar handlingar som att röra på sig i stor
utsträckning, att prova på en mängd olika aktiviteter, att alltid delta, att
aktiviteterna ska vara roliga samt att det skapas goda förutsättningar för
rörelseglädje. Ämnet idrott och hälsa konstrueras därmed som ett ämne
som ska vara roligt13. Det ligger också i linje med Larssons (2004b) påpe-
kande att eleverna i hans intervjustudie i stor utsträckning konstruerar
ämnet som ett rekreationsämne. Det blir mer rimligt att handlingar som
skapar hög aktivitet, exempelvis bollaktiviteter eller aerobics, privilegieras
framför handlingar där den fysiska aktiviteten är lägre exempelvis frilufts-
liv eller diskussioner och samtal14. De underdiskurser till aktivitetsdiskursen
där mer upprepade mönster kan identifieras är fysiologi- respektive idrotts-
diskursen. Det innebär dessutom att träning, motion, idrottsfärdigheter och
moment av tävling ses som möjliga i verksamheten. Det blir därmed rimligt
att göra armhävningar, konditionsbanor, träna passningar eller spela
basketmatcher i undervisningen. Det är inte konstigt att i en verksamhet
som prioriterar aktivitet, idrott, fysiologi samt social fostran, att ett
undervisningsinnehåll med dans eller friluftsliv, som Larsson (2004b) ut-
trycker det, inte ses som rimliga aktiviteter i ämnet för eleverna. Men det är
viktigt att påpeka att det på vissa skolor prioriteras idrottsfärdigheter och
prestation utifrån en idrottsdiskurs, medan det på andra skolor prioriteras
snarast dimensioner av kroppsupplevelse. Utifrån kroppsupplevelsedis-
kursen är det istället mer rimligt att handlingarna kännetecknas av positiva
kropps- och rörelseerfarenheter, estetiska upplevelser samt av lek, och att
rörelseaktiviteterna väljs utifrån, som Meckbach och Söderström (2002b)
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uttrycker det, upplevelsens och görandets kvalitativa aspekter. Då privi-
legieras istället handlingar som lek med inslag av frihet, skapande, ovisshet
och fantasi; massage, improvisationsövningar eller parindelningar genom
att hitta någon som har lika kalla eller varma händer som en själv.

Intressant för vidare forskning inom området vore att fördjupa studierna
av de olika ämnesdiskurserna, där varje identifierad ämnesdiskurs är värd
en egen studie. Exempelvis ser jag att naturmötesdiskursen med sin olika
fokus på friluftsteknik, rörelse i naturmiljö och naturmöte kan analyseras
djupare för att identifiera fler fokus eller dimensioner av meningsskapandet.
Det kan förslagsvis göras genom videofilmning av undervisningspraktik,
elevintervjuer eller lärarintervjuer för att få ett ytterligare djup i variationer
inom de olika diskurser som jag identifierat i mitt material.

Meningsskapandet i idrott och hälsa
Som jag avhandlat i kapitel 4 så finns det i en institutionaliserad praktik
regler, mål och syften som individerna i verksamheten på olika sätt måste
förhålla sig till. De lokala styrdokumenten uttrycker dessa mål, syften, vär-
deringar och prioriteringar om vilken undervisning som bör genomföras i
ämnet. Det innebär att de lokala styrdokumenten i avhandlingen kan ses
som rapporter av undervisningens innehåll i termer av diskurser som insti-
tutionaliserats i dess verksamhet. Om detta är rimligt innebär det att man
kan diskutera hur eleverna via läraren, som formulerat dokumenten, får
möta dessa diskurser. Studien av de institutionaliserade diskurserna i idrott
och hälsa visar därmed vilket innehåll som i någon mening erbjuds elever-
na, och de identifierade diskurserna utgör därmed i enlighet med det trans-
aktionella perspektivet en del i elevernas meningsskapande i ämnet.

Som analysen visar inrymmer skolämnet idrott och hälsa ett antal dis-
kurser, och deltagarna (lärarna och eleverna) är i verksamheten orienterade
mot dessa institutionaliserade diskurser. Deltagarna har givetvis möjlighet
att handla, och även handla annorlunda, men är samtidigt orienterade mot
de diskurser som så att säga ’finns’ i den verksamhet eller situation de befin-
ner sig i. Diskurserna utgör det eleverna i någon mening måste förhålla sig
till genom att orientera sig emot, följa, motsäga, stå emot eller ignorera. De
identifierade diskurserna i analysen kan därmed betraktas som en del i elev-
ernas meningsskapande, och det blir så att säga sammansättningen av dis-
kurserna i verksamheten som får betydelse för det innehåll som erbjuds och
för elevernas meningsskapande. Eleverna skapar mening om kropp, hälsa,
idrott, rörelse eller naturen genom sitt aktiva handlande i den situation som
ämnets verksamhet därmed utgör (se även Quennerstedt & Sundberg 2004).
Det innebär dock inte att jag kan uttala mig om vilken mening den enskilda
eleven skapar. För å ena sidan är de möjliga meningar en individ kan till-
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skriva en situation närmast obegränsad, men å andra sidan främjas i ett
specifikt sammanhang, en viss handlingsbenägenhet och ett visst menings-
skapande framför andra. Däremot kan jag utifrån det transaktionella per-
spektivet diskutera hur diskurserna via läraren är en aspekt av transaktio-
nen, och därmed en del i elevernas meningsskapande i undervisningen i
idrott och hälsa.

Den institutionella dimensionen av meningsskapandet utgörs således av
hur sammansättningen av diskurserna ser ut i verksamheten. Olika diskurser
kan vara närvarande i verksamheten samtidigt, och är då invävda i varan-
dra i undervisningen. Vissa diskurser kan pågå samtidigt, medan andra dis-
kurser snarast utesluter varandra. Olika aktiviteter, exempelvis dans, kan
som jag tidigare diskuterat vara rimliga i flera olika diskurser, men med
olika mål och syften. En undervisning som exempelvis främst kännetecknas
av aktivitets- och fysiologidiskurserna innebär att den institutionella di-
mensionen av meningsskapandet utgörs av ett brett utbud av aktiviteter,
där basen för valet är fysiologiska kunskaper. I detta perspektiv kan dans
mycket väl vara en rimlig aktivitet. Aktiviteterna motiveras och förklaras i
fysiologiska termer som träning av kondition och muskler, och de ska leda
till en förbättrad fysisk status. Kunskaper med bas i fysiologi ses som givna
och utgör därmed den dimension som eleverna måste förhålla sig till genom
att orientera sig emot, följa, motsäga eller ignorera. Man kan här tänka sig
att eleverna förutom att utveckla sin fysiska status lär sig olika saker om
hälsa, rörelse eller kropp utifrån fysiologiska förklaringsmodeller.

Om man istället föreställer sig en verksamhet som kännetecknas av natur-
mötes- och kroppsupplevelsediskurserna, så ser den institutionella dimen-
sionen av meningsskapande ut på ett annat sätt. Den exemplifieras på ett
bra sätt av Öhman och Sundberg (2004).

I denna verksamhet finns inget bestämt mål; ingen bestämd kunskap
eller färdighet som barnen ska lära sig. Det kroppsmöte som här sker
kan därför betecknas som öppet. Barnet väljer själv sina rörelser,
söker sina utmaningar t ex ett hopp över en sten. I detta kroppsmöte
är det upplevelsen av hoppet som är det som gör hoppet menings-
fullt. Det meningsfulla kan bara bedömas av individen själv utifrån
den känsla som skapas när han eller hon hoppar. Målet med aktivite-
ten är individens upplevelse, kroppsmötet får därför ett värde i sig.
Här sker därför ingen tudelning mellan kroppen och jaget. Det för-
hållningssätt till kroppen som vi lär oss kan vi beteckna i termer av
att kroppen är värdefull i sig och att kroppen är mitt jag – jag är min
kropp. (s 179)

I det här exemplet är det andra saker som eleverna måste orientera sig mot,
följa, motsäga eller ignorera. Verksamheten ger då andra förutsättningar
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för meningsskapandet, och man kan tänka sig att det möjliggör ett annat
meningsskapande om hälsa, rörelse eller kropp än i det tidigare exemplet.

Som ytterligare ett exempel utifrån analysen av ämnesdiskurser kan på-
pekas att aktiviteterna i verksamheten i stor utsträckning är idrottsakti-
viteter. Men de är inte i arbetsplanerna, eller utifrån enkäterna, främst präg-
lade av en idrottsdiskurs. Samtidigt kan man anta att elevernas egna erfa-
renheter av idrottsrörelsen och idrott i samhället, som förmodligen på ett
helt annat sätt är präglat av föreningsidrotten, spelar in i meningsskapandets
process. Det innebär att när aktiviteten genomförs i verksamheten eller ex-
empelvis vid betygssättning av dessa aktiviteter, så uppstår en diskursiv
kamp om vad som ska ses som rimliga handlingar. Är det rörelseglädje och
goda relationer, eller är det idrottsfärdigheter och resultat som är mest rim-
ligt? Som detta exempel visar så vore det intressant att ytterligare fördjupa
studier av meningsskapandets olika dimensioner i ämnet idrott och hälsa.
För att göra det krävs som komplement till studier av de institutionaliserade
diskurserna även studier av meningsskapandets individuella och inter-
subjektiva dimensioner, där elevernas erfarenheter eller handlingar och del-
tagande i praktiken står i fokus för analysen. Det kan exempelvis under-
sökas i ’klassrumsstudier’, där man kan identifiera vilka diskurser i termer
av mönster och regelbundenhet i handling som kommer till uttryck i prak-
tiken. Eller det kan göras genom intervjuer där elevernas erfarenheter och
meningsskapandets individuella dimension kan studeras.

I detta kapitel har fokus för analyserna varit de ämnesdiskurser som kan
identifieras i materialet. Som jag tidigare skrivit kan ämnet sedan den se-
naste läroplanen betraktas som ett tydligt hälsoämne. Men med en fokus på
ämnesinnehållet som helhet finns svårigheter att på detta sätt analysera hur
ämnet kan ses som ett hälsoämne. Som jag tidigare nämnt förekommer
begreppet hälsa i några av de ämnesdiskurser som jag har identifierat. Nästa
steg i analysen blir därmed att undersöka vilken syn på hälsa som återfinns
i de olika ämnesdiskurserna. Så för att på ett mer fördjupat sätt fokusera
hälsa i analysen kommer nästföljande fyra kapitel att fokusera ämnet ur ett
hälsoperspektiv, och istället för ämnesdiskurser söka identifiera de sätt varpå
hälsa kommer till uttryck i materialet. Svårigheten med att analysera hälsa
ligger i att avgränsa vad som avses med hälsa (se kapitel 3), och i avhand-
lingen använder jag mig av två strategier. Den första som presenteras i kapi-
tel 7 och 8 handlar om att analysera hälsa när begreppet explicit används
av lärarna exempelvis i de lokala styrdokumenten, medan den andra strate-
gin som presenteras i kapitel 9 och 10 genom ett salutogent perspektiv på
hälsa öppnar för andra analyser av innehållet om hälsa i undervisningen
utan att begränsas av när begreppet hälsa explicit används.
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Noter
1 Kommunala skolplaner har analyserats som policydokument ur ett hälsoperspektiv
av Taylor, Haglund och Tillgren (2000).
2 Numera Ylva Boman
3 Begreppen övergripande diskurs och underdiskurser är egentligen med avhand-
lingens diskursteoretiska perspektiv (se kapitel 4) överflödigt. Men dessa begrepp
används för tydlighetens skull i presentationen av resultatet för att särskilja de olika
nivåerna åt och för att tydliggöra hur diskurserna är inbäddade i varandra.
4 Denna arbetsplan är ett samarbete mellan samtliga skolor i en kommun, och gäl-
ler således ämnet i ett F-9 perspektiv.
5 Denna arbetsplan är ett samarbete mellan samtliga skolor i en kommun, och gäl-
ler således ämnet i ett F-9 perspektiv.
6 ”Eleven skall behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med ba-
lans och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till
musik.” (Skolverket 2000a, s 2)
7 Aktivitetsdiskursen har identifierats i dokumenten från samtliga skolor i urvalet
medan social fostransdiskursen identifierats på 52 av 72 skolor.
8 En fysiologidiskurs har identifierats på 50 av 72 skolor.
9 En idrottsdiskurs har identifierats på 41 av 72 skolor.
10 Kroppsupplevelsediskursen har identifierats på 28 av 72 skolor.
11 Naturmötesdiskursen har identifierats på 51 av 72 skolor medan riskdiskursen
identifierats på 52 av 72 skolor.
12 Hygiendiskursen har identifierats på 29 av 72 skolor, medan moraliseringsdis-
kursen identifierats på 8 av 72 skolor.
13 För en diskussion om innebörden av att ha roligt i ämnet se Larsson och Redelius
(2004, s 228)
14 I enkätstudien (Eriksson m fl 2003) uppger lärarna att bollaktiviteter ger det
högsta deltagandet bland pojkar, och bollaktiviteter tillsammans med aerobics hög-
sta deltagandet bland flickor. En stor kategori är även att alla är med på allt.
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KAPITEL 7

Hälsa – en historisk kontextualisering

Hälsa har under lång tid betraktats som en viktig angelägenhet för samhäl-
let i termer av befolkningens goda hälsa. Hälsa har även varit en viktig del
inom skolväsendet, där skolan enligt Eva Palmblad och Bengt Erik Eriks-
son (1995) är särskilt intressant att studera eftersom barn och ungdomar,
och skolbarn i synnerhet, under 1900-talet har ansetts ha en strategisk be-
tydelse för folkhälsoarbetet i stort i samhället (se även Olsson 1999, Lund-
qvist 2001). Skolan är dessutom en plats där många av de grundläggande
antagandena om hälsa; det friska, det normala och det eftersträvansvärda,
blir möjliga att få syn på1 (Palmblad & Eriksson 1995).

Till skillnad från kapitel 3 där jag diskuterade olika perspektiv på be-
greppet hälsa, kommer jag i föreliggande kapitel att diskutera hur hälsa
beskrivs i styrdokument för skolan under 1900-talet, och därmed lyfta fram
olika sätt att se på hälsa som har institutionaliserats i skolans verksamhet2.
Kapitlet ska i avhandlingen betraktas som såväl en bakgrund om skolans
hälsoundervisning, som en fond mot vilken analyserna av synen på hälsa i
ämnesdiskurserna i kapitel 8 kan ställas. I kapitlet skriver jag fram sam-
manhanget för analysen av hälsa i skolämnet idrott och hälsa, och det utgör
därmed analysens historiska kontext i termer av diskursernas regelbunden-
het över tid.

Skolans styrdokument såsom kurs- och läroplaner har som Tomas Eng-
lund (1986) anför tillkommit i olika förhandlingar, och får då karaktären
av politiska kompromisser. Det innebär att de sätt varpå hälsa framställs i
kurs- och läroplaner inte ska ses som beskrivningar av den undervisning
som bedrivs, utan istället speglar de sätt att betrakta hälsa i skolan som fått
politisk legitimitet vid olika tidpunkter. Dessa framställningar av hälsa vi-
sar därmed på förväntningar om innehållet om hälsa i undervisningen3. I
kapitlet kommer jag även att sätta min egen läsning av styrdokumenten i
relation till annan historiskt inriktad forskning. Det gör jag dels genom att
lyfta fram texter som beskriver hälsa i mer folkhälsopolitiska termer i all-
mänhet, och dels genom texter som fokuserar hälsoundervisningen i skolan
i synnerhet. De studier som jag relaterar min läsning av styrdokumenten till
har valts för det första genom att de är studier som fokuserat olika perspek-
tiv på hälsa i skolan och i folkhälsopolitiken under 1900-talet, och för det
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andra för att de är vad jag i en vid mening skulle benämna som diskurs-
analytiska studier av hur hälsa beskrivs i skola och i samhällspolitik. Det
innebär att jag främst lyfter fram olika sätt att beskriva begreppet hälsa och
inte till exempel statistik om hälsoläget i samhället avseende sjukdomar
eller dödlighet.

Min främsta strävan är därmed att peka på olika sätt att tala om hälsa i
skolans centrala styrdokument. Det gör jag genom att varje del i kapitlet
innehåller först en kortfattad beskrivning av hälsa i mer folkhälsopolitiska
termer, därefter följer en beskrivning av hälsobegreppets användande i styr-
dokumenten gällande skolan som helhet, för att avslutningsvis visa på an-
vändandet av begreppet i skolans idrottsämne. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning och en beskrivning av vissa förändringar i hälsobegreppets
användande i skolans styrdokument under 1900-talet.

Hälsa vetenskapliggörs
Under andra halvan av 1800-talet börjar en modern folkhälsoorganisation
framträda i Sverige med bland annat skapandet och inrättandet av lands-
ting, medicinalstyrelse, sundhetsnämnder och hälsovårdsstadga (Lundqvist
2001). Palmblad (1990) menar att just 1880-talet kan ses som en brytpunkt
vad gäller samhällets styrning av hälsa och folkhälsa, eftersom det är då ett
hygieniskt betraktelsesätt får en stor genomslagskraft och utbredning även
i de breda folklagren. Dessa hygieniska strävanden4 kännetecknas av ett
vetenskapligt perspektiv på människa och samhälle, där människan genom
upplysning, och samhället genom reformer, skall förändras enligt hygienve-
tenskapens grundprinciper. Ett tecken på hälsans vetenskapliggörande är
att de hälsoargument som tidigare ofta handlat om det goda samhället, det
goda livet och i skolan det goda barnet, samt reglerna för hälsans bevaran-
de som ofta hänger ihop med det moraliskt rätta sättet att leva livet på,
förändras i sin argumentation. Under perioden runt sekelskiftet 1900 häm-
tas dessa argument allt oftare från vetenskapen och då oftast medicinveten-
skapen, i stället för som tidigare från religion och frågor om moral. Ett
viktigt inslag i vetenskapliggörandet av hälsa är frågan om vad som ses som
normalt respektive onormalt/patologiskt (Palmblad & Pettersson 2003).
Dock menar Karin Johannisson (1997) att vetenskapen ofta kombineras
med, eller stärker olika moraliska värden, vilket gör att hygienreglerna sam-
tidigt blir moralregler om hur man skall leva sina liv. Moral inordnas efter
hand under vetenskaper som medicin och utvecklingspsykologi, och frågan
om vad som är normalt respektive onormalt vetenskapliggörs.

Det finns vid sekelskiftet, enligt Johannisson (1997), en betoning på hälsa,
disciplinerad livsstil och individuellt ansvar som skall rädda Sverige från
nativitetskris och hotande ekonomisk och moralisk nedgång. Det finns även
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en tydlig kritik mot att ett allt mer stillasittande liv är skadligt för folk-
hälsan (Ljunggren 1999). Linggymnastiken kommer här genom kropps-
rörelse samt moralisk och estetisk förädling att framstå som en viktig be-
ståndsdel i hälsoarbetet som ofta motiveras just med folkhälsoargument.
Vid sekelskiftet expanderar dessutom den moderna idrotten i Sverige, och
även den ses av dess företrädare som ett medel för ”… hälsa, kraft och
friskt sinne” (Ljunggren 1999, s 178).

Samtidigt kritiseras idrotten, och då framförallt tävlingsidrotten, från
Linggymnastikens företrädare för att vara ensidig och därmed ha en nega-
tiv inverkan på folkhälsan (Ljunggren 1999, Lundquist-Wanneberg 2004).
Under seklets första hälft sker därefter en förskjutning i fokus vad gäller
folkhälsans befrämjande, från nationalistiska och nationalekonomiska ut-
gångspunkter, där målet är ett friskt folk som ska ge goda och friska arbe-
tare och soldater, till en inriktning med mer explicita hälsobudskap, väl
detaljerade och baserade på medicinsk kunskap (Lundqvist 2001). Inte minst
är det tydligt i skolan.

Hälsa i skolan medikaliseras
Perioden direkt efter förra sekelskiftet kännetecknas således av en intensiv
verksamhet och utveckling vad gäller hygien och hälsofrågor i samhället,
och i folkskolan får precis som i samhället i övrigt inriktningen på hälsa
som en religiös och moralisk fråga ge allt större utrymme för hälsa som en
fråga för medicinvetenskapen och fysiologin. Det kan ses som ett skifte från
det Englund (1986) benämner som en patriarkal utbildningskonception till
en vetenskaplig rationell utbildningskonception, där utbildningen istället
ska vila på objektiv och saklig grund. Man kan säga att under seklets första
hälft ersätter vetenskap och rationalitet i stor utsträckning tro och tradition
(Vallberg-Roth 2002). Det tar sig uttryck dels i att läkarnas professionella
utrymme i skolan ökar med bland annat etableringen av skolläkares hälso-
undersökningar. Läkarna ersätter successivt religionens företrädare när det
gäller inflytande i skolan, och då inte enbart när det gäller hälsofrågor. De
ses i kraft av sina naturvetenskapliga kunskaper som objektiva experter,
och i och med hygienbegreppets breda omfattning får de auktoritet att utta-
la sig i en mängd frågor vad gäller skolan i allmänhet. Alltifrån undervis-
ningens omfattning, uppläggning, innehåll till omgivningshygienen, exem-
pelvis skolhusens byggande, inredning och skötsel, hamnar under läkarnas
auktoritet. En medicinsk fokus innebär att hygienen, starkt influerad av
fysiologin, ses som den rätta vägen till hälsa och att hälsa nås genom insat-
ser som bygger på objektiv, säkerställd kunskap. Det innebär att ”… ett
hälsosamt barn konstruerades genom kontroller av hälsa och frånvaro av
sjukdomar, genom goda mat- och sovvanor och genom renlighet i fysisk
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och psykisk bemärkelse” (Hammarberg 2001, s 250). Den objektiva upp-
lysningens förtjänster lyfts fram under perioden, där saklig upplysning sna-
rare än moralfostran blir den hälsopedagogiska vägen (Hammarberg 2001).

Det är snarast en kollektiv hälsa som träder fram som en del i formandet
av det demokratiska projektet. Det innebär att individerna skall vara starka,
sunda och rationella, men passiva mottagare av reformer och upplysning.
Samtidigt ska de också vara villiga att underordna sig ’samhällskroppen’
(Lundqvist 2001, Olsson 1999). Sammanfattningsvis kan sägas om medicin-
vetenskapens inflytande att vi allt mer har ”… att göra med en verksamhet
som hela tiden varit övertygad om att man vet vad hälsa är och att man
sitter inne med de kunskaper som rätt applicerade skapar hälsa i befolk-
ningen” (Palmblad & Eriksson 1995, s 18). Problemet ligger i hur denna
kunskap ska förmedlas. Utifrån en kritik mot stillasittande, hög arbetsbe-
lastning, undermålig diet, samt bristande balans mellan kroppslig och and-
lig utveckling kännetecknas 1900-talets första del av en tilltagande fokuse-
ring på skolbarnens hälsa. Det visar sig bland annat genom införandet av
övningsämnen, hälsolära, kroppsvård, skolbad samt skolbespisning i sko-
lans verksamhet (Palmblad & Eriksson 1995, Lindensjö & Lundgren 2000).
Denna hälsoriktiga skolmiljö är också tänkt att ge ringar på vattnet in i
hemmen (Palmblad 1990), där idén att barnen skall föra med sig hälso-
budskapet hem är en viktig hälsopolitisk tanke.

Det sker även en successiv förskjutning av innebörden av begreppet hälsa
under 1900-talets första del. Vid sekelskiftet handlar barns och ungdomars
hälsa mycket om primära behov, där ett friskt barn är ett barn som har
tillgång till frisk luft, ljus, är renlig samt har tillräckligt med mat och kläder.
Två områden som är starkt fokuserade är omgivningshygien samt kropps-
lig och andlig disciplinering. Omgivningshygien innebär ett intresse för, och
fokus på, det vi i dag ofta kallar för den fysiska närmiljöns eller skolmiljöns
betydelse för hälsa. Man fokuserar ombyggnad och nybyggnad av skol-
husen med bland annat hygienanordningar, uppvärmning, vattenklosetter,
elektricitet, och detta utifrån medicinska argument om goda sanitära för-
hållanden. Men även estetiken är viktig, där en god konstnärlig utsmyck-
ning anses främja hälsa (Hammarberg 2001). Hälsolära införs i folkskolan
inordnat i ämnet naturkunnighet i samband med undervisning om ”…
människokroppens byggnad, förrättningar och vård” (Normalplan 1900),
innehållandes exempelvis nykterhetsundervisning, tobaksbrukets hälsovåd-
liga verkningar, vägning och mätning samt innötning av goda vanor såsom
tandborstning och tvättning (se även Palmblad 1989).

Den kroppsliga och andliga disciplineringen tar sig i gymnastikämnet
uttryck dels i en sträng fysisk kontroll där P H Lings kroppsrörelser en god
hållning samt exercis och skjutövningar är centrala för den kroppsliga

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56152



153

disciplineringen, och dels genom kristendomskunskapen som är skolans
största och viktigaste ämne. Katekesens budskap används som moralise-
rande verktyg om vilket liv man borde leva. Också bekämpningen av alko-
hol- och tobaksbruk samt plädering för sexuell avhållsamhet är viktiga de-
lar i skolans hälsobudskap, där såväl medicinska som moraliska argument
används (Hammarberg 2001). Gymnastikämnet, som till del ansvarar för
den kroppsliga disciplineringen, syftar till allsidig harmonisk kroppsutveck-
ling, att härda barnens kroppar (Palmblad 1990). Innehållet i ämnet består
i ”… för åldern passande gymnastiköfningar och fria lekar samt för gossar,
där förhållandena sådant medgifva, lämpliga militär- och skjutöfningar”
(Normalplan 1900, s 55). Lundquist-Wanneberg (2004) framhåller också
att rörelse genom kollektiva övningar och tydliga instruktioner som syftar
till att utveckla elevernas kroppar och en god hållning är en viktig del av
innehållet.

Frågor om hygien och hälsa får under 20- och 30-talet ett stort genom-
brott, inte minst i skolan. Det märks bland annat i Undervisningsplanen för
folkskolan 1919 där hygien och hälsofrågorna är väl företrädda. I 1919 års
undervisningsplan tonas kristendomen ner, i och med att kristendoms-
undervisningens timtal reduceras till hälften (Svingby 1978) samt att
katekestvånget avskaffas och ersätts med biblisk historia (Lindensjö &
Lundgren 2000). Innehållet i ämnet hälsolära beskrivs nu som; upptagande
det viktigaste om renlighet i allmänhet, hudens och munhålans vård, klä-
der, ljus, frisk luft, föda, kroppsrörelse, arbete, vila och sömn, om bosta-
dens lämpliga beskaffenhet, utrymme och vård om smitta med särskild hän-
syn till tuberkulosen och andra vanliga smittsamma sjukdomar jämte
skyddsåtgärder mot smitta, om njutningsmedlens faror för hälsan samt om
den första hjälpen vid olycksfall (Undervisningsplan 1919). 1919 års un-
dervisningsplan för folkskolan som gäller fram till 1955 är i sin helhet fram-
synt och uttrycker i större utsträckning den ideologi som ska styra under-
visningen jämfört med tidigare utbildningsplaner (Svingby 1978). Den mo-
raliska fostran som var tydlig i slutet på 1800-talet ersätts av en idé om
internalisering av kunskaper och normer i enlighet med psykologins nya
rön. Men även inflytande från den progressiva pedagogiken syns enligt Bo
Lindensjö och Ulf P Lundgren (2000) i 1919 års undervisningsplan.

Synen på hälsa är mer rationell och än mer baserad på vetenskap än
tidigare, där individens självdisciplin och karaktärsfostran kommer i fokus
då det gäller att följa vetenskapens objektiva rön om hur man uppnår en
god hälsa. Den kroppsliga och själsliga disciplineringen är således vägen till
hälsa, men fokus är på den kroppsliga hälsan, där disciplineringen ofta får
medicinska förklaringar. Skolans uppgift är att få barnen att internalisera
hälsa som personlig plikt och social skyldighet. Ett hälsosamt barn kon-
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strueras genom att barnet förmås inse värdet av kroppsrörelser och att und-
vika alkoholens, tobakens och omoralens faror, och inte bara förstår att
leva sunt utan också vet varför (Hammarberg 2001). Undervisningen i gym-
nastik med lek och idrott har enligt undervisningsplanen från 1919 till upp-
gift att ”… i enlighet med Lingska gymnastikens grundsatser, genom lämp-
liga övningar befordra lärjungarnas sunda allsidiga kroppsutveckling” samt
att ”… befordra deras kraft, hälsa och levnadsglädje” (Undervisningsplan
1919). Folkhälsa ses som ett viktigt motiv för Linggymnastiken (se även
Ljunggren 1999). Annerstedt menar att man i 1919 års undervisningsplan
kan se motsättningar mellan ”… lingianer och företrädare för en mera lek
och idrottsinriktad undervisning” (2001a, s 88). Men det är fortfarande
gymnastiken snarare än idrotten och leken som till stor del står för innehål-
let, och det är ur ett hälsoperspektiv fortfarande gymnastikens fostrande
fördelar som ofta lyfts fram (Lundquist-Wanneberg 2002). Annerstedt
(2001a) påpekar också att det i 1919 års undervisningsplan för första gången
finns med ergonomi i det att ämnet ska:

Vänja dem för ett för det praktiska livets arbetsuppgifter ändamåls-
enligt rörelse- och vilosätt (s 87).

På 30-talet får hygienfrågorna en allt större inriktning mot att vara en fråga
om medicin och fysiologi. Detta kan även ses som en del i den vetenskapliga
utvecklingen under perioden, där medicinen nu helt lägger beslag på sjuk-/
friskdikotomin och vad som skall anses som normalitet vad gäller hälsa.
Diskussionen under den här perioden om vad som är normalt och vilka
som skall avskiljas från den ordinarie undervisningen i skolan är enligt
Hammarberg (2001) konsekvenser främst av ett medicinskt hälsobegrepp.
Meningen är att de sjuka och avvikande skall få den specialbehandling de
behöver. Mallar och standards skapas som normer för att kunna avskilja de
avvikande till hjälpundervisning och observationsklasser (Palmblad 1990).
Ansvaret för hälsofostran är också tydligt uppdelat, där barnens kroppsliga
hälsa tas om hand av läkare, sjuksköterskor och gymnastikdirektörer, med-
an deras själsliga hälsa av pedagoger, psykologer och psykiatriker (Palm-
blad 1990). Men under perioden pågår även en kamp inom ramen för ett
medicinskt/fysiologiskt betraktelsesätt mellan ett mer socialmedicinskt och
ett mer sjukdomsorienterat synsätt på hälsa och hygien. Den kampen resul-
terar i en förskjutning vad gäller hälsa från ett fokus på omgivningsfaktorer
och omgivningshygien till barndomens sjukdomar och sjukdomsbehand-
ling (Hammarberg 2001).
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Kroppen som motor och hälsa som fysiologi
Enligt Palmblad och Eriksson (1995) innebär 1940 års skolutredning att
hälsofrågor får en än mer framskjuten plats i skolan än tidigare, och att
skolbarnens hälsa snarast ses som en samhällelig angelägenhet. I utredning-
en påpekas att skolans uppgifter i stort har en klart folkhälsorelaterad inne-
börd. Hälsa får från 1940-talet även en framskjuten roll i övrigt, vilket inte
minst visar sig i befolkningsutredningarna och i den ovan nämnda skolut-
redningen (Palmblad & Eriksson 1995). I dessa utredningar syns en social
reformanda med paternalistiska drag som inte sällan motiveras utifrån
folkhälsoaspekter. I skolan integreras enligt Pia Lundquist-Wanneberg
(2004) hälsoundervisningen och skolhygienen i den sociala ingenjörskonst-
ens projekt, vilket gör att:

… de vetenskapliga, rationella och kontrollerande sidorna av pro-
jektet förstärks. (Lundquist-Wanneberg 2004, s 216)

De medicinska perspektiven får således under perioden än mer utrymme,
och Lundqvist (2001) menar att hälsopolitiken nu snarare handlar om en
sjukvårdspolitik än en folkhälsopolitik. Det kan illustreras med att i 1946
års skolkommissions betänkande framhålls under elevernas hälsofostran
att:

… det gäller att lära eleverna att vid behov söka läkare, att under-
kasta sig regelbunden tandvård, att vid sjukdom följa givna före-
skrifter. (SOU 1948:27, s 33)

Hälsa ses således i stor utsträckning enbart som ett medicinskt problem. Ulf
Olsson (1999) påpekar att den starka fokuseringen på en lika sjukvård för
alla, där människor lovas ökad trygghet och förbättrad levnadsstandard
innebär att människan ses som en passiv mottagare av de tjänster som sys-
temet erbjuder. En intressant förskjutning på samma tema under perioden,
är att den folkuppfostran och den upplysning som är starkt framträdande
under seklets början, under seklets mitt tonas ner till förmån för en utbygg-
nad av sjukvården och den offentliga sektorn (Olsson 1999). Men även
inom kroppsövningsfältet är det en förändrad syn på hälsa som framträder
vid seklets mitt. Förändringen har gått från ett hållningsideal i P H Lings
anda där hälsa ses som god hållning genom korrektiva rörelser, till att hälsa
snarast likställs med god kondition (Lundquist-Wanneberg 2004). Denna
förskjutning kan betraktas som en konsekvens av medicinvetenskapens
hegemoniska status, där människans kropp ses som en motor där kroppen:

… precis som vilken maskin som helst analyseras mekaniskt med
fysikens och kemins lagar. (Ljunggren 1999, s 211)
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Synen på kroppen som motor får därmed konsekvenser för hur hälsa be-
traktas (Ljunggren 1999).

I 1955 års undervisningsplan framhålls skolans fostrande roll i större
utsträckning i det att man framhåller:

… skolarbetets andra viktiga uppgifter i att bidra till elevernas allsi-
diga och harmoniska utveckling. (Undervisningsplan 1955, s 7)

Framförallt är det elevernas sociala fostran som betonas (Svingby 1978).
Men elevernas sociala fostran kopplas i liten utsträckning till hälsa och
skolans hälsofostrande uppdrag. Hälsofostran i skolan som fortfarande,
enligt läroplanen, innehåller frågor om hygien, i termer av hälsoregler, tand-
vård, tvättning; droger såsom tobak, alkohol och kaffe samt människo-
kroppens byggnad, funktion och vård (Undervisningsplan 1955) integreras
under perioden i den allmänna medborgarfostran, bland annat under äm-
net samhällskunskap. Det innebär att andra frågor såsom exempelvis social
hälsovård, sexualundervisning samt fritid och hobbies även hamnar på häl-
soagendan. Utomhusvistelse och friluftsliv lyfts vidare fram i större utsträck-
ning, och i ämnet gymnastik med lek och idrott förordas att innehållet ska
stimulera till ett bestående intresse för kroppsövningar och en sund och
fysiskt aktiv livsföring (Sandahl 2005). Palmblad & Eriksson (1995) menar
dock att undervisningen under perioden är tydligt föreskrivande, och att
detta inte kräver något aktivt förhållningssätt hos eleverna.

1962 upphör parallellskolesystemet och en sammanhållen grundskola
införs. Lgr 62 blir grundskolans första läroplan och den första läroplanen
som är giltig i hela landet. Gunilla Svingby (1978) menar att grundskolans
tidiga läroplaners detaljrika utformning får till följd att det centrala infly-
tandet ökar, och den ärver också enligt Lindensjö och Lundgren (2000)
stora delar av realskolans innehåll. Lgr 62 och senare Lgr 69 kan sägas vara
representanter för en vetenskaplig rationell utbildningskonception (Englund
1986), där vetenskaplig objektivitet, nytta och vetenskapliga lösningar vär-
deras högt. Inte minst är det tydligt inom hälsoundervisningen, där främst
medicinvetenskapen har en viktig position. I skolan tar sig den medicinska
hälsofokuseringen uttryck genom bland annat att skolsköterskor, läkare
och psykologer får ett allt större ansvar för hälsofrågor i skolan. Andra
saker som lyfts fram är att skolan ska avhandla sjukvården i skolan och i
samhället, samt att skolan ska motarbeta villfarelser på det medicinska
området. I 1969 års läroplan behandlas hälsa främst i skolämnena gymnas-
tik, hemkunskap, biologi, hembygdskunskap och i friluftsverksamheten. Det
som främst ska behandlas i undervisningen är människokroppens anatomi
och fysiologi, elementära livsfunktioner samt goda vanor avseende kost,
kroppsrörelse, sömn och droger. Det är enligt Gustavsson (1996) en tydlig
instrumentell kunskapssyn som syns i läroplanerna från 1960-talet, och
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Annerstedt (2001b) menar att fysiologiseringen och den instrumentella
kunskapssynen får pedagogiska konsekvenser även i skolans hälsounder-
visning, där en förmedlingspedagogik blir det naturliga.

Den medicinska hälsofokuseringen tar sig även uttryck i att anatomi och
fysiologi ses som viktiga utgångspunkter, inte minst i ämnet gymnastik där
det uttryckligen står att ämnet utifrån fysiologisk och medicinsk expertis
ska väcka bestående intresse för fysisk aktivitet som ett medel till rekrea-
tion och hälsa (Lgr 62). En god kondition är här snarast likställt med, eller
ett villkor för god hälsa. Ämnet har enligt Lundquist-Wanneberg (2002)
förskjutits i läroplanerna från fostran till fysiologi, där det är av största vikt
att gymnastiken eller idrotten, som nu fokuseras i allt större utsträckning,
ger eleverna en god kondition. Även friluftslivet som moment i gymnastik-
ämnet, som tidigare motiverats med dess karaktärsdanande uppgift, moti-
veras nu genom sin konditionsstärkande effekt och utveckling av rörelse-
förmågan. Framförallt motiveras det som en motvikt till det annars så stil-
lasittande dagliga livet (Sundberg & Öhman 2000). Förutom fokuseringen
på god kondition i den fysiska fostran ska ämnet gymnastik också bidra till
elevernas hälsofostran. Även social- samt estetiskfostran ingår i gymnastik-
ämnet, men här görs inga explicita kopplingar till hälsa. Gymnastikämnets
bidrag till elevernas hälsofostran beskrivs i termer av kroppshygien, kost,
risker vid träning, de fysiska prestationernas prestigevärde, kanalisering av
otillfredsställda rörelsebehov samt teori om kroppens byggnad (Lgr 62, Lgr
69). Också dessa moment indikerar en tydlig fysiologisk, individuell och
instrumentell syn på hälsa (se även Sandahl 2005).

Ett vidgat perspektiv på hälsa kan skönjas i samhällsdebatten
Livsstilens betydelse för hälsa lanseras under 60-talet, men får kanske fram-
förallt under 70-talet en viktigare roll. Livsstilsperspektivet på hälsa hand-
lar om att upptäcka och förändra farliga, riskabla livsstilar, och att genom
kunskapsförmedling förändra människors värderingar och beteenden (Palm-
blad & Eriksson 1995), och på så sätt förhindra sjukdomar och för tidig
död. I och med att risktänkandet börjar få genomslag så lyfts vardagslivets
detaljer fram alltmer i sökandet efter risker. Vår fritid, motionsvanor, sex-
liv, vikt, intag av fett eller fibrer och så vidare, är delar av livet som fokuse-
ras i allt större utsträckning. Det leder till att hälsoupplysning, ofta med
normativa inslag som ’undvik fet mat’, blir det viktigaste redskapet i det
förebyggande hälsoarbetet, och det innebär även att man förväntar sig en
stor portion av självkontroll hos individerna. Hälsopolitiken förutsätter
enligt Palmblad och Pettersson (2003) autonoma och självreglerande indi-
vider. Hälsa blir i det här perspektivet en värdemätare på individens mora-
liska, intellektuella och ansvarstagande förmåga. Ohälsa ses i vissa stycken
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som individens misslyckande att leva på ’rätt sätt’. Palmblad och Petterson
(2003) menar att:

Risktänkandet är uttryck för en rationalistisk omvärldsuppfattning.
Man utgår från att risker är objektivt fastställbara, att de är om inte
reellt frilagda så potentiellt kända. Om utfallet blir negativt, beror
detta på okunskap, felkalkylerande eller medvetet risktagande. (Palm-
blad & Pettersson 2003, s 192)

De menar vidare att:

Riskansatsen är utpräglat individualiserande. (Palmblad & Petters-
son 2003, s 192)

Tanken med hälsoupplysningen är att om man informerar människor om
de risker som finns med olika livsstilar, så förändrar individen sitt beteende.
Under slutet av 70-talet och under 80-talet får hälsoupplysningen återigen
en allt större roll i folkhälsoarbetet, och den blir i en ökande grad livsstils-
fokuserad och inspirerad av ett marknadsföringstänkande. Det är fortfa-
rande ett risktänkande som enligt Palmblad och Pettersson (2003) domine-
rar i hälsopolitiken, men den beskrivs nu som både riskförebyggande i ter-
mer av droger, dåliga matvanor eller för lite motion, och hälsofrämjande i
termer av sociala nätverk eller självförtroende. Marknadsföringstänkandet
innebär en mer personlig och intim hälsoupplysning, där DU ska vara
modern och fräsch för att ha hälsa. Ansvaret för hälsa läggs mer på indivi-
den och det är snarare föreställningar om framgång eller nederlag, skönhet
eller fulhet, ungdom eller ålderdom som blir utgångspunkten i stället för
som tidigare de hälsorelaterade kunskaperna. Det har samtidigt gått från
den tidiga hälsoupplysningens faktatäta, vetenskapsbaserade och föreskri-
vande hälsoupplysning till en mer känsloladdad upplysning som handlar
om avskräckning, där exempelvis bilder på en rökares lungor visas upp i
avskräckande syfte (Bremberg 2004). Palmblad & Eriksson (1995) menar
att upplysningen och informationen utformas så att mottagaren uppfattar
sitt förändrade beteende som resultat av ett fritt val. Olsson (1999) beskri-
ver det som en syn på individen som aktivt närvarande, som innebär att
ansvaret för hälsan i allt större utsträckning läggs på individen, där mycket
anses bero på individens val av livsstil. Det beskrivs ibland som individers
självvalda riskbeteenden. Exempelvis rökare och inaktiva anses inte ta sitt
ansvar och de ställer sig utanför det samhällsekonomiska projektet. Hälso-
problemen individualiseras och det är individens levnadsvanor som är pro-
blemet, inte deras levnadsförhållanden. Men denna fokus på den fria viljan
är enligt Torbjörn Lundqvist (2001) snarare tecken på en ny typ av styrning
av individen, och innebär bara ett annat sätt att reglera medborgarnas rela-
tioner till ’kropp och själ’. Hälsa genom denna nya typ av kroppsliga och
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psykiska reglering är under perioden en viktig del i styrandet av våra sätt
att leva våra liv, där hälsa ska vara vägen till det goda livet. Här blir, enligt
Palmblad & Eriksson (1995), samhällets ideal och normer särskilt tydliga.

Även i skolan vidgas hälsoperspektivet
I skolan lyfts från 1980-talet de psykosociala förhållandena fram alltmer
vad gäller hälsa, och det finns en tydlig ambition att problematisera hälsa
och kritiskt granska olika normer och förebilder ur ett hälsoperspektiv
(Palmblad & Eriksson 1995). Innehållet i hälsoundervisningen är bland
annat livsstil, fysisk miljö, psykosociala faktorer, kost, motion, ergonomi,
hygien, läkemedel, tobak, alkohol, narkotika, samlevnad samt välbefinnan-
de (Lgr 80). 1980 års läroplan är enligt Ninni Wahlström (2004) i flera
avseenden en ny typ av läroplan. Den innebär en övergång från regel och
detaljstyrning av verksamheten till en målstyrning. Lgr 80 står i och med
styrning utifrån mål för en ökad decentralisering och därmed också en ökad
valfrihet (Lindensjö & Lundgren 2000), vilket också får till följd att skolor-
na i större utsträckning får ansvar för formandet av innehållet. Wahlström
(2004) menar att Lgr 80 kan ses som en viktig reform inom ramen för en
demokratisk utbildningskonception (se även Englund 1986) i det att eleven
som demokratisk samhällsmedborgare framhålls och att:

… en skola med mer uttalad demokratisk profil förespråkades.
(Wahlström 2004, s 69)

Hälsa kan på detta sätt betraktas som en del i det demokratiska projektet.
Hälsa som övergripande perspektiv i skolan handlar kanske framförallt
under 1980-talet om olika temadagar. Under dessa temadagar behandlas
exempelvis friskvård eller sex och samlevnad. Nytt under perioden är att
relationer kopplas tydligare till hälsa, där frågor om gemenskap, grupptill-
hörighet och socialt samspel är utgångspunkter för olika temadagar (Palm-
blad & Eriksson 1995). Men en tydlig skillnad från tidigare är att också
delaktighet och elevernas egna ställningstaganden i olika hälsofrågor beto-
nas. Elevernas egna initiativ och egenaktivitet är viktigt för hälsoarbetet
och inte som tidigare då eleverna sågs som ”… passiva mottagare eller be-
hållare för hälsofakta” (Palmblad & Eriksson 1995, s 93). Hälsoundervis-
ningen tar formen av råd eller rekommendationer, där gruppens och komp-
isarnas betydelse för elevernas attityder och beteenden lyfts fram allt mer.
Palmblad och Pettersson (2003) menar att hälsofostran nu har blivit ett
relationsspel. Palmblad och Eriksson (1995) framhåller dessutom en kon-
flikt i detta mellan synen på elevers egenaktivitet, personliga frihet, kritiska
reflektion och hälsans normativa dimension om det rätta sättet att leva häl-
sosamt. De menar att vissa beteenden trots allt anses som mer önskvärda än
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andra, och att det är skolans uppgift att förmedla dessa kunskaper. Det är
redan på förhand bestämt vad diskussionerna ska leda fram till, och det
handlar mer om en manipulativ inställning där eleverna ska ta ställning till
vissa hälsofrågor, men där det redan är givet vad de ska ta ställning för
respektive emot. Frågan blir hur man får elever att bete sig rationellt och ta
åt sig av dessa önskvärda vanor. Samtidigt påpekar Sven Bremberg (2004)
att det från och med 1980-talet även blivit alltmer vanligt med värderings-
övningar, där eleverna mer öppet får ta ställning till olika hälsofrågor ex-
empelvis vad gäller droger.

Ämnet idrott, som det heter från och med 1980 års läroplan, motiveras i
läroplanen med att:

Kroppsrörelse och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande. (Lgr
80, s 90)

Ämnet har också som mål att:

… medverka till elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling
samt syfta till att skapa förståelse och bestående intresse för regel-
bunden kroppsrörelse som ett medel till hälsa och välbefinnande.
(Lgr 80, s 90)

Hälsa behandlas här som en övergripande fråga eller ett övergripande mo-
tiv för ämnet med en vid definition av hälsa. Sedan berörs hälsa enbart
under huvudmomentet ’hälsa, hygien och ergonomi’, och innefattar frågor
om god personlig hygien, arbetsmiljö, risker samt ett fysiologiskt perspek-
tiv på relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa. Det indikerar ett snävare
perspektiv på hälsa snarast i linje med tidigare kursplaner. Hälsa ses här
enligt Sandahl (2005) som ett huvudsakligen teoretiskt moment som hand-
lar om hur kroppen ska skötas på ett korrekt sätt. Det är därmed den fysis-
ka hälsan som avses. Samtidigt framhåller Annerstedt (2001a) att ämnet i
kursplanen omfattar allt från idrottsfärdigheter till ekologiska samband
innefattande även glädje, rekreation och gemenskap. Det benämner han
som ämnets osäkerhetsfas, som innebär en osäkerhet i vad ämnet ska
innehålla.

Hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
Lundqvist (2001) menar att det under 1990-talets slut åter kan skönjas ett
tydligt samhällsperspektiv i folkhälsodebatten. Ett tecken på det är att det
2002 formuleras nationella folkhälsomål som den svenska folkhälsopoliti-
ken ska utgå från5 (prop 2002/03:35). De Nationella folkhälsomålen be-
skriver, enligt Olsson (1999), ett vidgat hälsoperspektiv, där områden som
arbetsmiljö, utbildning, boende, trafik, jordbruk, fritid, kultur, socialtjänst,
hälso- och sjukvård, näringsliv och folkrörelser alla innefattas inom häl-
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sans område. Synen på hälsa kan därmed sägas ha vidgats till att innefatta
i stort sett alla samhällsförhållanden, och Olsson menar att det formulerats
hälsomål kring i stort sett alla vardagslivets områden. De nationella folk-
hälsomålen handlar i stor utsträckning om samhällsmiljön snarare än livs-
stil. Det är det goda samhället vad gäller hälsa som i stor utsträckning for-
muleras i folkhälsomålen, där det dock fortfarande finns en tydlig riskfoku-
sering i texterna. Samtidigt påpekas att hälsoutveckling ej får snävas in mot
enskilda riskfaktorer eller tecken på ohälsa. Även detta indikerar en vidg-
ning av hälsa till att innefatta även den positiva hälsoutvecklingen. Också
ur ett medicinskt perspektiv har fokus på individen under senare år förskju-
tits mot ett perspektiv som betonar samhälleliga förhållandens betydelse
för att individen ska kunna utveckla och bibehålla god hälsa (Lundqvist
2001). Men Lundqvist (2001) menar vidare att det för den sakens skull inte
inneburit att individens ansvar har minskat. Däremot ska samhället bereda
goda förutsättningar för att göra hälsosamma val enkla, men valet är fort-
farande individens. Samhället och vardagen kan istället sägas ha ’hälso-
fierats’, och risken finns enligt Olsson (1999) att de som inte gör rätt, exem-
pelvis de som inte rör på sig i den utsträckning som makten och vetandet
menar att de ska göra, riskerar att marginaliseras.

I nuvarande läroplan (Lpo 94) genomförs den mål och resultatstyrda
skolan fullt ut (Wahlström 2004, Quennerstedt 2006). Det sker också en-
ligt Wahlström (2004) en viss förskjutning från en betoning av målen i styr-
dokumenten till en betoning på resultat, och då främst mot en koncentra-
tion på mätbara kunskapsmål. Mål och resultatstyrningen innebär en större
fokus på individuell kompetensutveckling (Tornberg 2000) och därmed en
tydligare individualism än tidigare (Boman 2002). Läroplanen har också en
starkare ämnescentrering än tidigare läroplaner och kan enligt Ulrika Torn-
berg (2000) snarast ses som en tillbakagång till den ämnesfokuserade in-
riktning som Lgr 62 var en representant för.

I 1994 års läroplan (Lpo 94) är det enda direkta omnämnandet av hälsa
i läroplanen att eleverna efter genomgången grundskola:

– har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god
hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan
(Lpo 94).

Men vad hälsa innebär är en tolkningsfråga för den enskilda skolan, det
enskilda ämnet eller den enskilda läraren. En strävan i läroplanen verkar
dock vara att låta hälsoaspekter genomsyra hela skolarbetet och inte be-
gränsas till vissa skolämnen, även om kursplanerna indikerar att vissa spe-
cifika delar såsom exempelvis frågor om hur handlingar i hushållet och
måltiden påverkar hälsa berörs i hem- och konsumentkunskap; kroppens
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byggnad, hälsovanor och droger berörs under biologi samt frågor om rörel-
seaktiviteter i idrott och hälsa6.

I kursplanen för idrott och hälsa beskrivs hälsa övergripande som en
fråga om:

… såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. (Skolverket
2000a, s 2)

Ämnet idrott och hälsa ska utveckla kunskaper om hälsa och hälsofrämjan-
de hos eleverna, och detta utifrån ett brett hälsoperspektiv som innefattar
en fysisk, psykisk och social förmåga, det fysiska, psykiska och sociala väl-
befinnandet samt en positiv självbild. Hälsa beskrivs som en helhet som
innefattar olika delar, i hela individens livsmiljö (se även Annerstedt 2001b).
Hälsa har därmed som Sandahl (2005) uttrycker det breddats avsevärt i
styrdokumenten och dessa förändringar har tydliga paralleller med föränd-
ringarna i perspektivet på hälsa i samhällsdebatten. De medel för hälsoar-
betet som lyfts fram i kursplanen är kunskaper, medvetenhet och upplevelse
av olika faktorer som påverkar hälsa. Utgångspunkten är att rörelseaktivi-
teter och friluftsverksamhet innefattande dimensioner av livsmiljö och livs-
stil samt en analys, reflektion och värdering av dessa utifrån ett brett häls-
operspektiv är centrala delar av undervisningen i hälsa. Hälsa beskrivs allt-
så i kursplanerna för idrott och hälsa i holistiska termer som en helhet som
innefattar olika delar, och detta i hela individens livsmiljö. Det innebär att
idrott och hälsa i nuvarande kursplan kan ses som ett ämne som genom och
i rörelseaktiviteter samt genom friluftsverksamhet ska utveckla hälsa i ter-
mer av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Man kan således beteckna
det som ett ämne för hälsa i rörelse.

Sammanfattning
Syftet med kapitlet har varit att visa hur talet om hälsa i skolans styrdoku-
ment har sett ut och förändrats under de senaste 100 åren. I kapitlet har
såväl skolan som helhet som skolans idrottsämne fokuserats. Kapitlet kan
därmed ses som en bakgrund om skolans hälsoundervisning, men ska även
betraktas som en fond mot vilken analysen av synen på hälsa i ämnesdis-
kurserna i följande kapitel ska ses.

Hälsa i skolan
I styrdokumenten för skolan som helhet har jag i kapitlet visat på hur hälsa
vid 1900-talets början vetenskapliggörs i och med att frågor om hygien
starkt influerat av ett medicinskt/fysiologiskt tänkande får ett tydligt infly-
tande över hälsofrågor i skolan. Som hälsofrågor betraktas såväl omgiv-
ningshygien i termer av en hälsoriktig skolmiljö och goda sanitära förhål-
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landen, som skolbarnens primära behov i termer av frisk luft, renlighet,
mat och kroppsrörelse. Det är främst en individuell syn på hälsa, där såväl
individens levnadsvanor som olika omgivningsfaktorer främst anses påverka
den biologiska kroppen, det vill säga den fysiska hälsan.

Vid seklets mitt betraktas hälsa främst som en medicinsk fråga, och
omgivningsfrågor har nu tonats ner. Styrdokumentens tal om hälsa kan
sägas främst innefatta sjukdomar, sjukvård, risker och droger med en tydlig
grund i medicinska förklaringsmodeller. Här fokuseras den individuella
hälsan och risker såsom sjukdomar, droger, för lite motion, dålig kost,
arbetsmiljö och trafik. Det är dock både den fysiska och till viss del den
psykiska hälsan som lyfts fram i läroplanerna. Hygien är fortfarande kopp-
lat till hälsa, men nu nästan enbart i termer av renlighet och tvättning

I och med 1980 års läroplan, och kanske än mer i 1994 års läroplan,
vidgas perspektivet på hälsa i styrdokumenten. Förutom medicinska frågor
fokuseras såväl riskförebyggande som hälsofrämjande i skolan. Hälsa och
hälsoundervisning kan nu dessutom handla om människors livsmiljö, män-
niskors livsstilar, mänskliga relationer, psykosociala frågor, samlevnad och
delaktighet. Hälsa har nu som Palmblad och Pettersson (2003) anför även
blivit ett relationsspel. Hälsa innefattar såväl fysiska, psykiska som sociala
dimensioner, och fokus på miljö indikerar att hälsa i innefattar hela män-
niskan i hela sin livsmiljö.

Hälsa i idrottsämnet
I början av 1900-talet är ämnet gymnastik som helhet, och även ämnets
hälsoperspektiv i styrdokumenten, starkt influerat av Linggymnastiken.
Hälsofostran i ämnet handlar om en kroppslig och moralisk disciplinering,
en allsidig kroppsutveckling samt en god hållning. Genom lämpliga övningar
i Linggymnastikens anda ska eleverna utveckla kraft, hälsa och levnads-
glädje.

Vid mitten av 1900-talet är ämnet gymnastik starkt influerat av medicin-
vetenskap. Ämnet ska utifrån ’fysiologisk och medicinsk expertis’ väcka ett
bestående intresse för fysisk aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa.
Konditionsträning samt undervisning om kroppens byggnad (anatomi) är
viktiga moment i undervisningen, men även hygien och kost ses som viktiga
delar av undervisningen i hälsa.

Vid seklets slut, med en övergång i 1980 års läroplan men framförallt i
1994 års läroplan, betraktas hälsa i ämnet som en fråga om fysiskt, psy-
kiskt samt socialt välbefinnande. Också fysisk, psykisk och social förmåga
samt en positiv självbild innefattas i ämnets hälsoperspektiv. Hälsa beskrivs
i kursplanen för idrott och hälsa som en helhet, som en process, och det är
en hälsa i rörelse som framställs i dokumenten.
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Men hur beskrivs hälsa i de lokala styrdokumenten? Hur har lärarna
tolkat de centrala styrdokumenten i sina formuleringar av lokala styr-
dokument i skolan? I nästa kapitel presenteras analysen av de lokala styr-
dokumenten i idrott och hälsa ur ett hälsoperspektiv. Det som då fokuseras
är hur begreppen hälsa respektive välbefinnande används i de lokala styr-
dokumenten, och hur synen på hälsa framställs inom ramen för de olika
ämnesdiskurserna.
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Noter
1 Dessa antaganden, förutsättningar eller synsätt handlar bland annat om männis-
kosyn, samhällssyn, relationen individ-samhälle, natursyn och kunskapssyn (jfr
Palmblad & Eriksson 1995).
2 Följande dokument har använts: Normalplan 1900, Undervisningsplan 1919 inkl
1942 års anvisningar för ändrad lydelse, Undervisningsplan för rikets folkskolor
1955, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94.
3 För en diskussion om förväntningar i relation till de centrala styrdokumenten se
Jonas Almqvist (2005).
4 Begreppet hygien och vad som innefattas i det har enligt Hammarberg (2001) en
vidare definition än vad vi kanske uppfattar det i dag. Hammarberg menar att
hygien kunde innebära såväl den praktik varmed hälsa skulle uppnås, som
omgivningsfaktorer och villkoren för människors hälsa. I detta kunde innefattas;
kroppsvård, goda vanor, sedlighet, moral, fysisk fostran, kroppslig disciplinering,
ärftlighetsvård och sexualhygien (se Palmblad 1989). Också sociala problem över-
sattes ofta till hygieniska termer och inordnades i en hygienisk referensram. Det
innebär, enligt Palmblad (1990), att sociala problem neutraliseras och avpolitiseras.
5 Övergripande mål för folkhälsoarbetet: Skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Målområden: 1: Delaktighet och
inflytande i samhället, 2: Ekonomisk och social trygghet, 3: Trygga och goda
uppväxtvillkor, 4: Ökad hälsa i arbetslivet, 5: Sunda och säkra miljöer och produk-
ter, 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 7: Gott skydd mot smittsprid-
ning, 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa, 9: Ökad fysisk
aktivitet, 10: Goda matvanor och säkra livsmedel, 11: Minskat bruk av tobak och
alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverk-
ningar av överdrivet spelande (Folkhälsoinstitutet 2003).
6 I senaste tillägget till läroplanerna är fysisk aktivitet en del av hela skoldagen.
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KAPITEL 8

Hälsa i idrott och hälsas ämnesdiskurser

I föreliggande kapitel fokuseras synen på hälsa i ämnesdiskurserna som den
kommer till uttryck i de lokala styrdokumenten för skolämnet idrott och
hälsa i grundskolan. Kapitlet inleds med studiens syfte och de analytiska
strategier som är specifika för denna diskursanalys. (Avhandlingens över-
gripande analytiska strategier presenteras i kapitel 5.) Efter det framläggs
analysen av hälsa i ämnesdiskurserna i idrott och hälsa. Avslutningsvis i
kapitlet diskuteras resultatet av analysen i relation till verksamheten i idrott
och hälsa i termer av dominerande diskurser, i en jämförelse med analysen
av ämnesinnehållet som helhet, utifrån vilka handlingar som privilegieras i
verksamheten samt elevernas meningsskapande.

Studiens syfte och diskursanalytiska strategier
Studiens syfte är att analysera innehållet i ämnet idrott och hälsa ur ett
hälsoperspektiv. Det som fokuseras i analysen är hur begreppen hälsa res-
pektive välbefinnande används i de lokala styrdokumenten. Anledningen
till valet av begreppet välbefinnande förutom begreppet hälsa är, som jag
tidigare diskuterat, att de lokala styrdokumenten enligt direktiven är skriv-
na utifrån, eller i relation till, de centrala styrdokumenten. Arbetsplanerna
kan ses som ett uttryck för hur skolorna tolkat de nationella dokumenten,
och anger en viktig utgångspunkt för prioriteringar i verksamheten och
ämnets riktning i vägen mot de nationella målen. I avhandlingen tolkas och
förstås de således därefter. Hälsa beskrivs i de centrala dokumenten som:

… såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. (Skolverket
2000a, s 2)

Därför är det rimligt att anta att även när begreppet välbefinnande används
så avses frågor om hälsa. Exempelvis när det anges att eleverna ska:

Förstå vikten av konditionsträning/rätt kost och motion för det
fysiska välbefinnandet. (1–6 skola)

I denna analys utgår jag ifrån de ämnesdiskurser som jag tidigare identifie-
rat och presenterat i kapitel 6. Det innebär att ämnesdiskurserna utgör un-
derlaget för analysen av mönster och regelbundenheter i handlingar kopp-
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lat till hälsa. Anledningen är för det första att jag kan hantera även enstaka
mönster av hälsorelaterade handlingar då de identifierats som ämnesdis-
kurser i den tidigare analysen. För det andra kan jag diskutera relationen
mellan ämnesdiskurserna och synen på hälsa i ämnesdiskurserna. Det blir
således möjligt att utröna vilka ämnesdiskurser som inte kopplas till hälsa,
och därmed vilka delar av ämnets innehåll som ses som en hälsofråga
respektive vilka delar som inte ses som en hälsofråga.

Synen på hälsa i ämnesdiskurserna klarläggs precis som i analysen av
ämnesdiskurser genom att påvisa mönster och regelbundenheter i de hand-
lingar som befrämjas. I analysen av synen på hälsa i ämnesdiskurserna har
jag således sökt de handlingar som kopplas till hälsa och vilka aktiviteter
som betraktas som hälsofrämjande. För att identifiera mönster i materialet
klargörs först vilka handlingar som befrämjas samt handlingarnas konse-
kvenser (Macnaghten 1993). Därefter identifieras olika mönster i dessa
handlingar för att på så sätt klargöra likheter och skillnader i synen på
hälsa i de olika diskurserna. Exempel på ett mönster kan vara hälsa som
teoriundervisning.

Information, studier och diskussion om hälsa … kost och motions-
undervisning. (F-6 skola)

Ett annat mönster kan vara att förebygga skador och sjukdomar i det att
undervisningen ska behandla:

Övningar i att lyfta, bära, skjuta och dra. Principer för sittställningar
samt även för andra arbetsställningar. (1–5 skola)

I ovanstående två exempel befrämjas olika handlingar och de har också
olika troliga konsekvenser. På så sätt identifierar jag olika handlingar med
skilda mönster, och ämnesinnehållets relation till när hälsa eller välbefin-
nande uttrycks explicit i ämnesdiskurserna klargörs.

För att klargöra regelbundenheter i analysen används liksom tidigare
regelbundenhet över tid respektive regelbundenhet i rum. Regelbundenheten
över tid klargör jag i denna studie genom att analysen av synen på hälsa i
ämnesdiskurserna relateras till de olika historiska studier av hälsa i idrotts-
ämnet, i skolan och i samhället som diskuteras i kapitel 71. Regelbundenhet
i rum framträder för det första om det hälsorelaterade innehållet i ämnes-
diskurserna kan identifieras i dokument från flera olika skolor. För det an-
dra klargör jag regelbundenhet genom att sätta synen på hälsa i ämnesdis-
kurserna i relation till andra studier som säger något om ämnet idrott och
hälsa ur ett hälsoperspektiv. Exempel på sådana studier är Thedin-Jakobs-
son (2004), Eriksson m fl (2003), Eriksson m fl (2005), Quennerstedt och
Sundberg (2004) samt Larsson och Redelius (2004). Då de lokala styr-
dokumenten i avhandlingen ses som rapporter av en befintlig praktik, där
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prioriteringar och riktningen för verksamheten formuleras, menar jag att
det är rimligt att anta att mönster som både identifierats på flera skolor, och
i andra studier kan betraktas som ämnesdiskurser där hälsa explicit ut-
trycks. På så sätt styrks även analyserna av synen på hälsa i ämnesdis-
kurserna i kapitlet.

I analysen av hälsa i ämnesdiskurserna undersöks först de lokala doku-
menten, där synen på hälsa i ämnesdiskurserna klargörs. Här hanteras även
diskursernas ’rumsliga’ regelbundenheter i relation till hälsa, det vill säga
om diskurserna kan identifieras i dokument från flera skolor. Därefter sätts
analysen i relation till de historiska studierna av hälsa i idrottsämnet, i sko-
lan och i samhället, där diskursernas regelbundenhet över tid hanteras, samt
i relation till de ovan nämnda didaktiska studierna, där den ’rumsliga’
regelbundenheten i övrigt hanteras.

De lokala styrdokumenten
I följande avsnitt presenteras det innehåll i relation till hälsa som identifie-
rats i de lokala styrdokumenten för idrott och hälsa. Ämnesdiskurserna
beskrivs utifrån vad som utmärker diskursen avseende syfte, mål och inne-
håll i relation till hälsa. Citaten från de olika lokala dokumenten används
som exempel på synen på hälsa i den identifierade diskursen, där olika typer
av formuleringar används för att illustrera hur diskursen byggs upp sett ur
ett hälsoperspektiv. Därefter sätts de identifierade diskurserna, under rubri-
ken diskursens regelbundenhet, i relation till de historiska och didaktiska
studier som nämns i inledningen av kapitlet.

Hälsa kan i analysen främst identifieras inom ramen för: Fysiologidis-
kursen, Riskdiskursen, Hygiendiskursen, Social fostransdiskursen samt
Moraliseringsdiskursen. Enstaka formuleringar kan även identifieras uti-
från ämnesdiskurserna Kroppsupplevelsediskursen samt Motorikdiskursen.
Diskurserna ska ses som olika mönster och regelbundenheter i handlingar
kopplade till hälsa i dokumenten, där synen på hälsa i de olika diskurserna
har identifieras i materialet som helhet. Det innebär att det är innehållet om
hälsa i ämnet idrott och hälsa som helhet som fokuseras i analyserna. På
den enskilda skolan kan det skilja sig från den övergripande bilden, vilket
innebär att i styrdokument från några skolor är vissa diskurser domine-
rande, medan det på andra skolor är andra diskurser som dominerar. När
jag talar om dominerande diskurser i relation till hälsa i ämnet, så är det i
materialet som helhet som avses.

I analysen av hälsa i ämnesdiskurserna i de lokala styrdokumenten är det
således begreppen hälsa respektive välbefinnande, och de handlingar i do-
kumenten som kopplas till dessa begrepp som fokuseras. En konsekvens av
det är att 15 av de 72 lokala styrdokumenten faller bort ur analysen efter-
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som begreppen hälsa respektive välbefinnande inte används i dessa texter.
Intressant att notera i detta sammanhang är att 16 skolor fortfarande be-
nämner ämnet ’idrott’ i dokumenten och inte ’idrott och hälsa’ som ämnet
benämnts sedan 1994 års läroplan. Vid inläsningen av materialet visar det
sig även att begreppet hälsa i många fall används i mycket mindre utsträck-
ning än begrepp som idrott, motion eller fysisk aktivitet. I några fall är
formuleringar runt begreppet hälsa kortfattade samt av övergripande ka-
raktär, och därmed svåra att analysera avseende vilka handlingar som
befrämjas. Exempelvis förväntas eleverna visa:

… i handling att man förstått innebörden i helhetsbegreppet ’hälsa’.
(1–9 skola)

Eller att det som enskilt moment i texten utan andra förklaringar står:

Vad är hälsa? (1–6 skola)

En annan svårighet vid analysen av synen på hälsa i ämnesdiskurserna är
att texterna i större utsträckning än vid analysen av ämnesdiskurser är av-
skrifter av de centrala dokumenten. Avskrifterna gör också att vissa delar
är svåra att analysera i termer av vilka handlingar som befrämjas. Men
förekomsten av avskrifter gör samtidigt att det är av särskilt intresse i de
avsnitt i dokumenten där inte avskrivningar förekommer i texterna, efter-
som dessa avsnitt pekar på ett innehåll som läraren explicit har lyft fram.

Håkan Larsson (2004a) menar på ett liknande sätt utifrån sina analyser
av lokala arbetsplaner i år 5 att hälsobegreppet sällan berörs. Han menar
att:

I förekommande fall gestaltas hälsa som ett innehåll i ämnet inte
sällan som ett specifikt moment, mer sällan som ett förhållningssätt
som ska genomsyra all undervisning. (s 220)

Även i de lokala styrdokumenten i min analys har dessa två olika strategier
använts. Antingen skrivs hälsa fram som ett övergripande perspektiv och
en övergripande riktning för hela ämnesinnehållet i termer av syften, mål
och innehåll, eller så beskrivs hälsa i likhet med Larssons (2004a) studie
som ett separat moment i undervisningen avskilt från andra aktiviteter som
idrotter, lek eller friluftsliv. Men till skillnad från Larssons (2004a) studie
är det i min analys ett flertal skolor som framställer hälsa som ett övergri-
pande perspektiv på ämnet snarare än som separat moment i ämnet. Britta
Thedin-Jakobsson (2004) anför även hon utifrån sina lärarintervjuer att
idrott respektive hälsa ibland särskiljs som olika moment i ämnet, medan
det ibland snarast verkar vara givet att idrott leder till hälsa.
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Men samtidigt som begreppet hälsa används i mindre utsträckning än
begrepp som idrott, motion eller fysisk aktivitet visar Suzanne Lundvall
och Jane Meckbach (2004b) i sin studie att det finns indikationer på att
lärarna i ämnet fokuserar hälsa mer sedan senaste läroplanens införande än
de gjort tidigare. Hälsa verkar också i flera studier framstå som ett övergri-
pande motiv för ämnets berättigande i stort. Det framkommer såväl i olika
lärarintervjuer (Meckbach 2004, Thedin-Jakobsson 2004) som i analyser
av media (Eriksson m fl 2005, Öijen 2005), där hälsa och folkhälsoaspekter
lyfts fram i stor utsträckning. Frågan blir på vilket sätt hälsa konstitueras i
ämnet, och hur synen på hälsa i de olika ämnesdiskurserna ser ut.

Hälsa i fysiologidiskursen
Den klart dominerande diskursen i relation till hälsa som kan identifieras i
materialet är fysiologidiskursen. Inom ramen för fysiologidiskursen kan de
handlingar som befrämjas delas in i tre huvudsakliga områden: att stimule-
ra till goda vanor, att ge fysisk träning samt kunskaper om fysisk träning.
De olika typerna av handling präglas alla av kunskaper från fysiologi och
anatomi, samt av en tanke om att regelbunden fysisk aktivitet och goda
kostvanor på ett givet sätt är centrala för hälsan. Det blir därför viktigt att
eleverna får en förståelse för sambandet mellan kost, motion, vila och krop-
pens välbefinnande. Det motiveras främst utifrån fysiologiska förklarings-
modeller om att fysisk aktivitet är nyttigt för kroppen. Det som främst
fokuseras är biologiska och individuella aspekter av människan som kropp-
lig varelse2.

Inom ramen för fysiologidiskursen är det således aktiviteternas påverkan
på den biologiska kroppen som blir centralt ur ett hälsoperspektiv. Kondi-
tionsträning, träning av styrka och rörlighet samt en god kosthållning fram-
står som viktiga element i de handlingar som kännetecknar diskursen i rela-
tion till hälsa. Det innebär att eleverna ska:

Förstå vikten av konditionsträning/rätt kost och motion för det
fysiska välbefinnandet. (1–6 skola)

I några enstaka fall lyfts även omgivningsfaktorer fram som påverkan på
våra motionsvanor. Men det handlar mer om att sätta den biologiska krop-
pen i ett sammanhang än om att vidga hälsa till mer än fysiskt välbefinnan-
de. Det är i texterna dock oklart vilka omgivningsfaktorer som avses.

En central del av hälsa i fysiologidiskursen är att innehållet och de hand-
lingar som befrämjas skall stimulera till goda vanor och skapa ett bestående
intresse för regelbunden fysisk aktivitet. Det handlar om att grundlägga
goda vanor vad gäller motion, kost eller friluftsliv, vilka ska leda till ett
fortsatt fysiskt aktivt liv och därmed hälsa i ett längre perspektiv. Hand-
lingar som befrämjas ska:
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… skapa förståelse och bestående intresse för regelbunden kroppsrö-
relse som en väg till hälsa och välbefinnande. (1–6 skola)

De regelbundna kroppsrörelserna som anges är olika träningsformer som
ska ge en effektiv träning av främst kondition. Det kan innebära att ämnet
som övergripande mål beskrivs som:

… att eleven tillägnar sig ett bestående intresse för regelbunden fy-
sisk aktivitet och tar ansvar för sin hälsa … [genom att] … prova på
ett stort antal träningsformer … [samt genom] … diskussioner om
sambandet idrott – hälsa. (F-6 skola)

Vikten av regelbunden motion kan även visa sig i lokala betygskriterier där
eleven förväntas vara regelbundet fysiskt aktiv på fritiden. För att få bety-
get mycket väl godkänd (MVG) uppmanas exempelvis eleverna att på sin
fritid:

… använda dig av regelbunden motion. (F-9 skola)

I diskursen främjas även handlingar som innebär att eleverna ska lära sig ta
ansvar för sin egen fysiska träning, där det handlar om att utveckla en lust
och en vilja till fortsatt fysisk aktivitet. Exempelvis ska undervisningen:

Få eleverna att förstå att de idrottar/motionerar för sin egen hälsas
skull. (1–6 skola)

I texterna beskrivs ofta att det finns ett samband mellan motion och välbe-
finnande. Men det talas inte om att det finns olika samband, eller på olika
sätt, utan just att det finns ett samband och att det finns ett samband. En
målbeskrivning kan formuleras som att:

Förstå sambandet mellan kost, motion, återhämtning, prestation och
välbefinnande. (1–6 skola)

Också återhämtning och vila blir i fysiologidiskursen viktiga ingredienser i
det livslånga fysiskt aktiva livet i termer av att återhämta sig efter fysisk
aktivitet. Det är en balans mellan fysisk aktivitet och vila som eftersträvas
för att utveckla eller uppnå hälsa.

Fysiologidiskursen kännetecknas även av handlingar som innebär att ge
eleverna fysisk träning av kondition, styrka och rörlighet. Det blir därmed
elevernas fysiska status som fokuseras. Hälsa handlar här om att eleverna
deltar regelbundet och aktivt i fysisk aktivitet på lektionerna för att ut-
veckla och bibehålla sin fysiska status. Det innebär att eleverna ska delta i
och genomföra fysisk träning.

Hur gör vi? Åk 3–6 … Mer uppmärksamhet på elevernas styrka och
uthållighet ur ett hälsoperspektiv. (1–6 skola)
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De handlingar som befrämjas är att eleverna ska vara så aktiva som möjligt
under lektionerna så att träning av kondition, styrka och rörlighet främjas.
Det som framstår som givet i diskursen är att eleven ska styrketräna och
motionera för att på så sätt förstå sambandet mellan motion och hälsa.
Kunskapen om sambandet ska därmed utvecklas i görandet, i motioneran-
det. Även vid betygssättning värderas elevens fysiska status genom att eleven
för VG ska:

… praktiskt kunna tillämpa grundläggande träningsprinciper samt
upprätthålla god kondition, styrka och rörlighet för eget välbefin-
nande. (2–9 skola)

Som en tredje aspekt inom ramen för fysiologidiskursen framstår hälsa ofta
som ett teoretiskt moment i ämnet som främst innebär att eleverna ska få
kunskaper om fysisk träning.

Hälsokunskap – få insikt i teoretiska moment som t ex träningslära,
kost, skadebehandling samt lyft och arbetsteknik. (F-6 skola)

Hälsofrågorna beskrivs då ofta som ett teoretiskt moment i ämnet, eller
snarare som ämnets teoretiska del genom föreläsningar eller skriftliga in-
lämningsuppgifter, och inte något som utvecklas i ämnets mer praktiska
delar. Den teoretiska hälsoundervisningen kan utgöras av teorilektioner,
temaarbeten, projekt, diskussioner, egna studier eller skriftliga inlämnings-
uppgifter. Kunskaper om träningslära och vikten av regelbunden motion,
träningseffekt, styrketräning och skapandet av träningsprogram lyfts fram
som viktiga kunskaper som eleverna genom den ’teoretiska’ undervisningen
ska lära om hälsa. Eleven förväntas:

… ha kunskaper i träningslära och kunna göra ett individuellt
träningsprogram som bibehåller eller förbättrar den egna hälsan. (F-
9 skola).

Även här är det den biologiska kroppen, och kunskaper om den biologiska
kroppen, som är i fokus för de handlingar som främjas. Under rubriken
hälsa kan stå att eleverna ska:

… ha grundläggande kunskaper om människokroppens funktion. (6–
9 skola)

Kunskaper om kropp och rörelse, med bas i kunskaper från fysiologi och
anatomi, är viktiga inslag. Eleverna ska också:

… ha viss kunskap i anatomi och fysiologi, med inriktning på krop-
pen i fysisk aktivitet. (6–9 skola)
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I det ingår kunskaper om vilka de syretransporterande organen är och vad
de har för uppgift, eller kunskaper om vad det innebär att ha bra kondition,
eller att:

Känna till de stora muskelgrupperna samt en styrkeövning och
stretchövning till varje muskelgrupp. (1–3 skola)

Eleverna ska dessutom utveckla kunskaper om hur effektiv träning ska gå
till ur ett hälsoperspektiv. Det kan innebära att eleverna ska ha sådana kun-
skaper i träningslära att hon eller han kan konstruera enkla motionspro-
gram innefattande styrka, kondition och rörlighet.

Diskursen kännetecknas också av en relation mellan hälsa och livsstil,
och även det är en relation som främst hanteras som en teoretisk fråga.
Livsstil verkar innefatta främst motionsvanor, kostvanor och droger. Kopp-
lat till livsstil ska eleverna:

Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa … [genom] … regel-
bundna fysiologiska förklaringar till träning. (6–9 skola)

Man kan säga att även denna relation främst ses som fysiologisk. Kunska-
per om kostens betydelse ses inom ramen för fysiologidiskursen som ett
viktigt moment som innebär att eleverna ska ha kunskaper om näringslära
och kostens betydelse för den biologiska kroppen samt det fysiska välbefin-
nandet. Eleverna ska:

… vara informerad om kostens inverkan på elevens prestation och
funktion i idrott och i vardagslivet. (F-6 skola)

Noteras kan att kostundervisningen ibland sker i samverkan med hem- och
konsumentkunskapsämnet.

Diskursens regelbundenhet
Fysiologidiskursen är den klart dominerande ämnesdiskursen i relation till
hälsa i de analyserade texterna. Den kan identifieras i 50 av de 57 lokala
styrdokument som använder begreppen hälsa eller välbefinnande. Fysiologi-
diskursen får dessutom ett relativt stort utrymme i texterna och kan identi-
fieras i såväl mål och syftesformuleringar, innehållsbeskrivningar som i be-
tygskriterier. Historiskt sett har medicinvetenskapen och därmed ett fysio-
logiskt perspektiv under 1900-talet haft en dominerande ställning i sättet
att betrakta hälsa i samhället (se kapitel 7). Störst är dominansen vid se-
klets mitt. En syn på människokroppen som en maskin får enligt Ljunggren
(1999) konsekvenser för hur hälsa betraktas. Det är en stark fokus på med-
icinska aspekter av hälsa, och hälsa likställs snarast med att ha en god kon-
dition (Lundquist-Wanneberg 2004). Inte minst är det tydlig i skolan och i
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idrottsämnet där undervisningen i ämnet i 1962 års läroplan utifrån fysio-
logisk och medicinsk expertis förväntas ska:

… väcka bestående intresse och förståelse för behovet av fysisk akti-
vitet som ett medel till rekreation och hälsa. (Lgr 62, s 344)

Det har för ämnet ofta handlat om att ge eleverna en god kondition genom
aktiviteterna under lektionerna, samt att undervisningen ska skapa ett be-
stående intresse för fysisk aktivitet så att eleverna stimuleras till att vara
fysiskt aktiva i ett livslångt perspektiv (Lundquist-Wanneberg 2002).

En dominans av en fysiologidiskurs i ämnets hälsoperspektiv visar sig
även i ett flertal andra studier. I enkätstudien (Eriksson m fl 2003) är frå-
gorna i enkäterna inte ställda så att jag på ett entydigt sätt kan uttala mig
om ämnets hälsoperspektiv, men som jag pekade på i analysen av ämnesdis-
kurser, och med hänsyn taget till lärarnas tydliga syn på hälsa som en fysio-
logisk fråga (Meckbach 2004, Thedin-Jakobsson 2004) vill jag ändå från
enkäterna lyfta fram att eleverna menar att de i stor utsträckning lärt sig
hur man tränar sin kondition, styrka och rörlighet, samt att ämnet bidragit
till deras kondition och styrka. Det visar sig att 71% av eleverna i år 6, och
62% av eleverna i år 9, uppger att de lärt sig hur de kan förbättra sin
kondition, och 65% av eleverna i år 6, och 55% av eleverna i år 9, uppger
att de lärt sig hur de kan träna sin styrka och rörlighet (Eriksson m fl 2003).
Vidare uppger 90% av eleverna i år 6, och 71% av eleverna i år 9 att ämnet
idrott och hälsa har bidragit till att förbättra deras kondition, styrka och
rörlighet (Eriksson m fl 2003). I relation till ovanstående visar det sig i enkät-
studien dessutom att 85% av eleverna i år 6, och 76% av eleverna i år 9
har lärt sig att man mår bra av att röra på sig (Eriksson m fl 2003).

Andra studier där synen på hälsa i fysiologidiskursen framgår är Lena
Öijens (2005) medieanalys som visar att eleverna konstrueras i dagstid-
ningar som överviktiga och med dålig kondition, och att lösningen på detta
hälsoproblem är en utökad tid till fysisk aktivitet i ämnet idrott och hälsa
samt i skolan i stort. Ökningen av tid för fysiska aktiviteter i skolan ska
därmed lösa problemen med fetma och fysisk inaktivitet i samhället. Tids-
frågan indikerar en fokus på träning av kanske främst kondition ur ett hälso-
perspektiv, men även frågor om fettförbränning kommer i och med tids-
fokuseringen på agendan. I sin intervjustudie av lärare i idrott och hälsa
anför Meckbach (2004) att lärarna i idrott och hälsa uppger att ämnet är
mer hälsoinriktat än tidigare. Meckbach menar att hälsoinriktningen enligt
lärarna tar sig i uttryck i en fokus på motion i ett livslångt perspektiv samt
i att eleverna får röra på sig under lektionerna. Även det uttrycker ett
fysiologiskt perspektiv på hälsa. Några få lärare lyfter fram vikten av
kunskaper om att sköta sin träning ur ett hälsoperspektiv. Thedin-Jakobs-
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son (2004) framhåller utifrån sina lärarintervjuer att lärarna beskriver hälsa
å ena sidan som att om eleverna är fysiskt aktiva under lektionerna och på
fritiden så främjar det hälsa på lång och kort sikt, samt å andra sidan att
hälsa ofta ses som ämnets teoretiska del. Meckbach respektive Thedin-
Jakobsson visar båda, dock på lite olika sätt, på att det är fysiologiska kun-
skaper som är utgångspunkten för det hälsoperspektiv som lärarna lyfter
fram i ämnet. Även intervjuer av elever visar att elever i år 5 framhåller god
kondition som en av de viktigaste delarna med ämnet, samt att eleverna i
intervjuerna likställer god kondition med en god hälsa (Larsson 2004b).

Videoanalyser av lektioner i idrott och hälsa visar kanske på ett särskilt
tydligt sätt att det är en hög grad av fysisk aktivitet, där eleverna förväntas
vara trötta och svettiga, som ur ett hälsoperspektiv prioriteras under lektio-
nerna (Quennerstedt & Sundberg 2004). De inspelade lektionerna kan sä-
gas helt domineras av ett nyttobetonat aktivitetsfokus i relation till hälsa.
Även de läromedel som främst riktar sig till lärare, men även ibland till
elever domineras enligt Kjell Gustavssons (2005) analyser av ett naturve-
tenskapligt kunskapsintresse, det vill säga kunskaper främst från anatomi
och fysiologi. I läromedlen inriktas hälsa på kunskaper om att motionera,
och om att äta rätt för att på så sätt motverka sjukdomar på kort och lång
sikt. Det innebär enligt Gustavsson att:

… hälsokunskap definieras negativt. (2005, s 81)

Hälsa ses därigenom som avsaknad av sjukdom i enlighet med ett patogent
synsätt.

Hälsa i riskdiskursen
Liksom i analysen av ämnesdiskurser (kapitel 6) kan i relation till hälsa en
riskdiskurs identifieras som också här handlar om att identifiera, förebygga
och hantera olika risker och skador. Främst är detta i hälsoperspektivet
kopplat till arbetsmiljö och ergonomi, men även till viss del till skador och
droger. Riskdiskursen präglas precis som fysiologidiskursen av kunskaper
från fysiologi och anatomi med fokus på den individuella och biologiska
kroppen. Däremot skiljer den sig från fysiologidiskursen genom de hand-
lingar som befrämjas samt att den innefattar en tydligare preventiv, före-
byggande idé.

En viktig del i riskdiskursens hälsoperspektiv är arbetsmiljö i skolan, även
om arbetsmiljön inte alltid är explicit kopplat till hälsa (se kapitel 6). Men
när kopplingen mellan hälsa och arbetsmiljö är uttalad innebär den att
eleverna ska få förståelse för och kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för
hälsa och välbefinnande.

Arbetsmiljön är viktig för elevens arbetsresultat och hälsa. (1–6 skola)
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Det är såväl handlingar relaterat till den fysiska som den psykosociala ar-
betsmiljön som kännetecknar synen på hälsa i diskursen. Exempelvis tas
frågor om trivsel upp som ett möjligt innehåll.

Eleven visar förståelse för sambandet arbetsmiljö – hälsa och trivsel.
(1–6 skola)

Kopplat till arbetsmiljön är också frågor om skadeförebyggande åtgärder
och behandling av enklare skador. Eleverna ska exempelvis:

Känna till orsaker för arbetsskador och sjukdomar samt kunna re-
habilitera dessa. (1–6 skola)

Det visar sig även vid betygsättning där eleverna för att få VG exempelvis
ska:

… ha kännedom om den egna kroppens möjligheter och behov samt
hur skador kan förebyggas och undvikas i vardagliga situationer. (6–
9 skola)

Ergonomi är en annan central del av hälsoperspektivet i riskdiskursen. Ofta
är hälsa och ergonomi samlat under överskrifter såsom ’hälsa’, ’hälsa och
ergonomi’ eller ’hälsa, hygien och ergonomi’. Diskursen kännetecknas även
av mer uttalade kopplingar mellan hälsa och ergonomi, där undervisningen
i hälsa innebär att:

På ett ergonomiskt riktigt sätt kunna använda kroppen vid olika
arbetssituationer (bär- och lyfttekniker). (1–6 skola)

Handlingar som prioriteras i undervisningen är hur man sitter, går, står och
lyfter ergonomiskt riktigt. Det innebär således undervisning och övningar i:

… att lyfta, bära, skjuta och dra. Principer för sittställningar samt
även för andra arbetsställningar. (1–5 skola)

Frågor om olika droger har i undervisningen också till viss del kopplingar
till hälsa i materialet. Det är därmed risken med olika droger, och droger-
nas negativa inverkan på den biologiska kroppen som framhålls i det att
eleverna bör:

… känna till dopningens, alkoholens, tobakens, snusets och andra
drogers inverkan på kroppen. (F-6 skola)

Det kan även formuleras som mål att eleverna ska visa att man har kunskap
om biverkningar och skador av alkohol, tobak och narkotika.
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Diskursens regelbundenhet
En riskdiskurs har i relation till hälsa identifierats på 13 av 57 möjliga sko-
lor, men då i såväl målformuleringar som i innehållsbeskrivningar. Histo-
riskt får enligt Eva Palmblad och Bengt Erik Eriksson (1995) ett risktän-
kande genomslag i såväl skolan som i samhället i övrigt från 1970-talet och
framåt, inte minst i det förebyggande hälsoarbetet. Det handlar om att för-
hindra att skador och sjukdomar uppkommer genom att upptäcka och för-
ändra olika risker och riskfaktorer exempelvis i arbetsmiljön eller i männis-
kors livsstilar. I idrottsämnet tar sig under 1900-talets senare del risktän-
kandet uttryck i en fokus på skador och sjukdomar (Sandahl 2004b) samt i
ämnets fokus på arbetsmiljö, droger och ergonomi.

Precis som i ämnesdiskursanalysen så kan ett innehåll som jag identifie-
rar i en riskdiskurs inte urskiljas i enkätmaterialet (Eriksson m fl 2003).
Men i Thedin-Jakobssons (2004) lärarintervjuer framkommer riskdiskursen
i relation till hälsa i det att aktiviteterna i ämnet ska motverka sjukdomar
och sjukskrivningar, samt i att teoretiska inslag om droger (ANT), kost och
vila lyfts fram som del i ämnets hälsoperspektiv. Även i analyser av läro-
medel (Gustavsson 2005) visar sig en riskdiskurs, där hälsa ofta beskrivs i
termer av att ämnet ska motverka sjukdomar samt motverka missbruk av
droger.

Andra analyser av arbetsplaner (Larsson 2004a) samt till viss del video-
analyser av idrott och hälsalektioner (Quennerstedt & Sundberg 2004) har
också uppmärksammat att ergonomi utgör en väsentlig del av verksamhe-
ten i ett hälsoperspektiv. I undervisningen betonas då ergonomiskt riktiga
arbetsställningar, lyfttekniker och rörelser som viktiga för hälsan. Ergonomi
är på så sätt påfallande ofta kopplat till hälsa i ämnet (se Larsson 2004a).

Hälsa i hygiendiskursen
Inom ramen för hygiendiskursen innebär hälsa att lära eleverna att duscha,
kunskaper om hygien samt att lära eleverna att ta eget ansvar för sin hygien.

Inom ramen för hygiendiskursen är det centralt att eleverna förstår att
det är viktigt för hälsan att hålla sig ren samt hur man gör det.

Eleven förstår att vi mår bra av att … sköta sin hygien. (1–6 skola)

Det kan innebära att de handlingar som befrämjas är att eleverna duschar
efter varje lektion i idrott och hälsa, och det inte bara för den egna hälsans
skull utan även av hänsyn till andra.

Vikten av ombyte och dusch i samband med fysisk aktivitet. Detta
gäller både av hänsyn till andra och för den egna trivseln och hälso-
tillståndet. (1–5 skola)
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Det är också centralt att eleverna lär sig ta ansvar för sin egen hygien och
hälsa i att de ska:

Ta eget ansvar för ombyte och dusch samt förstå varför detta är vik-
tigt. (1–3 skola)

Viktigt är även kunskaper om hygien som under överskriften hälsa kan
handla om att läraren informerar om hygienfrågor och om ’träning’ av hy-
gien i samband med idrott, eller att eleverna genomför temaarbeten om
hälsa och hygien.

Diskursens regelbundenhet
I materialet kan i relation till hälsa en hygiendiskurs identifieras på 12 av
57 möjliga skolor, främst som mål eller som delmoment i innehållet. Histo-
riskt har begreppen hälsa och hygien varit tätt förknippade med varandra
inte minst i skolans hälsoundervisning (Palmblad 1990, Palmblad & Eriks-
son 1995, Olsson 1999, Hammarberg 2001). Hygienbegreppet har dock
historiskt en vidare definition än vad vi kanske uppfattar det idag. Förutom
renlighet och kroppsvård har även goda vanor, sedlighet, ärftlighetsvård
och sexualhygien betraktats som hygienfrågor (Hammarberg 2001, Palm-
blad 1990). Från det breda hygienbegreppet i början av 1900-talet har hy-
gien alltmer kommit att stå för hälsoregler i termer av tvättning eller tand-
vård vid seklets mitt, och i 1960-talets läroplaner betraktas hygienfrågorna
snarast som en medicinsk fråga.

I idrottsämnet har hygienfrågor varit ett vanligt förekommande inslag
under hela 1900-talet (Ljunggren 1999, Lundvall & Meckbach 2004b). Inte
minst är kopplingarna till hälsa tydliga i 1980 års läroplan, där hälsa till-
sammans med hygien och ergonomi utgör ett av ämnets tio huvudmoment.
Men i den senaste kursplanen för ämnet (Lpo 94) är kopplingen mellan
hälsa och hygien inte framskriven. En hygiendiskurs kan inte i någon större
utsträckning identifieras i nutida innehållsrelaterade studier av ämnet idrott
och hälsa förutom i det att Larson (2004a) utifrån sina analyser av arbets-
planer i år 5 visar på att hälsa och hygien respektive hälsa och duschning i
stor utsträckning förs samman som begrepp i dokumenten.

Hälsa i social fostransdiskursen
Vid analysen av ämnesdiskurser framträder en social fostransdiskurs som
en central del av verksamheten i idrott och hälsa. I relation till hälsa däre-
mot kan enbart enstaka mönster identifieras. Dessa mönster är kopplade
till att utveckla elevernas sociala välbefinnande och utmärks främst av goda
relationer mellan eleverna under lektionerna där:
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… hänsyn, ödmjukhet och respekt för andra påverkar gruppens väl-
befinnande. (1–3 skola)

Det handlar även om att eleverna ska utveckla kunskaper om hur relationer
och olika sociala mönster påverkar hälsa, samt att de kan använda kun-
skaperna för att ta ställning i olika sociala hälsofrågor.

Varje barn ska få kunskap om hur … sociala mönster kan bidra till
god hälsa. (F-9 skola)

Tar personlig ställning i viktiga hälsofrågor, för att förbättra både
den egna och även andras hälsa. (1–9 skola)

Några enstaka arbetsplaner sätter hälsans sociala dimensioner i ett vidare
perspektiv, där empati och förståelse för andra människor ingår i undervis-
ningen i hälsa.

… eleverna utvecklar sitt miljö- och hälsomedvetande och har för-
ståelse för människor som lever under andra förhållanden än de
själva. (7–9 skola)

Diskursens regelbundenhet
I materialet kan en social fostransdiskurs identifieras på 5 av 57 möjliga
skolor, men även i dessa dokument i relativt liten utsträckning. Sociala
dimensioner av hälsa i termer av exempelvis sociala nätverk (Eriksson 2001)
har under de senaste åren kommit att framträda allt mer på hälsoagendan,
inte minst kopplat till olika hälsofrämjande verksamheter. I skolan har un-
der de senaste tjugo åren frågor om olika sociala faktorer, exempelvis
gemenskap, grupptillhörighet, trivsel eller socialt samspel, kommit att tyd-
ligare kopplas till hälsa, även om begreppet hälsa i liten utsträckning an-
vänds i direkta instruktioner till eleverna (Palmblad & Pettersson 2003).
Historiskt sett har kopplingen mellan hälsa och frågor om samlevnad, rela-
tioner och att psykosociala förhållanden problematiseras i undervisningen,
fått till följd att hälsobegreppet i skolan vidgats på senare tid till att innefat-
ta såväl fysiska och psykiska som sociala dimensioner.

I nuvarande kursplan i idrott och hälsa beskrivs socialt välbefinnande
och social förmåga som en dimension av hälsa. Men dessa dimensioner kan
endast i liten utsträckning identifieras i studier av ämnet ur ett hälso-
perspektiv. Samtidigt är det just relationen mellan sociala dimensioner och
begreppet hälsa som inte kan identifieras eftersom social fostran i övrigt ses
som en stor och viktig del av ämnets innehåll (Eriksson m fl 2003, Eriksson
m fl 2005, samt kapitel 6).
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Hälsa i moraliseringsdiskursen
Det finns även enstaka mönster av hälsa i moraliseringsdiskursen i mater-
ialet, som handlar om vikten av att eleverna visar hänsyn, kan uppföra sig i
grupp och att de kan ta till sig och följa regler. I relation till hälsa så innebär
moraliseringsdiskursen olika beteendemål som ska göra att gruppen ska
trivas under lektionerna, där det är viktigt att eleverna förstår att:

… ordningsregler … påverkar gruppens välbefinnande. (1–3 skola)

Det kan innebära att beteenden som att eleverna uppför sig i grupp, att de
tar till sig och följer regler ses påverka välbefinnandet och trivseln i grup-
pen.

Diskursens regelbundenhet
En moraliseringsdiskurs kan i relation till hälsa enbart identifieras på 2
skolor, så det är endast enstaka mönster som kan identifieras i materialet.
Historiskt har frågor om moral varit tydligt kopplat till hälsa i termer av
rätt beteenden, rätt uppförande och rätt sätt att leva sitt liv på (Johannisson
1997). Dessa påbud om önskvärda vanor och beteenden har tagits från
religion eller för att följa vetenskapliga rön. I skolan har det tagit sig ut-
tryck i moralisk fostran (Hammarberg 2001), och kopplat till livsstilsper-
spektivet på 1970-talet om individens moraliska och ansvarstagande för-
måga (Palmblad & Pettersson 2003).

Hälsa i motorik- och kroppsupplevelsediskurserna
Enstaka formuleringar om hälsa kan identifieras med utgångspunkt i äm-
nesdiskurserna motorikdiskurs och kroppsupplevelsediskurs. De går i båda
fallen att identifiera på 2 av 57 möjliga skolor. Jag kan inte historiskt eller i
andra studier belägga regelbundenhet avseende dessa diskurser i relation
till hälsa, men tar ändå upp dem här eftersom regelbundenhet kan klargö-
ras avseende motorikdiskurs och kroppsupplevelsediskurs i analysen av
ämnesdiskurser.

Det som tas upp om hälsa kopplat till motorik kännetecknas av att en
god kroppsuppfattning, kännedom om den egna kroppens förmåga och en
god motorik har betydelse för hälsa i ett utvecklingsperspektiv, samt att
basfärdigheter som gå, hoppa, springa, klättra eller krypa möjliggör att
eleverna kan delta i och värdera olika former av rörelse. Motorisk träning
skapar då förutsättningar för att eleverna ska kunna:

… välja och värdera olika former av rörelser ur ett hälsoperspektiv.
(1–6 skola)
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Hälsa i relation till kroppsupplevelse kännetecknas av att upplevelser av
rörelseglädje leder till ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande, samt att
rörelse handlar om att:

… ha kul och må bra … (F-5 skola)

Sammanfattande diskussion
I följande del kommer resultaten av analysen av synen på hälsa i idrott och
hälsas ämnesdiskurser att sammanfattas och diskuteras i relation till verk-
samheten i ämnet. Det görs utifrån ämnets dominerande diskurser i rela-
tion till hälsa, i en jämförelse med analysen av ämnesinnehållet som helhet,
utifrån vilka handlingar som privilegieras i verksamheten samt elevernas
meningsskapande.

I analysen av hälsa i ämnesdiskurserna idrott och hälsa har fem olika
diskurser identifierats; fysiologidiskurs, riskdiskurs, hygiendiskurs, social
fostransdiskurs samt moraliseringsdiskurs. Enstaka formuleringar kan även
identifieras utifrån ämnesdiskurserna motorikdiskurs samt kroppsupp-
levelsediskurs. Studien av hälsa visar på en dominans av framförallt en
fysiologidiskurs, och denna dominans bekräftas också av ett flertal andra
studier (Eriksson m fl 2003, Quennerstedt & Sundberg 2004, Öijen 2005,
Meckbach 2004, Thedin-Jakobsson 2004, Gustavsson 2005). Fysiologidis-
kursen kan identifieras i såväl syftes-, mål-, och innehållsbeskrivningar som
i betygskriterier. Diskursen får också ett relativt stort textutrymme i doku-
menten, och det är upprepade mönster som identifieras i materialet. Till
skillnad från analysen av ämnesdiskurser där motorikdiskursen mer känne-
tecknar skolor med elever i yngre åldrar, respektive att fysiologi- eller idrotts-
diskurserna kännetecknar skolor med elever i äldre åldrar, så är fysiologi-
diskursen i relation till hälsa helt dominerande och utspridd i skolorna på
hela grundskolan.

Ämnet domineras alltså av ett innehåll som i relation till hälsa präglas av
att undervisningen ska stimulera till goda vanor avseende fysisk aktivitet
och kost, att undervisningen ska ge fysisk träning samt att undervisningen
ska utveckla elevernas kunskaper om fysisk träning. Vidare präglas inne-
hållet av handlingar som främjar hög aktivitet hos eleverna som vilket ge en
god träningseffekt, ett positivt förhållningssätt vilket ska stimulera till goda
motionsvanor samt av handlingar som ska främja elevernas kunskaper om
konditions- och styrketräning. Perspektivet på hälsa som framträder i
fysiologidiskursen är främst av förebyggande och preventiv karaktär, med
en fokus på att förhindra skador, sjukdomar och risker med exempelvis
dålig kondition, dålig styrka, en fysiskt inaktiv livsstil samt dålig kosthåll-
ning. Till viss del kan även en riskdiskurs samt en hygiendiskurs identifieras
i dokumenten, vilket innebär att också handlingar kopplat till ergonomi,
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arbetsmiljö samt kunskaper i och om hygien präglar innehållet om hälsa i
undervisningen.

Gemensamt för de tre diskurser som tillsammans helt dominerar ämnets
hälsoperspektiv är att de, som på ett liknande sätt framhålls av Palmblad
och Pettersson (2003), är utpräglat individualiserande. Det är i alla tre dis-
kurserna en individuell, biologisk kropp som fokuseras, och hälsa konstitu-
eras därmed som en individuell fråga där främst individen bär ansvaret för
den egna hälsan. Deborah Lupton (1995) benämner det som ett ’hälsistiskt’
drag, det vill säga en tendens att beskriva hälsa och hälsoproblem som en-
bart individuella problem, där hälsa ses som ett mål i sig. Hälsa blir därmed
individens ansvar och innebär enligt Lupton:

… valorization of fitness as leading to good health and the notion of
good health as emerging from careful control; technocratic
rationality, emphasizing efficiency, value-free facts, the control of time
and the notion of the human body as a machine and physical
education as a ’science’ devised by ’experts’ and merely implemented
by teachers; and […] a privileging of the fit, slim, muscular body
over the thin and rounded body. (Lupton 1995, s 146)

I idrott och hälsa kan man säga att denna ’hälsism’ tar sig uttryck i anta-
gandet om att fysisk aktivitet automatiskt leder till hälsa eftersom det ger
en bättre fysisk status. Annerstedt (2004) påpekar vidare att det kan skapa
en situation där individen i princip får skylla sig själv om hon inte äter rätt
och motionerar mer, och därmed är till exempel överviktig.

Gemensamt för de tre diskurserna är att det är kunskaper från fysiologi
och anatomi som utgör utgångspunkten för det perspektiv på hälsa som
framträder, och därmed det kunskapande om hälsa som ska ske. Det inne-
bär en tydligt instrumentell syn på såväl individen, på lärandet om hälsa
samt på relationen mellan rörelse och hälsa (se även Gustavsson 2005).
Man kan således säga att perspektivet på hälsa i ämnet, och i förlängningen
av det relationen mellan antingen fysisk aktivitet eller rörelse och hälsa i
analysen framstår som en fysiologisk relation. Eftersom den kropp som
konstitueras i de dominerande diskurserna främst eller till och med enbart
är individuell och biologisk, kan man säga att det är en dualistisk maskin-
kropp som tar form i denna relation (Swartling Widerström 2005, Ljung-
gren 1999). Relationen rörelse – hälsa blir då en instrumentell relation, där
det är rörelsernas eller aktiviteternas nytta för den fysiska kroppen eller det
fysiska välbefinnandet som fokuseras3. Hälsa konstitueras därmed som ett
mål som man genom metoden fysisk aktivitet kan nå.

Ur ett hälsoperspektiv råder inga spänningar mellan de tre diskurserna
även om det är olika handlingar som identifieras i analysen. Den gemen-
samma kunskapsbasen i fysiologi och anatomi, framlyftandet av den indi-
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viduella, biologiska kroppen samt en betoning på att förhindra skador, sjuk-
domar och risker gör att man när begreppet hälsa fokuseras kan tala om en
dominerande patogen syn på hälsa i undervisningsinnehållet i idrott och
hälsa. Ämnet domineras således av en patogen hälsodiskurs. Synen på hälsa
i de tre diskurserna ligger i linje med det vetenskapligt normativa/patogena
synsätt på hälsa som jag diskuterade i kapitel 3. Hälsa konstitueras därmed
som frånvaro av skada eller sjukdom. Däremot står det perspektiv på hälsa
som kan identifieras inom ramen för social fostransdiskursen i kontrast till
det patogena synsättet. Det kan ses som en potentiell alternativ diskurs i
förhållande till hälsa, där relationer, sociala mönster och även ett samhälls-
perspektiv ses som delar av synen på hälsa. Detta alternativa synsätt på
hälsa syns dock i liten utsträckning i materialet som helhet.

I flera studier framstår hälsa i ämnet idrott och hälsa som ämnets teore-
tiska del (Sandahl 2004, Thedin-Jakobsson 2004, Larsson 2004a). Det inne-
bär att:

Hälsa är, då det kommer till explicit uttryck, något man talar om
[…] ett teoretiskt innehåll. (Larsson 2004a, s 221)

I föreliggande studie finns det såväl lokala styrdokument som beskriver
hälsa som ett teoretiskt innehåll i ämnet, som sådana som beskriver hälsa
som ett övergripande perspektiv för ämnets innehåll i stort. Men i båda
fallen är hälsa en fysiologisk fråga. I de dokument som beskriver hälsa som
ämnets teoretiska del tonar hälsa fram som ett teoretiskt moment i ämnet i
termer av föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter eller projekt, och inte
främst något som utvecklas i ämnets mer praktiska delar, i de fysiska aktivi-
teterna. Även Thedin-Jakobsson (2004) visar utifrån sina lärarintervjuer
att hälsa påfallande ofta uppfattas som något teoretiskt som ska läras in,
diskuteras eller läsas om, och därmed att hälsa framstår som ämnet idrott
och hälsas teoretiska del. Fysisk aktivitet, idrott eller rörelse kopplas där-
med inte explicit till begreppet hälsa.

En konsekvens av att framställa hälsa enbart som ämnets teoretiska del i
dokumenten är att idrott respektive hälsa särskiljs som två olika moment.
Uppdelningen i idrott och hälsa resulterar även i en uppdelning mellan teori
och praktik, där idrott ofta främst får stå för praktiken och hälsa för teorin.
Det teoretiska (hälsa) är då något som främst bedrivs i en lärosal, medan
praktiken (idrott) bedrivs i idrottshallar, på fotbollsplaner, i simhallar, i
danslokaler och i naturen. Analysen av såväl ämnesdiskurser som synen på
hälsa i dessa visar samtidigt att de fysiska aktiviteterna (idrottsmomentet)
är långt ifrån teorilösa. Det finns en klar teoretisk grund för ämnet i olika
naturvetenskaper, men teorierna är antagligen mer osynliga för deltagarna i
verksamheten.
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I det andra fallet då hälsa ses som något övergripande för ämnets inne-
håll framstår det som givet att fysisk aktivitet, motion eller idrott leder till
hälsa. Det innebär att relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa i doku-
menten ibland framstår som oklar, eller kanske till och med självklar. Hälsa
ses då, som Thedin-Jakobsson (2004) framhåller, som de aktiviteter som
ämnet innehåller där idrott är eller leder till hälsa. Men det innebär samti-
digt att det är den fysiska hälsan som avses, och inte hela hälsan i termer av
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Även vid analysen av hälsa i ämnesdiskurserna kan ämnet idrott och
hälsa på ett tydligt sätt förstås utifrån sina ämneshistoriska traditioner. De
diskurser som analysen av lokala styrdokument visar dominerar ämnets
hälsoperspektiv ligger väl i linje med skrivningarna i 1960-talets kursplaner
och stämmer också väl med skrivningarna i 1980 års kursplans huvudmo-
ment hälsa, hygien och ergonomi. De lokala styrdokumenten verkar ur ett
hälsoperspektiv i mindre utsträckning formulerade utifrån skrivningarna
om hälsa i den allmänna delen av idrottsämnets kursplan i Lgr 80, eller
utifrån skrivningarna i kursplanen för idrott och hälsa i Lpo 94. Det inne-
bär samtidigt att den förskjutning av ämnesinnehållet som diskuterades i
analysen av ämnesdiskurser inte i samma utsträckning kan identifieras vid
analysen av hälsa i ämnesdiskurserna.

En jämförelse med analysen av ämnesdiskurser
I en jämförelse med analysen av ämnesinnehållet som presenterades i kapi-
tel 6, framträder inte vid analysen av hälsa den komplexitet som känne-
tecknar ämnesinnehållet i stort. Ämnesinnehållet konstitueras av flera olika
diskurser, medan hälsa ses mer entydigt och främst som en fysiologisk frå-
ga. Ur ett hälsoperspektiv är det dessutom i större utsträckning en biologisk
och individuell syn på kropp som framträder än i analysen av ämnesdiskur-
ser.

Det visar sig vid jämförelsen av de två studierna att inom ramen för den
aktivitetsdiskurs som enligt analysen av ämnesdiskurser dominerar ämnets
innehåll, är det fysiologidiskursen som dominerar hälsoperspektivet. I
mycket liten utsträckning framställs det som att kroppskännedom, kropps-
uppfattning och motorisk utveckling i motorikdiskursen, eller positiva
kroppsupplevelser och rörelsers estetiska kvaliteter i kroppsupplevelsedis-
kursen har något att göra med hälsa. Inte heller ett brett utbud av olika
aktiviteter i aktivitetsdiskursen eller idrotternas teknik och färdigheter i
idrottsdiskursen framträder som relaterat till hälsa. I ett hälsoperspektiv är
det alltså inte en bredd av olika aktiviteter som utgör utgångspunkten för
valet av innehåll, utan det är aktiviteternas träningseffekt på framförallt
konditionen.
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En viktig iakttagelse är att olika sociala kvaliteter såsom relationer, hän-
synstagande eller samarbetsförmåga, som är ett av de centrala inslagen vid
analysen av ämnesdiskurser, inte i någon större utsträckning är kopplat till
hälsa. I analysen av ämnesdiskurser framstår den sociala fostransdiskursen
jämte aktivitetsdiskursen som dominerande inslag i ämnesinnehållet i stort.
Men dessa handlingar är i mycket liten utsträckning relaterade till hälsa,
trots att de centrala dokumenten beskriver hälsa som en fysisk, psykisk och
social förmåga, det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet samt en
positiv självbild. Innehållet i naturmötesdiskursen är heller inte något som
kan identifieras i analysen av hälsa i ämnesdiskurserna. Det innebär att
naturmöten och positiva upplevelser av vistelse i naturen förmodligen ses
uppfylla andra mål och syften i ämnet än att lära sig hälsa.

I jämförelsen med de analyserade ämnesdiskurserna blir det än mer tyd-
ligt att hälsa konstitueras i ämnet som främst en fysiologisk fråga i termer
av träning, motion och att på sikt förhindra sjukdomar. Med detta i åtanke
är det inte konstigt att social fostran, kroppsupplevelse eller naturmöten
inte ses som hälsa, men samtidigt kan det tyckas förvånande med hänsyn
taget till de centrala dokumentens formuleringar.

Privilegierade handlingar
Med hjälp av analysen av hälsa i ämnesdiskurserna har jag identifierat oli-
ka diskurser i relation till hälsa och diskuterat vilka diskurser som domine-
rar i verksamheten. Inom ramen för det kan jag vidare med hjälp av Fou-
caults maktrelationsbegrepp diskutera hur vissa handlingar, exempelvis att
ge eleverna fysisk träning, privilegieras före andra tänkbara handlingar. När
elever i undervisningen uppmanas att använda sig av regelbunden motion,
eller att betyg sätts på deras fysiska status, främjas olika handlingar. Dis-
kursen medför därmed en potential att handla på ett visst sätt istället för ett
annat. Men vilka typer av handlingar är det som ur ett hälsoperspektiv
privilegieras i undervisningen i idrott och hälsa? Vilka handlingar kan man
utifrån Foucaults maktrelationsbegrepp ’handling på andras handlingar’
(1982a) diskutera som mer rimliga relaterat till hälsa i verksamheten än
andra?

Handlingar i relation till hälsa som privilegieras i idrott och hälsa utifrån
den dominerande fysiologidiskursen är träning av kondition, styrka och
rörlighet. Det innebär att terränglöpning, intervallträning, redskapsbanor
eller idrotter som ger god träningseffekt såsom innebandy eller fotboll är
möjliga ur ett hälsoperspektiv. Även andra aktiviteter som ger högt delta-
gande och hög aktivitetsnivå såsom lekar, exempelvis spökboll, gräns-
brännboll eller kullekar är möjliga aktiviteter. Intressant att notera är att i
enkätstudien (Eriksson m fl 2003) lyfter lärarna fram att bollaktiviteter är
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den aktivitet som i särklass ger det högsta deltagandet bland pojkarna, och
ett relativt högt deltagande bland flickorna. Bollaktiviteter blir således rim-
liga aktiviteter ur ett hälsoperspektiv, och de är enligt lärarna också vanliga
aktiviteter i undervisningsinnehållet. Samtidigt visar det sig att kategorin
aerobics/dans är den aktivitet som ger högst deltagande bland flickor, men
dessa aktiviteter tillhör inte de vanligare aktiviteterna i undervisningsinne-
hållet. En fråga man då kan ställa sig är om det är pojkarnas hälsa som
prioriteras framför flickornas, eller kanske snarare att hälsan hos de elever
som är intresserade av bollspel prioriteras framför de elever som är intres-
serade av dans eller aerobics.

Aktiviteter som inte är lika effektiva ur ett träningsperspektiv blir heller
inte på samma sätt rimliga ur ett hälsoperspektiv i ämnet. Det innebär att
handlingar som att främja positiva relationer, naturmöten eller diskussio-
ner om hälsofrågor såsom kroppsbilder i media ur ett hälsoperspektiv, inte
på samma sätt blir rimliga eftersom de tar tid från den hälsofrämjande fy-
siska aktiviteten. Inte heller aktiviteter som fokuserar estetiska värden eller
estetiska lärprocesser och som kanske inte heller de skapar högt deltagande
och hög träningseffekt privilegieras. Men samtidigt framställs ju hälsa ofta
som ämnets teoretiska del som därmed ska legitimera ämnet. Kunskaper
om kroppens byggnad och kunskaper i närings- och träningslära samt i
riskdiskursen kunskaper om arbetsmiljö, ergonomi samt idrotts- och arbets-
skador blir därmed möjliga i verksamheten. Men det får samtidigt inte ske
på allt för stor bekostnad av hög aktivitet och god träningseffekt. Den kan
exempelvis ske genom:

Mikroteoripass i den praktiska undervisningen. (F-6 skola)

Rimliga handlingar för eleverna ur ett hälsoperspektiv är främst att de ska
delta i undervisningen, och att de ska delta fysiskt aktivt. Det handlar om
att röra på sig mycket och helst bli andfådd och svettig nästan varje lektion.
Den hälsosamma eleven konstitueras således som en fysiskt aktiv elev, som
har ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet, motion och träning samt
har goda kunskaper om hur man tränar.

Men på de skolor där social fostransdiskursen kan identifieras är det
även tänkbart att aktiviteter som främjar goda relationer, samarbetsövningar
och hänsynstagande ses som rimliga handlingar ur ett hälsoperspektiv. Det
framstår som en alternativ diskurs i relation till den patogena synen på
hälsa i de andra ämnesdiskurserna. Men vad får det för konsekvenser för
vilka handlingar som privilegieras i verksamheten? Här behövs det mer för-
djupade studier för att få större förståelse för hälsans sociala dimensioner i
ämnet. I dessa skolor skulle det för vidare forskning vara intressant att
studera hur hälsa konstitueras när även sociala dimensioner inkluderas ge-
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nom videofilmning av undervisningspraktik eller elevintervjuer för att få ett
ytterligare djup i variationer inom den diskurs som jag identifierat i mitt
material.

Meningsskapande om hälsa
I en verksamhet finns det regler, mål eller syften som deltagarna i verksam-
heten måste förhålla sig till. De lokala styrdokumenten som här analyserats
avseende hälsa uttrycker sådana mål, syften, värderingar och prioriteringar
om vilken undervisning som ska genomföras. Därmed kan man säga att de
lokala styrdokumenten kan ses som rapporter om undervisningens innehåll
i relation till hälsa, i termer av diskurser som institutionaliserats i dess verk-
samhet. Eleverna får på så sätt via läraren, som formulerat dokumenten,
möta dessa diskurser, och studien av synen på hälsa i de institutionaliserade
diskurserna i idrott och hälsa visar vilket innehåll som i någon mening er-
bjuds eleverna. De identifierade diskurserna utgör därmed i enlighet med
det transaktionella perspektivet en dimension av meningsskapandet om
hälsa.

Den institutionella dimensionen av meningsskapandet i relation till hälsa
utgörs av hur sammansättningen av diskurser ser ut i verksamheten, och ur
ett hälsoperspektiv därmed sammansättningen av diskurser som konstitu-
erar hälsa. En verksamhet som ur ett hälsoperspektiv kännetecknas av
fysiologi- och riskdiskurserna kommer till väsentliga delar att handla om
fysisk träning och fysisk status med en bas i kunskaper i fysiologi. Dessa
kunskaper ses som givna och utgör den aspekt av meningsskapandet som
eleverna måste förhålla sig till genom att orientera sig emot, följa, motsäga
eller ignorera. Man kan då tänka sig att eleverna lär sig om hälsa utifrån
fysiologiska förklaringsmodeller, och att de lär sig att hälsa främst handlar
om att ha god kondition, om att träna sin kondition, och att det finns risker
för hälsan med en stillasittande livsstil. Vidare handlar meningsskapandet
om hälsa framförallt om att det är bra med fysisk aktivitet för hälsan ge-
nom att ha bra kondition, genom att vara fysiskt aktiv i ett längre perspek-
tiv samt goda kunskaper om fysisk träning.

Men samtidigt är det inte heller enbart när begreppet hälsa uttalas expli-
cit som hälsofrågor hanteras i skolan och i ämnet idrott och hälsa. Som
exempel på det anför Palmblad och Pettersson (2003) att det är symptoma-
tiskt för dagens hälsoundervisning att i direkta instruktioner till eleverna är
det mer sällan som begreppet hälsa används. Istället handlar det om frågor
som livskunskap, social integrering, respekt för andra, trivsel eller olika
relationsproblem (se t ex Bremberg 2004, Kimber 2004). Det innebär att
även andra frågor i ämnesinnehållet kan betraktas som hälsofrämjande och
som en del i att lära sig hälsa. I nästföljande två kapitel kommer jag för det
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första att utveckla ett salutogent perspektiv på hälsa som kan vara frukt-
bart för analys av ämnesinnehållet i idrott och hälsa utan att avgränsas till
när begreppet hälsa används, och för det andra att analysera och diskutera
ämnesinnehållet utifrån det salutogena perspektivet.
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Noter
1 Det kan noteras att det i analysen hade räckt med den regelbundenhet över tid
som redan klargjorts vid analysen av ämnesdiskurser (kapitel 6), men för att ytter-
ligare fördjupa analysen av hälsa i ämnesdiskurserna sätts de identifierade mönst-
ren i relation till historiska studier avseende synen på hälsa.
2 Kroppen kan även förstås som exempelvis social, interagerande, erfarande, upple-
vande, skapande eller reflekterande (se t ex Fagrell & Nilsson 1998, Swartling
Widerström 2005, Sullivan 2001). Jämför även med Arthur Franks (1991) ideal-
typer för kroppslig handling: Den disciplinerade kroppen, den speglade kroppen,
den dominerande kroppen och den kommunikativa kroppen.
3 Med utgångspunkten att relationen rörelse – hälsa är en given instrumentell rela-
tion är det rimligt att säga att rörelse eller fysisk aktivitet kan sägas innehålla di-
mensioner eller ’egenvärden’ som inte har med hälsa att göra. Men om relationen
är en öppen fråga där olika dimensioner av rörelse även kan ses ingå i olika dimen-
sioner av hälsa så är det en empirisk fråga hur hälsa sätts i rörelse.
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KAPITEL 9

Hälsa – ett salutogent perspektiv

Why do people stay healthy? (Antonovsky
1979, s 35)

I det följande kommer jag att ta min utgångspunkt i ett salutogent perspek-
tiv på hälsa. I avhandlingen utgör det salutogena ett möjligt angreppssätt
som skapar rimliga förutsättningar för analyser av hälsa, utan att begrän-
sas till dels när begreppet hälsa explicit används, dels till att hälsa, liksom i
ett patogent perspektiv, framstår som ett tillstånd i avsaknad av sjukdom.
Det salutogena perspektivet utgör därmed ett sätt att undersöka och disku-
tera hälsa. Jag kommer i kapitlet att utgå från den medicinska sociologen
Aaron Antonovskys teori om hälsa och hälsoutveckling, något som han
själv benämner som ett salutogent perspektiv på hälsa. Antonovskys teorier
möjliggör att andra delar av undervisningsinnehållet kan betraktas som
hälsoresurser, och därmed som del i meningsskapandets institutionella inne-
håll och villkor i relation till elevernas hälsoutveckling. Läsningen sker dess-
utom gentemot pragmatism och diskursteori, vilket utgör avhandlingens
teoretiska referensram. Det betyder bland annat att jag utgår från att vi
alltid är i språket, att hälsa kan betraktas i diskursiva termer samt ett in-
tresse för människors handlingar.

I kapitlet presenteras först Antonovskys teori om hälsa och hälsout-
veckling. Därefter lyfts hans teori om känsla av sammanhang fram som ett
sätt att utveckla hälsa i ett salutogent perspektiv, och efter det presenteras
kortfattat Antonovskys empiriska bidrag att försöka mäta människors
känsla av sammanhang samt en sammanfattning av kritiken mot Antonovsky.
Avslutningsvis i kapitlet diskuteras Antonovskys teorier i termer av vilka
konsekvenser de kan få för att studera undervisningsinnehåll om hälsa i
skolämnet idrott och hälsa, samt hur de möjliggör att analysera hälsa i
materialet utan att begränsas av när begreppet hälsa används.
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Att anta ett salutogent perspektiv på hälsa
Att anta ett salutogent perspektiv på hälsa innebär, som jag skisserade i
kapitel 3, att hälsa ses som en dynamisk process som handlar om mer än
frånvaro av sjukdom. I ett salutogent perspektiv fokuseras därmed det som
utvecklar hälsa, och hälsa betraktas som skapad av fysiska-, psykiska-, och
sociala faktorer i samspel. Den som myntade begreppet salutogen som en
beteckning på hälsoteorier med ovanstående utgångspunkter var Aaron
Antonovsky. Antonovsky forskade främst på stress, copingstrategier, socia-
la faktorer och hälsa. Men hans, enligt mig, främsta bidrag till forskningen
om hälsa, är tanken om att i större utsträckning studera vad det är som
utvecklar hälsa, snarare än att ensidigt studera vad som utvecklar sjukdom
(1991). Den salutogena vändningen är också enligt Antonovsky avgörande
för att förstå just hälsa och hälsoutveckling.

Antonovskys bidrag till diskussionen och forskningen om hälsa kommer
jag i det följande att dela upp i tre områden. Det första området är det
salutogena perspektivet på hälsa som kan sägas vara en teori om hälsa som
innebär ett brott med det dikotoma begreppsparet sjuk–frisk, eller kanske
snarare sjuk–hälsa för att bättre förstå det Antonovsky benämner som ’häl-
sans mysterium’. Antonovsky menar att det såväl i forskning som i
hälsoarbete handlar om att ställa andra frågor, så kallade salutogena frå-
gor1. Det andra området är hans teori om känsla av sammanhang2, som han
menar är ett sätt att besvara en salutogen fråga. Känsla av sammanhang
står för människors förmåga att hantera det som händer oss i livet, och är
enligt Antonovsky en av de avgörande faktorerna för hur väl vi i moderna
västerländska samhällen hanterar och utvecklar vår hälsa. Det tredje områ-
det, som också är det mest kritiserade i Antonovskys arbete (se t ex Kumlin
1998, Tishelman 1998), är hans empiriska del där han i enkätform försöker
fånga och mäta människors känsla av sammanhang, och därigenom deras
förmåga att hantera sin hälsa.

I avhandlingen är det främst Antonovskys salutogena perspektiv på hälsa
samt hans teori om känsla av sammanhang som kommer att användas. Men
för att få en förståelse för helheten i Antonovskys arbete, och för att förstå
kritiken mot Antonovsky, kommer även hans empiriska bidrag att presen-
teras kortfattat.

Ett salutogent perspektiv – en teori om hälsa
I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin ut-
gångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedicinskt syn-
sätt på hälsa (se kapitel 3). Grunden för kritiken riktar sig mot en dikotom
klassificering i personer som är sjuka, respektive personer som inte är sjuka
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(Antonovsky 1996a). Uppdelningen i sjuk respektive frisk utgår från att
frisk eller hälsa är det normala tillståndet för människan, och i att männis-
kan utsätts för patogener eller sjukdomar som på olika sätt ska undvikas,
botas eller studeras. Frisk och hälsa blir snarast synonyma i ett patogent
perspektiv. Patogenerna ses därmed som det som avviker från det normala:

… as the departure from the norm and the normal, as that which has
to be explained. (Antonovsky 1996b, s 171)

Utgångspunkten i det patogena perspektivet att frisk eller hälsa är det na-
turliga tillståndet och att sjukdom är en avvikelse från det, får till följd att
hälsa ses som ett statiskt tillstånd i avsaknad av sjukdom där det är avvikel-
serna som är intressanta att studera.

If one is ’naturally’ healthy, then all one has to do to stay that way is
reduce the risk factors as much as posssible. Or, as I much prefer, all
that social institutions have to make sure of is that those risk factors
which can be reduced or done away with at the level of social action
are handled and that social conditions allow, facilitate and encourage
individuals to engage in wise, low risk behaviour. (Antonovsky
1996a, s 13)

I ett patogent perspektiv på hälsa ställs därmed i första hand frågor om vad
som orsakar, hur man ska bota samt hur man ska förebygga eller förhindra
en viss sjukdom. Detta blir givet eftersom det är sjukdomar som avviker
från det normala. Men ett ensidigt intresse för sjukdom är enligt Antonov-
sky (1979) begränsande för förståelsen av hälsa. För det första är det be-
gränsande på grund av att en fokus på sjukdomen gör att man såväl inom
forskning som i hälsoarbete tappar fokus på personen. För det andra menar
Antonovsky att det tenderar att leda till alltför reduktionistiska och enkla
lösningar på hälsoproblem eller hälsoutveckling av typen: ’bara alla motio-
nerar så kommer vi få god hälsa’. För det tredje innebär patogenes att diko-
tomier som sjuk-frisk och i förlängningen av det sjuk-hälsa är oundvikliga.
Konsekvensen blir att forskning och hälsoarbete ensidigt fokuserar den en-
skilda sjukdomen eller den enskilda riskfaktorn samt vad som orsakar, bo-
tar eller förhindrar en viss sjukdom. Det innebär att istället för att intresset
för hälsa riktas mot människan och människans liv, är forskning och hälso-
arbete inriktat på sjukdom exempelvis i termer av att personer som löper
risk för hjärt/kärlsjukdomar inte ska drabbas av dessa genom att utsätta sig
för riskfaktorer såsom dålig kost eller för lite motion (Antonovsky 1996a,
b). Det är således sjukdomar eller riskfaktorer som ska undersökas (medi-
cinsk forskning), botas (kurativ medicin) eller förebyggas (prevention, pro-
tektion eller hälsovård) i ett patogent perspektiv.
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Antonovsky anför vidare att patogenes och dikotomin sjuk–hälsa har ett
snarast hegemoniskt grepp om västerlandets medicinska hälsotänkande, och
att det begränsar möjligheterna att få syn på andra dimensioner av hälsa.

At the core of the pathogenic paradigm, in theory and in action, is a
dichotomous classification of persons as being diseased or healthy.
Our linguistic apparatus, our common sense thinking, and our daily
behaviour  reflect this dichotomy. It is also the conceptual basis for
the work of health care and disease care professionals and institu-
tions in Western societies. (Antonovsky 1979, s 39)

Även i det förebyggande hälsoarbetet är enligt Antonovsky (1991) ett pato-
gent perspektiv dominerande. Här handlar de hälsofrämjande insatserna
om att förebygga och undvika riskfaktorer i så stor utsträckning som möj-
ligt. Samhället bör undanröja förhållanden som kan anses som riskfyllda,
medan medborgarna bör uppmuntras till preventiv kunskap, preventiva
attityder eller preventiva lågriskbeteenden. Det kan innebära att man vacci-
nerar sig, äter rätt, motionerar eller går på läkarkontroller. Men även om
Antonovsky anser att prevention är bra och viktigt i samhället, så menar
han att det inte är tillräckligt, och att det ibland till och med är problema-
tiskt. Han hävdar att patogenes i sig, men här just prevention, kan tendera
att medikalisera den mänskliga existensen, och att förebyggande hälsoarbe-
te absolut inte får begränsas enbart till detta område. Han menar även att
en preventiv hälsoorientering ofta antar ett ovanifrånperspektiv där indivi-
ders livsstilar kommer i fokus3, och då ofta i termer av människors önskvär-
da eller icke önskvärda livsstilar. Det kan leda till uttalanden som ’varför
gör dom inte som vi säger’ eller ’människors självvalda riskbeteenden’.

Hur ser då Antonovskys alternativa perspektiv på hälsa ut? Med avstamp
i sin kritik av det patogena perspektivet menar Antonovsky att ett saluto-
gent perspektiv är ett annat, och enligt Tomas Kumlin (1998) till och med
ett radikalt annorlunda, perspektiv på hälsa än det som dominerar vårt
tänkande. Det innebär att hälsans snarare än sjukdomars eller ohälsans
mysterium lyfts fram.

Consideration of the problem of the origins of health, however, leads
us to face the question of whether the dichotomous approach is
adequate or wether it may not be imperative to formulate a different
conceptualization of health. (Antonovsky 1979, s 39)

Samtidigt framhåller Jürgen Bengel m fl (1999) om Antonovskys teori om
hälsa att:

The striking thing about his model of health is that he did not
formulate a definition of health. (s 25)
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Det innebär att Antonovskys salutogena perspektiv på hälsa kan ses som en
teori om hälsa. Men inte främst en teori om vad hälsa är4, utan en teori om
hälsoutveckling och om vad som kan utveckla hälsa. Det är enligt Bengt
Lindström och Monica Eriksson (2005a) en teori som istället för att främst
uppmärksamma risker, ohälsa eller sjukdomar fokuserar resurser i skapan-
det och utvecklandet av hälsa.

Antonovsky (1996b) hävdar vidare att det salutogena perspektivet på
hälsa antar en annan filosofisk utgångspunkt om världen än det patogena
perspektivet, och att det är ett perspektiv som också öppnar för andra möj-
ligheter och teorier om hälsoutveckling (Antonovsky 1996a, b). I detta av-
seende är Antonovsky inte helt tydlig, men jag menar att Antonovskys filo-
sofiska utgångspunkter och hans kritik mot patogenesens dikotoma upp-
delning i sjuk eller frisk har likheter med John Deweys (1938) påpekande
om att dikotoma uppdelningar gör att människan tänker i extrema motsat-
ser, där det inte finns några mellanliggande möjligheter. I fallet hälsa inne-
bär det att man antingen är sjuk eller också så har man hälsa. På samma
sätt som Dewey (1938) inte betraktar uppdelningar såsom individ-omgiv-
ning eller kropp–själ som givna sanningar, vill Antonovsky bryta upp upp-
delningen sjuk–hälsa. Han föreslår i stället att den patogena uppdelningen
borde ersättas med att snarare betrakta hälsa i termer av en dialektisk pro-
cess. I stället för att som i ett patogent perspektiv utgå från att hälsa är det
statiska naturliga normaltillståndet hos individen, och att sjukdom är avvi-
kelser från denna normalitet, vill Antonovsky i syfte att lösa upp eller kan-
ske snarare överskrida dikotomin sjuk-hälsa ersätta dikotomiseringen med
ett multidimensionellt kontinuum. Det innebär att alla på något sätt vid
varje tidpunkt alltid har hälsa.

… we are all terminal cases. But as long as there is a breath of life in
us, we are all in some measure healthy. (Antonovsky 1987, s 50)

Den ena riktningen på kontinuet benämner Antonovsky ’health ease’ och
den andra som ’health dis-ease’ (Antonovsky 1987). I översättningen till
svenska har detta översatts som hälsa respektive ohälsa (Antonovsky 1991),
vilket ofta setts som en ny dikotomi som ändå inte tillför något nytt till
debatten om begreppet. I ’Hälsans mysterium’ (Antonovsky 1991) över-
sätts, förutom som ohälsa, även begreppet ’health dis-ease’ som den sjuka
ytterpolen på kontinuet, vilket kan ses som ett tydligt exempel på det Anto-
novsky beskriver som att dikotomin sjuk-hälsa dominerar i vårt språk, i
vårt vardagliga tänkande och i våra beteenden. Jag menar att översättaren
har fallit in i patogenesens hegemoniska grepp över begreppet hälsa5.

I ett salutogent perspektiv handlar det således inte om huruvida man har
hälsa eller inte, utan om vad som utvecklar hälsa, eller om vad som förhin-
drar hälsoutveckling. Som alternativ till det patogena perspektivets fokus
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på den enskilda sjukdomen eller på de människor som löper risk för att bli
sjuka, är uppmärksamheten för hälsoutvecklingen riktad mot alla männis-
kor. Det innebär att alla människor kan utveckla sin hälsa, och alla aspek-
ter av människan kan komma i fråga, inte bara sjukdomar. Men sjukdomar
är också de viktiga i ett salutogent perspektiv som eventuella hinder för
hälsoutveckling6 (Antonovsky 1996a). Olika faktorer, eller som Antonovsky
hellre uttrycker det stressorer, som kan påverka hälsa, betraktas ur ett
patogent perspektiv oftast som självklart negativa för hälsan. Givetvis är
det så i många fall, exempelvis vid allvarliga olyckor. Men det finns också
olika riskfaktorer eller stressorer där man inte med säkerhet kan uttala sig
om huruvida de leder till negativa hälsoeffekter, om den är neutral eller till
och med kan leda till positiva hälsoeffekter. I extrema fall kan vi tänka oss
olyckor eller sjukdomar som beroende på hur väl vi hanterar dessa snarare,
i ett längre tidsperspektiv, leder till utvecklad hälsa. Inte heller andra tradi-
tionella riskfaktorer såsom arbetslöshet, alkohol eller fysisk inaktivitet är
givna att betrakta som negativa ur ett hälsoperspektiv. Antonovsky menar
istället att stressorsbegreppet bör ses i ett vidare perspektiv innefattande
även faktorer eller livshändelser som exempelvis arbete, kärlek, ekonomi
eller självbild som kan påverka hälsa positivt eller negativt. Han menar att
om vi betraktar hälsa som ett kontinuum, måste vi fokusera hälsans olika
möjliga ursprung7, och att det på så sätt är en mängd dimensioner som är
intressanta att betrakta såväl i termer av resurser, brister eller stressorer.
Det innebär också enligt Antonovsky (1996a) att fokus skiftar från sjukdo-
mar och riskfaktorer till olika hälsoutvecklande faktorer som kan sägas
aktivt främja människors hälsa.

Kumlin (1998) menar också att Antonovskys utgångspunkter och till-
skott till hälsoforskningen bidrar till att minska reduktionen av hälsa i och
med att han försöker ”… förklara det uppenbara men samtidigt undflyende
sambandet mellan sociokulturella faktorer och sjukdom/hälsa, där existentiellt
präglade begrepp som helhet och mening har betydelse” (1998, s 5). Viktigt
är därmed enligt Kumlin att Antonovsky erkänner människans komplexitet
och att han i hälsofrågor relaterar till många olika aspekter av en person.
Det innebär att hälsa i detta perspektiv alltid har fysiska, psykiska och
sociala aspekter, och det är alltid hela hälsan som påverkas. Man kan exem-
pelvis inte bara påverka en individs fysiska hälsa utan att samtidigt ta hän-
syn till att psykiska och sociala aspekter påverkas samtidigt. Det innebär
också att istället för att fokusera på ’antingen/eller’, så blir detta ett ’både/
och’-perspektiv; omgivning och själv, mikro och makro, inre och yttre, kropp
och själ eller biologisk och psykosocial. Eller som Antonovsky uttrycker
det att om man studerar hälsa bör man ”… röra sig bortom post-Cartesiansk
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dualism och studera fantasi, kärlek, lek, mening, vilja och de sociala
strukturer som befrämjar dem” (Antonovsky 1991, s 31).

Vad Kumlin (1998) pekar på är att Antonovsky genom sitt salutogena
perspektiv försöker överskrida uppdelningen mellan det inre – människans
inre medvetande, och det yttre – den omgivande världen. Det gör han på ett
liknande sätt som Dewey gör i sin kritik av den moderna filosofins uppdel-
ning av inre respektive yttre (se kapitel 4). Hälsa ses därmed inte enbart
som något individuellt utan snarare som ett sociokulturellt begrepp (Bengel
m fl 1999, se även Antonovsky 1993, 1996b). Det får till följd att hälsa
alltid utvecklas som en relation mellan individ och omgivning, där indivi-
der alltid precis som i Deweys transaktionsbegrepp (Bentley & Dewey 1949)
är i omgivningen (Antonovsky 1996a). För att beskriva relationen individ-
omgivning använder sig Antonovsky ofta av ’floden’ som metafor i beskriv-
ningar av hälsa och hälsoutveckling. Han menar att människan alltid är i
livets flod och att man när man ser på hälsa inte kan studera människan
som om hon inte befinner sig i floden.

... we are all, always, in the dangerous river of life. The twin question
is: How dangerous is our river?  How well can we swim? (Antonovsky
1996a, s 14)

Och liksom i Deweys transaktionella perspektiv fokuseras därmed hela sam-
spelet, processen mellan individ och omgivning med dess förändring och
utveckling, inte individ eller omgivning. Eller annorlunda uttryckt hur hand-
lar (simmar) människor i den situation (del av floden) de för tillfället befin-
ner sig. Det innebär, för att fortsätta metaforen, att hur hälsa utvecklas har
att göra med relationen mellan individens simkunnighet och vattnets
karaktär och strömningar.

Konsekvensen av att betrakta hälsa som en kontinuitet där hela männis-
kan i sin omgivning är av intresse, istället för att se hälsa som motsats till
sjukdom, är att Antonovsky formulerar andra frågor om hälsa. Att peka på
dessa frågor är enligt mig ett av Antonovskys största bidrag till forskningen
om hälsa, och frågorna formulerar han som: ’vad skapar hälsa?’, ’vad bi-
drar till hälsoutveckling?’, eller ’vad förklarar utveckling mot hälsa?’8

(Antonovsky 1996a, b). Dessa frågor benämner Antonovsky salutogena frå-
gor. Han menar också att det är den typen av frågor fler hälsoforskare be-
höver ställa för att på ett bättre sätt förstå hälsa och hälsoutveckling.
Antonovsky menar givetvis inte att dessa frågor ska ersätta de patogena
frågorna som han anser vara mycket viktiga i samhället, exempelvis vad
gäller prevention eller behandling. Det är det patogena perspektivets när-
mast hegemoniska grepp om hälsofrågor som kritiseras. I avhandlingen
möjliggör ett salutogent perspektiv på hälsa således att andra frågor – saluto-
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gena frågor – kan ställas, och därmed att också andra dimensioner av hälsa
och inte enbart förebyggande av sjukdomar och risker kan studeras i den
institutionaliserade praktiken i idrott och hälsa. Antonovsky föreslår också
ett möjligt svar på frågorna om vad som utvecklar hälsa, och det benämner
han som känsla av sammanhang.

Känsla av sammanhang – ett svar på de salutogena frågorna
Som ett svar på de salutogena frågorna utarbetar Antonovsky sin teori om
hur människors känsla av sammanhang9 påverkar hälsa. Känsla av samman-
hang används ofta som beteckning på ett salutogent perspektiv på hälsa,
vilket jag menar är en slarvig begreppsanvändning. Jag menar istället att
känsla av sammanhang bör ses som ett sätt att svara på de salutogena frå-
gorna10. Känsla av sammanhang är således inte detsamma som hälsa utan
kan förstås som ett sätt att bibehålla och utveckla hälsa, och som enligt
Antonovsky (1979, 1996a) är en mycket viktig, eller i våra västerländska
samhällen kanske en avgörande aspekt, i vår utveckling mot hälsa11.

Känsla av sammanhang kan enligt Antonovsky (1993) betraktas som ett
sociologiskt begrepp (se även Tishelman 1998, Kumlin 1998), och beskri-
ver enligt Kumlin (1998) vad det är som förenar ett antal till synes skilda
sociokulturella företeelser. Det är:

 … en teori om sambandet mellan sociokulturella faktorer och hälsa,
dessutom … i ett sammanhang där existentiellt präglade begrepp som
helhet och mening verkade vara av betydelse. (Kumlin 1998, s 5)

Teorin om känsla av sammanhang tar en utgångspunkt i att historiskt och
kulturellt kontingenta resurser på olika sätt möjliggör för oss att hantera
det som händer oss i livet, eller med Deweys språkbruk de transaktioner vi
genomlever. Resurserna kan enligt Antonovsky vara av individuell, situa-
tionell eller kulturell art och benämns som generella motståndsresurser.
Benämningen motståndsresurser har sin förklaring i Antonovskys idé om
att de hjälper oss att stå emot det förfall mot kaos som annars skulle inträf-
fa. I avhandlingen kommer jag istället att benämna dem som hälsoresurser,
vilket ligger mer i linje med det språkbruk jag tidigare använt. Hälsoresur-
serna kan enligt Antonovsky (1979) vara av olika karaktär; fysiska (inre
kroppliga), materiella (t ex kläder, skydd, tillräckligt med mat), kognitiva/
emotionella (t ex utbildning, läskunnighet, kärlek, förmåga till kunskapan-
de), attityder (t ex copingstrategier), relationella (t ex socialt stöd, förhål-
landen, ömsesidighet) eller kulturella (t ex livsfrågor, filosofi, ideologi, reli-
gion). Lindström och Eriksson (2005a) framhåller att en hälsoresurs är en
resurs som möjliggör hälsoutvecklande livserfarenheter. Hur viktig den en-
skilda resursen blir för känslan av sammanhang och för hälsoutvecklingen
beror på den specifika personen, kulturen eller kontexten.
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Men vad är det som gör en resurs till en hälsoresurs? Vad har hälso-
resurserna gemensamt? Det som gör att en resurs enligt Antonovsky (1979)
kan betraktas som en hälsoresurs är att de möjliggör erfarenheter som hjäl-
per till att:

… see the world as ’making sense’. (Antonovsky 1996a, s 15)

Antonovsky (1993) hävdar att olika erfarenheter kan ha olika effekt på
hälsa beroende på den mening som skapas utifrån erfarenheten. Eller an-
norlunda uttryckt, det som skapar mening i sammanhanget. Den mening
som individen skapar formar enligt Antonovsky (1979) vårt sätt att förhål-
la oss till, eller snarare vara i världen, där såväl individ (simmaren) som
omgivning (floden) inkluderas. Med språkbruket från Dewey kan man is-
tället uttrycka det som att våra transaktioner i världen utgörs av vårt hand-
lande i världen, eller kanske snarare i den situation som vi för tillfället be-
finner oss i. I detta handlande skapas mening utifrån de erfarenheter vi gör
i transaktionen (Dewey, 1938), och innefattar såväl det som erfars som den
som erfar (Jackson, 1998; Biesta 1994). I dessa relationer mellan individ
och omgivning, samt genom deltagarnas aktiva konstituerande relation till
varandra blir vi och världen till (Dewey, 1938; Sullivan, 2001). Antonov-
sky, vars teorier om hälsa och känsla av sammanhang i ’Handbook of Stress,
Coping and Health’ kategoriseras som en transaktionell teori om hälsa (Rice
2000), beskriver det som:

… the meaning of the event. (1979, s 93)

En hälsoresurs hjälper oss således att ’make sense’ i våra ständigt pågående
transaktioner med omvärlden och möjliggör för oss att:

… make meaningful and coherent life experiences which in turn form
the SOC. (Bengel m fl 1999, s 31)

Känsla av sammanhang beskrivs av Antonovsky mer preciserat (1996a) som:

… a generalized orientation toward the world which perceives it, on
a continuum, as comprehensible, manageable and meaningful. (s 15)

Det Antonovsky benämner som känsla av sammanhang är därmed det som
gör världen begriplig, hanterbar och meningsfull och som skapar ordning i
tillvaron. Han beskriver det som att skapa musik ur oväsen. Antonovsky
(1996a) hävdar att vad det är som gör världen begriplig, hanterbar eller
meningsfull varierar från individ till individ, från situation till situation el-
ler från kultur till kultur, men det är ändå en viktig faktor för att bibehålla
eller att utveckla hälsa. Lindström och Eriksson (2005a) beskriver känsla
av sammanhang som hur vi förstår vår situation och hur vi använder till-
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gängliga resurser för att hantera och skapa mening i de situationer vi ge-
nomlever. De hävdar vidare att begreppet känsla av sammanhang speglar
såväl de sätt vi ser på världen och oss själva, som vårt sätt att handla i
världen.

Känsla av sammanhang byggs således i Antonovskys teori (1991, 1996a)
upp av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med be-
griplighet avses att händelser i livet är rimligen gripbara, ordnade och struk-
turerade snarare än oförklarliga och slumpmässiga. Begriplighet formas av
att erfarenheter upplevs som rimligen sammanhängande och strukturerade.
Hanterbarhet beskriver Antonovsky som att vi upplever att det finns till-
räckliga resurser för att möta olika situationer i livet och att det finns till-
gängliga resurser för att lösa de problem som uppstår. Det är inte nödvän-
digtvis individuella resurser som avses, utan även i relation till andra såsom
familj, vänner, en läkare, samhället eller Gud kan vara viktiga för vår
hanterbarhet. Hanterbarhet formas av erfarenheter som balanserar de krav
som ställs och de resurser som individen har tillgång till. Meningsfullhet, är
enligt Antonovsky den viktigaste delen i känslan av sammanhang. Han be-
skriver den i termer av att ’life makes sense’. Vidare kännetecknas menings-
fullhet av att situationer i livet är värda engagemang, att de känns utma-
nande samt av en positiv förväntan på livet. Meningsfullhet formas av erfa-
renheter som kännetecknas av ett reellt inflytande över formandet av olika
situationer vi genomlever. Kallenberg och Larsson (2001) hävdar att:

Mycket talar för att graden av meningsfullhet sammanhänger med
upplevelsen av delaktighet i det som sker, istället för att man ser sig
själv som en utanförstående betraktare. (Kallenberg & Larsson 2001,
s 91)

Känsla av sammanhang är således det som hjälper oss att orientera oss i
sammanhangen vi befinner oss i och skapa ordning ur kaos. Eller med ett
diskursteoretiskt språkbruk: att hantera olika diskurser som kan lösa pro-
blem i vardagen, och som möjliggör meningsskapande. Det innebär att han-
terandet av olika diskurser i vår vardag och människors meningsskapande
utifrån de diskurser de har tillgång till i den situation de befinner sig kan ses
som potentiellt viktiga för vår hälsa.

Antonovsky (1991) menar att vår känsla av sammanhang utvecklas som
en dynamisk process genom våra olika erfarenheter genom hela livet, men
att det främst sker i barn och ungdomsåren. En större förändring av vår
känsla av sammanhang i vuxen ålder å sin sida förutsätter en förändring av
våra erfarenheter genom relativt genomgripande förändringar av de situa-
tioner vi genomlever. Antonovsky menar vidare att:

… there are many roads to strong SOC. (Antonovsky 1996b, s 175)

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56200



201

Det innebär att såväl förskolan som skolan kan spela en viktig roll i elever-
nas hälsoutveckling genom dess roll i utvecklandet av barnens och ungdo-
marnas känsla av sammanhang. Det innebär också att man i förskolan och
skolan kan diskutera vad som kan tänkas gynna en utveckling av känsla av
sammanhang och vilka diskurser som vi behöver kunna hantera för att lösa
problem i vår vardag. Exempelvis kan det vara att kunna läsa, kunskaper i
datahantering, kunskaper om kost eller att kritiskt kunna förhålla sig till
olika kroppsideal i samhället.

Det är viktigt att poängtera att en stark känsla av sammanhang, eller för
den sakens skull en god hälsa, inte nödvändigtvis är något gott i sig. Men vi
bör ändå enligt Antonovsky (1995) se på hälsofrågor utifrån vad som kan
tänkas vara fördelaktigt ur ett samhälls- och ur ett folkhälsoperspektiv. Han
menar exempelvis att olika former av partikularism såsom odemokratiska
samhällen, fundamentalism, patriarkat eller andra i viss mening begrän-
sande mönster förmodligen leder till en stark känsla av sammanhang12, men
enbart:

… for those who have power. The SOC of those with little power is
concomitantly weakened. (Antonovsky 1996b, s 175)

Antonovsky förordar istället sociala mönster som bygger på pluralism och
demokrati som en ur ett folkhälsoperspektiv mer lämplig väg till en stark
känsla av sammanhang och en utvecklad hälsa för alla.

Ovanstående resonemang ligger även i linje med Antonovskys diskus-
sion om vilka situationer som understödjer utvecklandet av en stark känsla
av sammanhang. Dessa situationer bör möjliggöra erfarenheter som känne-
tecknas av att de är rimligt sammanhängande samt strukturerade, och att
de inte är slumpmässiga. Vidare bör erfarenheterna kännetecknas av en
balans mellan tillgängliga resurser och de krav som ställs, att de innefattar
en delaktighet och ett inflytande i formandet av situationer samt en delak-
tighet i socialt värdesatt beslutsfattande (Antonovsky 1996a). Det innebär
exempelvis att demokrati eller demokratiska arbetssätt i skolan kan vara en
väg till stärkt känsla av sammanhang och därmed möjlig hälsoutveckling.

Att mäta känsla av sammanhang
Den del av Antonovskys vetenskapliga arbete som såväl är mest använd
som mest kritiserad inom vetenskapen, är hans ambition att mäta känsla av
sammanhang. För detta ändamål utvecklade Antonovsky (1991) den så
kallade KASAM-enkäten med 29 frågor. Kortare versioner av enkäten, van-
ligen med 13 eller 3 frågor används också (Eriksson 2000). Enkäten är
skapad utifrån den teoretiska upparbetning av känsla av sammanhang som
Antonovsky gör (1979), och avser att mäta komponenterna begriplighet,
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hanterbarhet samt meningsfullhet. Antonovsky själv pläderade för använ-
dandet av andra metoder för att studera känsla av sammanhang, men det är
främst enkäten som har använts (1996b). Exempel på frågor från enkäten
är; När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår
dig? (begriplighet), När du har varit tvungen att göra något som krävde
samarbete med andra, hade du då en känsla av att det kommer säkert inte
att bli gjort (eller) kommer säkert att bli gjort? (hanterbarhet), Är dina dag-
liga sysslor en källa till glädje och djup tillfredsställelse (eller) smärta och
leda? (meningsfullhet), Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas
människor som du kan räkna med? (hanterbarhet), Hur ofta känner du att
det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? (menings-
fullhet), (Antonovsky 1991, s 227 ff).

Enkäten har använts i ett stort antal studier och den har översatts till 33
språk och använts i minst 32 länder (Eriksson & Lindström 2005, se även
Antonovsky 1996b). Den har också använts inom en rad områden såsom
psykologi, epidemiologi, vårdvetenskap och folkhälsovetenskap (Horsburgh
2000). Enkäten har visat sig användbar i forskningshänseende och resulta-
ten av de olika studierna:

… uppvisar en påfallande likartad bild. Höga värden på skalan
korrelerar positivt med en rad olika indikatorer på hälsa. (Kallen-
berg & Larsson 2001, s 92)

Exempel på indikatorer på hälsa som enkäten samvarierar med är empatisk
förmåga och utbrändhet (Pålsson m fl 1996), fysiskt och psykiskt välbefin-
nande (Pallant & Lae 2002), spänningsreglering, sjukdomssymptom eller
copingbeteenden (Horsburgh 2000) samt livskvalitet (Lindström & Eriks-
son 2005a). Enkäten visar i flera studier även upp en god trovärdighet och
giltighet (Söderhamn & Holmgren 2004, Horsburgh 2000). Eriksson och
Lindström (2005) påpekar att enkäten är ett trovärdigt och giltigt instru-
ment som mäter människors välbefinnande genom de sätt de hanterar situ-
ationer av stress.

Enkäten har främst använts i befolkningsstudier, kliniska studier och
interventionsstudier13. Det kan i internationell forskning från senare år ex-
emplifieras med en studie av relationen mellan känsla av sammanhang och
upplevt hälsotillstånd i en befolkningsstudie i Finland, som visar att en stark
känsla av sammanhang kan förutsäga god subjektiv hälsa (Suominen m fl
2001), samt en studie av relationen mellan känsla av sammanhang och stress
respektive socialt stöd i en befolkningsstudie i Kanada, som visar att ett
gott socialt stöd och en låg stressnivå förutsäger graden av känsla av sam-
manhang (Wolf & Ratner 1999). Även i Sverige har enkäten rönt stort in-
tresse. Exempel på svenska studier under senare år är Ulrika Lindmark m fl
(2005) som studerat kostvanor i relation till hälsa där det visar sig att män
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och kvinnor med högt uppmätt känsla av sammanhang gör mer ’hälso-
samma’ kostval än de med lågt uppmätt känsla av sammanhang. Personer
med lågt uppmätt känsla av sammanhang löper därmed större risk att drab-
bas av kostrelaterade sjukdomar. Ett annat exempel är Lars Holmgren m fl
(2003) som studerar stabiliteten av känsla av sammanhang över tid och
begreppets relation till upplevd hälsa, sjukdomar och psykosociala föränd-
ringar. Det visar sig i studien att för personer med högt uppmätt känsla av
sammanhang är tillståndet stabilt över tid, medan personer med från bör-
jan låg känsla av sammanhang, identifierade sjukdomar, hög ålder, låg upp-
levd hälsa samt minskat socialt stöd hade störst minskning av uppmätt
känsla av sammanhang över tid. Ytterligare en studie som kan nämnas är
Helga Sjöström m fl (2004) som studerat känsla av sammanhang och välbe-
finnande under graviditet. De menar att studien visar att KASAM-enkäten
mäter kapaciteten att hantera den oförutsägbara process som en graviditet
innebär.

Ovanstående exempel visar på den bredd, såväl disciplinär som inom
olika forskningsområden där KASAM-enkäten har använts. Men samtidigt
är det just Antonovskys ambition att mäta människors känsla av samman-
hang som är den mest kritiserade delen av hans arbeten.

Kritiken mot Antonovsky
Kritiken mot Antonovskys arbete har främst riktat in sig på den empiriska
delen, och då framför allt mot frågan om det är möjligt att genom en enkät
mäta något som handlar om människors sätt att förhålla sig till och vara i
världen. Viss kritik har även gällt det salutogena perspektivet på hälsa samt
teorin om känsla av sammanhang.

Kritiken mot ett salutogent perspektiv på hälsa handlar ofta om att det
finns en klar risk, som Kumlin (1998) mycket riktigt påpekar, att det bara
skapas en ny dikotomi salutogen–patogen där de båda är uteslutande var-
andra. Det är dock, som jag tolkar det, inte Antonovskys avsikt. Hans ambi-
tion är istället att med det salutogena perspektivet överskrida det patogena,
och på så sätt i de flesta avseenden även innefatta de patogena frågorna.
Det innebär att sjukdomar är viktiga att beakta även vad gäller hälsa sett ur
ett salutogent perspektiv, men inte i termer av det som avviker från det
normala som i ett patogent perspektiv, utan som hinder för hälsoutveckling.
Kumlin (1998) å sin sida menar att dikotomier överhuvudtaget är proble-
matiska att överskrida, men menar att Antonovskys egen begreppsapparat
formulerad så tydligt inom en normalvetenskaplig ram inte gör det lättare i
överskridandet av dikotomin sjukdom-hälsa. Ett problem här menar jag är
att vi hanterar två dikotomier som ibland ses som samma sak och ibland
inte. Den ena är sjuk–frisk och den andra är sjuk–hälsa. Den största proble-
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matiken uppstår när frisk blir beteckningen för hälsa, det vill säga samma
sak som hälsa vilket är vanligt just i ett biomedicinskt, patogent perspektiv.
Att betrakta ’att vara frisk’ det vill säga fri från sjukdom som hälsa innebär
en reduktion av hälsa, och det är just den reduktionen som många hälso-
teoretiker vänder sig mot (se t ex Eriksson 1991, Nordenfelt 1987, 1991).

Kristoffer Konarski (1998) uttrycker det på ett annat sätt i en kritik av
Antonovsky.

Begreppet hälsa betraktas vanemässigt däremot som ett singulärt fe-
nomen. Och Antonovsky klarar inte att frigöra sig från detta.
(Konarski 1998, s 70)

Konarski menar att om man betraktar ohälsa/sjukdom som motpolen till
hälsa på kontinuet så blir hälsa singulärt och endimensionellt. Han menar
istället att:

I själva verket är hälsa, enligt min mening, lika mycket pluralis som
sjukdom. Hälsa antyder de processer hos människan som leder till
och vidmakthåller liv. Det säger sig själv att det finns en mängd sätt
att skapa och upprätthålla livet på. (Konarski 1998, s 70)

Konarski menar att livet innehåller såväl olika sjukdoms- som hälsoproces-
ser, där han hävdar att hälsoprocesserna ser till att livet upprätthålls, med-
an sjukdomsprocesserna är de som till slut ändar livet. Jag vill dock hävda
att Konarski i viss mån individualiserar hälsan, och att han åtminstone i
diskussionen om hälsa och sjukdom som process tar sin utgångspunkt i
sjukdom–hälsa dikotomin.

Kritiken som framförs mot teorin om känsla av sammanhang handlar
främst om att begreppet enligt Antonovsky (1991) kan ses ha en global
giltighet. Det innebär att känsla av sammanhang av Antonovsky betraktas
som något som är en påverkansfaktor på hälsa för alla även om innehållet
i känslan av sammanhang är olika från individ till individ och från kultur
till kultur. Den kritiken har framförts utifrån olika perspektiv, bland annat
social klass (Geyer 1997) och genus (Tishelman 1998). Geyer och Tishelman
framhåller båda problematiken med att betrakta känsla av sammanhang
som något som är givet eller icke kontingent. De framhåller istället
begreppets sociologiska sidor, samt att även begreppet i sig bör ses som
kontingent, och inte enbart innehållet i vad som är begripligt, hanterbart
eller meningsfullt. Kallenberg och Larsson (2001) menar att Antonovsky
genom sin teori reducerar hälsa till främst fysiska och psykiska dimensio-
ner. Men de framhåller att det finns klara likheter mellan känsla av sam-
manhang och delar av livsåskådningsbegreppet, vilket enligt dem får till
följd att även existentiella frågor kan spela stor roll.
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Framförallt har invändningarna mot Antonovsky alltså riktat sig mot
hans KASAM-enkät och hans ambition att kunna mäta känsla av samman-
hang. Kritiken har då i stor utsträckning handlat om att hälsa i Antonovskys
ambition av mätbarhet har kommit att reduceras till en objektiv aspekt
(Bengel m fl 1999). Kritiken kan i stora drag sammanfattas med Kumlin
(1998) som utgår ifrån Antonovskys, enligt Kumlin, ganska rimliga insikt
om att betrakta hälsa som ett kontinuum. För det första är Kumlin kritisk
mot Antonovskys idé om att man kan lokalisera människor på detta
kontinuum, vilket hänger ihop med Antonovskys ambition att operationa-
lisera och mäta hälsa14. Kumlin menar, och jag håller delvis med honom, att
”… från min synpunkt framstår det som svårigheten med att mäta hälsa är
det allt överskuggande problemet för Antonovsky” (s 9). Att kunna mäta
människor på kontinuet innebär också enligt Kumlin att det bör finnas tyd-
liga förändringar och tydliga gradskillnader i hälsa, vilket jag inte tycker
stämmer in i det salutogena resonemanget i övrigt15. Kumlin anför vidare
att:

Men tänk om hälsa är just ett fenomen som i grunden inte går att
mäta och avgränsa? Kan det vara så att den stora lyckan med hälsa
är att den inte går att avgränsa, att den berör en oöverskådlig mängd
olika faktorer, att den kanske till och med bäst beskrivs som mentalt
och socialt välbefinnande, samt att den just sammanfaller med väl-
befinnande i största allmänhet. (Kumlin 1998, s 9)

För det andra menar Kumlin att Antonovsky genom sina exempel om upp-
levd smärta, funktionell begränsning samt sjukdomsprognos snarast använ-
der en patogen begreppsapparat för att ’bevisa’ salutogenes. Kumlin menar
att Antonovsky därigenom snarast ”… korrumperar sina egna insikter”
(s 6), när han i praktiken låter det salutogena perspektivet reduceras inom
en normalvetenskaplig ram, och att han hela tiden söker normalvetenskap-
liga förklaringar till snarast filosofiska problem. Jag menar i likhet med
Kumlin (1998) att Antonovsky har en ambition att överskrida ett patogent
synsätt på hälsa, men att han ibland reducerar sig själv och ibland blir redu-
cerad av andra just till ett synsätt han försöker undvika. Det bland annat
genom att han använder ett patogent språkbruk för att argumentera för
salutogenes, i hälsans möjliga mätbarhet samt i sökandet av främst objekti-
va strukturella förklaringar till ’hälsans mysterium’.

En annan kritik framförs av Kallenberg och Larsson (2001) som kritise-
rar KASAM-enkätens trovärdighet i det att de frågar sig om enkäten verk-
ligen mäter den känsla av sammanhang som Antonovsky teoretiskt formu-
lerar. De menar att KASAM-enkäten snarast kan ses som en omvänd
depressionsskala, och att den inte mäter den mer sociologiskt inriktade
känsla av sammanhang som Antonovsky skriver fram teoretiskt, och som
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jag främst förhåller mig till i avhandlingen. De frågar sig även om kompo-
nenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör byggstenarna
i den känsla av sammanhang som enkäten avser att mäta. Man kan sam-
manfatta Kallenberg och Larssons (2001) kritik med frågan om det kanske
är två olika känsla av sammanhang som Antonovsky laborerar med. En
som man mäter med en enkät som samvarierar med andra mått på hälsa,
och en annan som är den teoretiska konstruktionen av känsla av samman-
hang som handlar om människors sätt att förhålla sig till och vara i omgiv-
ningen. Jag håller med Kallenberg och Larssons i deras kritik och menar att
kritiken som riktas mot Antonovskys enkät svårligen också kan gälla det
mer sociologiskt inriktade begreppet känsla av sammanhang. Av den anled-
ningen väljer jag att ta mindre hänsyn till resultaten av enkäten eftersom
det är det sociologiska begreppet känsla av sammanhang som är av intresse
för den här avhandlingen. Men givetvis är frågan om enkäten verkligen
mäter det den avser att mäta en fråga som måste diskuteras och studeras
vidare.

I avhandlingen är det således främst det sociologiska begreppet (se
Tishelman 1998, Geyer 1997) känsla av sammanhang som används, och i
det följande kommer jag att lyfta fram hur Antonovskys salutogena per-
spektiv på hälsa och hans teori om känsla av sammanhang möjliggör att i
avhandlingen analysera hälsa och hälsoutveckling, utan att begränsas till
när enbart begreppet hälsa används.

Ett salutogent perspektiv
– konsekvenser för det fortsatta arbetet
I följande del kommer jag att diskutera hur Antonovskys salutogena per-
spektiv på hälsa och hans teori om känsla av sammanhang kan användas
för att analysera undervisningsinnehållet om hälsa i skolämnet idrott och
hälsa, utan att avgränsa sig till enbart när begrepp som hälsa respektive
välbefinnande explicit används. För mig innebär således ett salutogent per-
spektiv att jag vidgar perspektivet på hälsa så att jag även kan ställa andra
frågor, studera annat material och diskutera andra konsekvenser vad gäller
skolans hälsoarbete. Det möjliggör en analys av mitt material där snarare
perspektivet på hälsa än enbart begreppet hälsa får stå som utgångspunkt
för analysen.

En viktig utgångspunkt i ett salutogent perspektiv är att alla människor
på ett eller annat sätt blir intressanta att studera eller arbeta med ur ett
hälsoperspektiv, inte bara de som är sjuka eller i riskzonen för att bli sjuka
genom att de motionerar för lite eller äter för dålig kost. Det blir inte minst
viktigt när man studerar eller arbetar inom sammanhang där man i ett
hälsofrämjande syfte möter många människor till exempel i skolor eller på
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arbetsplatser. Utifrån det menar Antonovsky att ett salutogent perspektiv
på hälsa kan vara en fruktbar teoretisk utgångspunkt för forskning och
arbete kopplat till hälsofrämjande verksamheter (1996a, se även Lindström
& Eriksson 2005a). Han anför vidare att givetvis ger ett salutogent per-
spektiv inte heller i dessa sammanhang några ”… garantier för att det går
att lösa problemen i den komplicerade väv som människors liv utgör”
(Antonovsky 1991, s 26), men andra frågor ställs som kan få andra konse-
kvenser.

Ett salutogent perspektiv på hälsa får således till följd att en mängd fak-
torer kan ses som hälsoresurser och därmed som hälsoutvecklande. Det
innebär att jag i mitt fortsatta arbete måste göra någon form av val eller
avgränsning för hur jag går in i materialet. Lindström och Eriksson (2005b)
anför att om man antar ett salutogent perspektiv på hälsa så ligger fokus på
att försöka identifiera olika hälsoresurser som hjälper människor att ut-
veckla sin hälsa. Ett sätt att göra det på är som Antonovsky (1979) föreslår
genom hälsoresursernas påverkan på känsla av sammanhang. Så med ut-
gångspunkt i Antonovskys salutogena perspektiv på hälsa och hans teori
om känsla av sammanhang kommer jag fortsättningsvis att förutom när
begreppet hälsa används också diskutera och analysera hälsa och hälso-
utveckling utifrån två övergripande teman; lärande som hälsoresurs respek-
tive demokrati som hälsoresurs. Givetvis är andra teman såsom exempelvis
kropp, genus eller etnicitet både möjliga och rimliga utgångspunkter för
salutogena analyser. De medför därmed andra salutogena frågor. Men lär-
ande och demokrati är, på de sätt jag formulerar dem, relevanta att studera
i en skolkontext eftersom de båda kan ses som huvudsakliga uppgifter för
skolan. Dessa teman har också stöd i såväl grundskolans läroplan som i
kursplanen för idrott och hälsa, och de kan således ses som möjliga hälso-
resurser att utveckla i skolämnet idrott och hälsa. Temana är dessutom fram-
lyfta av både Antonovsky och i annan hälsorelaterad litteratur som viktiga
områden avseende hälsa och hälsoutveckling.

Jag kommer nedan att kortfattat beskriva dessa två teman samt även att
relatera dem till skrivningar i läroplanen, vilka på detta sätt kan betraktas
som formuleringar om hälsa sett i ett salutogent perspektiv, även om inte
begreppet hälsa explicit används. Jag kommer avslutningsvis under respek-
tive tema att formulera en ’salutogen fråga’ som jag tar med mig till analy-
sen och diskussionen om hälsa i idrott och hälsa i kapitel 10.

Lärande som hälsoresurs
Det första temat tar sin utgångspunkt i det man i en allmän mening kan
benämna som lärande och hälsa. Eller som avhandlingens titel uttrycker
det – att lära sig hälsa. Formulerat med det språkbruk jag använt mig av
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tidigare i avhandlingen kan man säga att det handlar om meningsskapande
och om hur vi och världen konstitueras i transaktion i relation till frågor
rörande hälsa i vid mening. Den relation mellan lärande och hälsa jag vill
peka på här är hur lärandet inom utbildning kan ses som en resurs för hälsa
genom att det med Antonovskys (1979, 1991) begreppsapparat utvecklar
vår begriplighet, hanterbarhet respektive meningsfullhet.

Roger Säljö (2000) anför att lärande till avgörande delar handlar om att
behärska diskurser och att såväl vår identitet som världsbild formas genom
detta. Livet handlar då, enligt Säljö, om att möta och delvis även behärska
en mängd olika diskurser för att hantera olika situationer i ett samhälle där
nya ofta motsägelsefulla diskurser ständigt utvecklas. I dag sker det i en
värld av mångfald, global karaktär, och uppbrytning av tid och rum där
individer möter flerfaldiga, ibland motsägande identitetsgrunder och där
individers identitet, världsbild och självbild ständigt utmanas. Lärande kan
därmed ses som ett möjligt resultat av våra olika transaktioner i världen
där lärande enligt Säljö handlar om att använda och hantera olika diskurser
i nya sammanhang. Sett på detta sätt så handlar ’att lära sig hälsa’ om att
lära sig hantera olika diskurser som vi behöver för att lösa problem i vår
vardag. Eller uttryckt på annat sätt att hantera de diskurser som möjliggör
transaktioner som utvecklar en känsla av sammanhang. De olika ämnesdis-
kurserna utgör därmed möjligheter och begränsningar för vad som blir be-
gripligt, hanterbart och meningsfullt i relation till exempelvis rörelse-
aktiviteter, friluftsverksamhet, kropp eller hälsa. Hur kan man då se på
grundskolans läroplan (Lpo 94) ut ett salutogent perspektiv?

Lena Nilsson och Bengt Lindström (1998) framhåller att den svenska
läroplanen kan ses som ett bra instrument för att arbeta salutogent i sko-
lan. De menar att det finns tydliga likheter mellan salutogena hälsoprocesser
och de lärprocesser som formuleras i läroplanen. Skolan kan därigenom
utveckla hälsa om skolan riktar sig mot att utveckla förståelse och me-
ningsfullt lärande så att elevernas känsla av sammanhang stärks. Liksom
Nilsson och Lindström påpekas det i utredningen ’Från dubbla spår till
elevhälsa’ (SOU 2000:19) att det i relation till skolan är samma faktorer
som är viktiga för lärande som för hälsa och att det råder en överensstäm-
melse mellan läroplanens syn på lärande och ett salutogent perspektiv på
hälsa. I utredningen lyfts exempelvis fram att hälsa kan gynnas av att indi-
viden upplever och förstår sammanhang och meningsfullhet i sin vardag.
Det kan exempelvis handla om trygghet, en levande social gemenskap, kom-
munikation, relationer eller frågor kopplade till elevernas växande och
identitetsutveckling.

Ovanstående innebär, som jag ser det, att även andra formuleringar i
läroplanen än de där begreppet hälsa används kan ses inom ramen för hälsa
och hälsoutveckling. Några exempel på formuleringar är:

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56208



209

… en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och  värderingar.
(Lpo 94, s 1)

Eller att:

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
(Lpo 94, s 2)

Skolan ska även:

… främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkom-
mas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll
och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och
kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsätt-
ningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är
delar av en helhet. (Lpo 94, s 3)

På detta sätt kan lärande i termer av att hantera diskurser sägas utgöra en
resurs för hälsa, och fokus riktas således mot hur utbildning, i det här fallet
undervisningsinnehållet i skolämnet idrott och hälsa, möjliggör överblick
och sammanhang, eller med Antonovskys ord hur vi ’make sense’. Den
salutogena frågan jag därmed formulerar är: vilka diskurser är det eleverna
förväntas hantera i skolämnet idrott och hälsas undervisningsinnehåll, och
vad i dessa diskurser möjliggör för eleverna att skapa mening i termer av att
stärka begriplighet, hanterbarhet respektive meningsfullhet?

Demokrati som hälsoresurs
Det andra temat är ett område som Antonovsky (1979, 1991) särskilt lyfter
fram som viktigt för utvecklande av vår känsla av sammanhang och där-
med vår möjlighet att utveckla hälsa. Det kan formuleras som inflytande,
delaktighet och möjlighet att påverka vår situation, eller annorlunda ut-
tryckt demokrati som hälsoresurs. Relationen mellan begrepp som demo-
krati och hälsa är inte helt enkel eftersom såväl begreppet demokrati som
begreppet hälsa är mångfacetterade, och den kan givetvis ses på en mängd
olika sätt inte minst på grund av demokratibegreppets komplexitet16. Men
i avhandlingen kommer jag fortsättningsvis att främst avgränsa mig till frå-
gor om demokratiska arbetsformer i termer av delaktighet och inflytande.

Kopplingen mellan demokrati och hälsa görs förutom av Antonovsky
även i annan folkhälsorelaterad litteratur. Gunnar Ågren (Folkhälsoinstitutet
2003) påpekar att sambanden mellan demokrati och hälsa är mycket starkt.
Framförallt är det tydligt på ’individuell’ nivå i termer av inflytande, besluts-
utrymme och delaktighet, men att det även på samhällsnivå finns indikatio-
ner på demokratins positiva effekter på hälsa. Ågren hävdar vidare att:
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I folkhälsopropositionen betonas att arbetet med att stärka demo-
kratin och försvaret av de mänskiga rättigheterna också stärker den
känsla av samhörighet i hela samhället och den tillit mellan männis-
kor som främjar en bra hälsa. (Folkhälsoinstitutet 2003, s 7)

Delaktighet och inflytande framhålls också på ett tydligt sätt i de nationella
målen för folkhälsa, vars målområden ska vägleda såväl den nationella folk-
hälsopolitiken som arbetet inom en mängd samhällsområden (prop 2002/
03:35, Folkhälsoinstitutet 2003). Ett av de viktigare folkhälsomålen är det
om delaktighet och inflytande i samhället (mål 1).

Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sanno-
likt en avgörande betydelse för deras hälsa. Samhällen med lågt val-
deltagande, där få människor känner att det är någon idé att delta
i föreningsliv eller att försöka påverka utvecklingen, utmärks också
av allvarliga hälsoproblem. Att öka människors delaktighet i sam-
hällslivet är därför ett av de viktigaste nationella folkhälsomålen.
(Folkhälsoinstitutet 2003, s 7)

Även Töres Theorell (2003) hävdar med utgångspunkt i en kunskapssam-
manställning av relationen mellan inflytande och hälsa på arbetsplatser, att
ett ökat inflytande i termer av delaktighet och kontroll över sin situation är
positivt för hälsoutvecklingen. Han anför att det finns omfattande veten-
skapligt stöd för att inflytande över sin arbetssituation och delaktighet på
arbetet leder till en positiv hälsoutveckling. Theorell hävdar vidare att det
förutsätter en kontinuerlig dialog och strukturer som möjliggör inflytande,
och att man därmed kan hävda att demokrati sett på detta sätt är bra för
hälsa i den mening att det måste ”… anses höra till hälsans bestämnings-
faktorer” (s 71).

Lena Nilsson (2003) framhåller på ett liknande sätt i sin avhandling vik-
ten av ett demokratiskt förhållningssätt till hälsofrämjande arbete. Hon
argumenterar för att frågor om delaktighet, inflytande, trivsel och demo-
kratisk värdegrund i termer av pluralism har tydliga kopplingar till frågor
om hälsa. Hon hävdar vidare att:

Hälsofrämjande arbete kan på detta sätt förstås som ett demokra-
tiskt projekt som kan handla om att utveckla röst och dialog i olika
former. (s 225)

Konsekvensen av att se på demokrati i termer av inflytande och delaktighet
som en hälsoresurs är att läroplanens betoning på grundläggande demokra-
tiska värderingar har bärighet på hälsa och att många formuleringar i läro-
planen kan ses som hälsorelaterade. Exempelvis att:

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och för-
bereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. (Lpo 94, s 2)
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Det aktiva deltagandet i samhällslivet är också något som Folkhälsoinstitu-
tet (2003) beskriver som ett av de viktigaste nationella folkhälsomålen.
Andra formuleringar i läroplanen som kan relateras till demokrati som
hälsoresurs är att skolan skall främja:

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara
delaktig. (Lpo 94, s 6)

Eller att eleverna ska ha:

… ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisning-
ens innehåll. (Lpo 94, s 6)

Demokrati kan på detta sätt ses som en hälsoresurs som också skolan prio-
riterar utan att det explicit kopplats till begreppet hälsa, och den salutoge-
na frågan jag ställer utifrån detta tema är: på vilka sätt förväntas eleverna
ha delaktighet i, och inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervis-
ningsinnehåll i skolämnet idrott och hälsa?

Konsekvenser för det fortsatta arbetet
Med Antonovskys salutogena perspektiv på hälsa och hans teori om känsla
av sammanhang tillsammans med de möjliga konsekvenser jag diskuterat i
relation till frågor om lärande i termer av att hantera diskurser, och demo-
krati i termer av inflytande och delaktighet, kommer jag i nästa kapitel att
göra en analys av hälsa i de lokala styrdokumenten ur ett salutogent per-
spektiv. Det salutogena perspektivet utgör därmed ett möjligt och fruktbart
sätt att analysera innehållet i ämnet idrott och hälsa utan att avgränsas till
när begreppet hälsa används.

Analysen genomförs i två delar. För det första genom en re-analys av
ämnesdiskurserna utifrån Antonovskys salutogena perspektiv på hälsa och
hans teori om känsla av sammanhang, där det eleverna förväntas lära sig
inom ramen för de identifierade ämnesdiskurserna klargörs. För det andra
genom att jag analyserar de olika lokala styrdokumenten utifrån begreppen
delaktighet och inflytande.
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Noter
1 Att frågan om vad som utvecklar hälsa – som han kallar en salutogen fråga – är av
central betydelse för att förstå hälsa, kom han att utveckla när han studerade judiska
kvinnor som överlevt, men med olika framgång hanterat nazismens koncentra-
tionsläger. Hans studie visade att en relativt stor del av kvinnorna, trots dessa ofatt-
bara händelser, ändå bedömdes vara vid tillfredsställande god psykisk och fysisk
hälsa och ställde sig då frågan hur vi kan förklara det (Antonovsky 1991).
2 Känsla av sammanhang förkortas ofta på svenska till KASAM. I original är
förkortningen SOC, sense of coherence.
3 Antonovsky kritiserar den biopsykosociala modellen och de som fokuserar livsstil
”weather of the ’blaming the victim’ school or those who emphasize how social
conditions structure lifestyles” (Antonovsky 1996a, s 13). De står enligt Antonovsky
för ett patogent perspektiv på hälsa.
4 Precis som Dewey är Antonovsky tveksam till universella definitioner eftersom de
alltid utgår från att någon har makt att definiera något, exempelvis hälsa, för nå-
gon annan (se Antonovsky 1992).
5 Jag vill också hålla med Kristoffer Konarski (1998) när han hävdar att begreppet
ohälsa inte inför någon tydlighet i förståelsen av hälsa och framförallt att det inte
är Antonovsky som infört begreppet ohälsa i diskussionen. I senare texter har
Antonovsky (1996a) även använt sig av begreppen ’healthy’ respektive ’dis–ease’.
Men hur man ska översätta begreppen i kontinuet är problematiskt. Man skulle
kunna tänka sig välbefinnande – illabefinnande, där fokus skulle vara på det som
skapar välbefinnande, men för det första så kan det av många reduceras till att
handla om enbart ’subjektiva’ upplevelser, vilket inte var Antonovskys avsikt. För
det andra menar Antonovsky att det är tänkbart att det finns andra välbefinnande
– illabefinnande kontinuum än det som har med hälsa att göra. Hälsa är alltså,
enligt Antonovsky inte nödvändigtvis detsamma som välbefinnande, även om väl-
befinnande givetvis är en viktig resurs för hälsotveckling. Tills vidare avser jag att
använda mig av begreppen mer respektive mindre hälsa, där det salutogena per-
spektivet handlar om att fokusera just hälsoutvecklingen.
6  Jag vill åter igen påpeka att ett salutogent perspektiv inte på något sätt utesluter
sjukdomar som avgörande för en individs hälsa. Det är snarare en ensidigt fokus på
sjukdom som kritiseras. Antonovsky menar att ett sådant perspektiv kan innebära
att man är ”blind för en människas sjukdomsupplevelse, för hennes totala livssituation
och hennes lidande är i de flesta fall inte bara inhumant; det leder dessutom till att
man misslyckas med att förstå etiologin bakom hennes hälsotillstånd” (Antonovsky
1991, s 25). Fokus hamnar då på sjukdomen istället för på hela personens liv.
7 Ursprung bör här ses vara i pluralis eftersom Antonovsky menade att det handlade
om ”… origins of health …” (1996a, s 13)
8 Frågorna har även formulerats som: ”Why do people stay healthy?” (Antonovsky
1979, s 35), ”What keeps people healthy?” (Bengel m fl 1999) eller ”How can this
person be helped to move toward greater health?” (Antonovsky 1996a, s 14).
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9 Känsla av sammanhang förkortas ofta KASAM, (i original SOC, sense of
coherence). Kallenberg och Larsson (2001) menar att det kan ”ifrågasättas om det
är helt lyckat att översätta det engelska ordet sense med känsla. Sense har visserli-
gen en känslomässig dimension men har oftast innebörden mening, förnuft, begrip-
lighet, medvetande och sinne” (s 90).
10 Enligt Antonovsky (1992) kan även Kobasas teori om hardiness, Wallston &
Wallstons teori om health locus of control och Banduras teori om self efficiacy ses
som salutogena teorier (se även Bengel m fl 1999). Även Nordenfelts (1991), Eriks-
sons (1991) och Pörns (1995) teorier kan som jag diskuterade i kapitel 3 ses som
salutogena. Bengel m fl (1999) hävdar även att WHO’s definition av hälsofrämjande
arbete från Ottawakonferensen 1986 i princip kan ses som utbytbar med ett saluto-
gent perspektiv.
11 En person kan således beroende på situation ha en hög känsla av sammanhang
men en mindre god hälsa, och även tvärtom är tänkbart.
12 Antonovsky påpekar att hög känsla av sammanhang och en god hälsa inte är
något moraliskt gott i sig (1993). En människa med en riktigt hög känsla av sam-
manhang är enligt Antonovsky förmodligen en ganska obehaglig människa. ”… I
often think of people like Cecil Rhodes, the Ayatollah Khomeini and the fellow
next door who does not permit his wife to drive” (s 973). Men han menar vidare att
vi kan dra lärdom av detta, och påpekar att ”… we have much to learn from the
bastards who stay healthy” (s 973).
13 För internationell forskningsöversikt av användandet av KASAM-enkäten se
Eriksson (2000). För en svensk översikt se Olsson (2004).
14 Bristen på möjligheten till operationalisering och mätbarhet är något Antonovsky
(1991) starkt kritiserar WHO’s hälsodeklaration för.
15 Vad Kumlin inte tar hänsyn till här är att Antonovskys ambition är att mäta
känsla av sammanhang och inte att mäta hälsa. Dock anser jag att Kumlins kritik
är giltig även om den istället riktas mot problematiken att mäta känsla av samman-
hang, det vill säga vårt sätt att förhålla oss till, eller vara i världen, och att hantera
det vi genomlever i vår tillvaro.
16 För en diskussion om demokrati relaterat till skolan se exempelvis Englund (1999),
och för en diskussion om ett moralistiskt kontra ett demokratiskt angreppssätt på
hälsofrämjande och hälsoundervisning, se exempelvis Simovska och Jensen (2003).
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KAPITEL 10

Att lära sig hälsa i idrott och hälsa
– ett salutogent perspektiv

I föreliggande kapitel presenteras analysen av hälsa i skolämnet idrott och
hälsa, ur ett salutogent perspektiv. Fokus för analysen är lärande respektive
demokrati som hälsoresurser.

Kapitlet inleds med de syften och analytiska strategier som är specifika
för denna diskursanalys. (De övergripande analytiska strategierna presen-
teras i kapitel 5). Efter det framläggs resultaten av de två delanalyserna:
analys av lärande som hälsoresurs respektive demokrati som hälsoresurs.
Avslutningsvis diskuterar jag resultatet av analyserna i relation till verksam-
heten i idrott och hälsa i termer av privilegierade handlingar och menings-
skapande om hälsa sett ur ett salutogent perspektiv.

Studiens syfte och diskursanalytiska strategier
Studiens syfte är att analysera innehållet i idrott och hälsa ur det perspektiv
på hälsa som jag diskuterat och utvecklat i kapitel 3 respektive kapitel 9 –
ett salutogent perspektiv. Det salutogena perspektivet på hälsa innebär att
hälsa betraktas som en dynamisk process i relation mellan individ och om-
givning, där olika fysiska-, psykiska- och sociala faktorer samspelar i hälso-
utvecklingen. Det som enligt Aaron Antonovsky (1996a, b) fokuseras i ana-
lyser med salutogen utgångspunkt är olika resurser respektive hinder för
hälsoutveckling1. Jag menar att det salutogena perspektivet därmed möjlig-
gör att ämnesinnehållet kan analyseras och diskuteras i relation till hälsa,
utan att begränsas till när begreppet hälsa används. Det analyserade inne-
hållet utgör således sett ur ett salutogent perspektiv möjliga dimensioner av
hälsa som eleverna via läraren möter i ämnet, även om dessa dimensioner
inte explicitgjorts som just hälsa. Analysen genomförs som två delanalyser
med två olika salutogena frågor som utgångspunkt. De två delanalyserna
utgör på så sätt också två olika sätt att använda det salutogena perspektivet
som analytiskt redskap vid studier av hälsa.

Den första delanalysen – lärande som hälsoresurs – är en re-analys av
ämnesdiskurserna ur ett salutogent perspektiv. Skillnaden från analysen i
kapitel 8 är att perspektivet på hälsa, och inte begreppet hälsa står som
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utgångspunkt för analysen. I analysen av lärande som hälsoresurs utgår jag
således från de ämnesdiskurser som jag identifierat och presenterat i kapitel
6. Ämnesdiskurserna utgör därmed underlaget för analysen av mönster och
regelbundenheter i handling, kopplat till hälsa i ett salutogent perspektiv.
Re-analysen innebär att jag analyserar ämnesdiskurserna utifrån Antonovskys
salutogena perspektiv på hälsa och hans teori om känsla av sammanhang
(1979, 1996a, b). Konkret innebär analysen att jag identifierar konsekven-
serna av det eleverna förväntas lära sig inom ramen för de identifierade
ämnesdiskurserna dels i termer av välbefinnande, och dels i termer av be-
griplighet, hanterbarhet respektive meningsfullhet, vilka är tre aspekter som
enligt Antonovsky bygger upp känsla av sammanhang. Utifrån re-analysen
diskuterar jag således på vilka sätt ämnesdiskurserna utgör hälsoresurser i
ett salutogent perspektiv i termer av att lära sig hälsa. Den salutogena frå-
gan jag formulerar är: vilka diskurser är det eleverna förväntas hantera i
skolämnet idrott och hälsas undervisningsinnehåll, och vad i dessa möjlig-
gör för eleverna att skapa mening genom att stärka deras begriplighet,
hanterbarhet respektive meningsfullhet?

I den andra delanalysen – demokrati som hälsoresurs – fokuserar jag hur
demokrati i termer av delaktighet och inflytande kommer till uttryck i de
lokala styrdokumenten. I analysen utgör således begreppen demokrati, del-
aktighet och inflytande utgångspunkt för analysen. Analysen i sin helhet
kan betraktas som en utläsning av de lokala styrdokumenten, där demo-
krati betraktas som en potentiell hälsoresurs som skolan kan utveckla utan
att det i sammanhanget explicit har kopplats till begreppet hälsa. Demo-
krati som hälsoresurs klargörs därmed genom de mönster och regelbunden-
heter i handling som identifieras kopplat till dessa begrepp. Den salutogena
frågan jag ställer är: på vilka sätt förväntas eleverna ha delaktighet i, och
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningsinnehåll i skolämnet
idrott och hälsa? De resultat som undersökningen utifrån denna fråga ger,
utgör materialet för det andra steget i analysen: vilka mönster och regel-
bundenheter kan identifieras i resultaten.

För att identifiera mönster i de båda delanalyserna klargör jag vilka hand-
lingar som befrämjas i relation till respektive fråga (Macnaghten 1993).
Därefter identifierar jag olika mönster i dessa handlingar. Exempel på ett
mönster kan för lärande som hälsoresurs vara kunskaper i fysisk träning.
Att:

… praktiskt kunna tillämpa grundläggande träningsprinciper. (2–9
skola)

Ett mönster avseende demokrati som hälsoresurs kan vara delaktighet i pla-
nering och genomförande av olika undervisningsmoment.
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Eleverna själva får även ta ansvar för ett antal lektioner – både vad
gäller planering och genomförande. (1–6 skola)

I ovanstående två exempel befrämjas olika handlingar och de har också
olika troliga konsekvenser vad gäller hälsa och hälsoutveckling. Genom att
på så sätt identifiera olika handlingar med skilda mönster, klargör jag äm-
nesinnehållet i relation till lärande som hälsoresurs respektive demokrati
som hälsoresurs.

För att visa på regelbundenheter i analysen används i denna analys främst
regelbundenhet i rum2, vilket jag för det första anser kan föreligga om
ämnesinnehållet i relation till de två studiernas specifika frågor kan identi-
fieras i dokument från flera olika skolor. För det andra diskuterar jag regel-
bundenhet i rum i relation till andra studier som säger något om lärandet,
respektive om delaktighet och inflytande i undervisningsinnehållet. Exem-
pel på sådana studier är Eriksson m fl (2003), Eriksson m fl (2005) samt
Larsson och Redelius (2004). Vad gäller regelbundenhet över tid används
främst de regelbundenheter som redan klargjorts vid analysen av ämnesdis-
kurser (kapitel 6). Men som jag tidigare diskuterat ses de lokala styr-
dokumenten i avhandlingen som rapporter av en befintlig praktik, där
prioriteringar och riktningen för verksamheten formuleras. Det är utifrån
en sådan utgångspunkt rimligt att också anta att mönster som identifierats
på flera skolor, och även i andra studier på så sätt också kan betraktas i
diskursteoretiska termer som regelbundna över tid.

De lokala styrdokumenten
I analysen av hälsa i idrott och hälsas ämnesdiskurser (kapitel 8) visade jag
hur begreppet hälsa används i de lokala styrdokumenten. I analysen fram-
gick att det var främst i fysiologi-, risk- och hygiendiskurserna som begrep-
pet används. Det innebär att med utgångspunkt i kunskaper från fysiologi
och anatomi är fokus för hälsoarbetet den individuella, biologiska kroppen
samt att förhindra skador, sjukdomar och risker. Hälsa konstitueras där-
med som frånvaro av skada eller sjukdom, och det gör att när man utgår
från själva begreppet hälsa så framstår en patogen syn på hälsa som domi-
nerande i undervisningsinnehållet i idrott och hälsa.

Samtidigt finns det uttryck för ett helhetsperspektiv på hälsa i materialet,
där hälsans fysiska, psykiska och sociala dimensioner, och inte bara den
fysiska, individuella hälsan lyfts fram.

…eleverna utvecklar sitt miljö- och hälsomedvetande och har förstå-
else för människor som lever under andra förhållanden än de själva.
(7–9 skola)
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Tar personlig ställning i viktiga hälsofrågor, för att förbättra både
den egna och även andras hälsa. (1-9 skola)

Det finns således alternativa sätt att konstituera begreppet hälsa i ämnet.
Det görs dock i relativt liten utsträckning. Men hur ser det ut om jag istället
för att fokusera själva begreppet hälsa tar det salutogena perspektivet som
utgångspunkt för analysen? I det följande presenteras och diskuteras del-
analyserna av lärande som hälsoresurs respektive demokrati som hälsore-
surs, som ur ett salutogent perspektiv kan ses som resurser för hälsoutveck-
ling.

Lärande som hälsoresurs
I analysen av lärande som hälsoresurs lyfter jag först fram vad eleverna
förväntas lära sig i idrott och hälsa inom ramen för de identifierade ämnes-
diskurserna. Därefter sätts det analyserade innehållet in i ett salutogent per-
spektiv för att därmed undersöka på vilka sätt som ämnesdiskurserna kan
betraktas som resurs för hälsa. I den delen av arbetet används Antonovskys
salutogena perspektiv på hälsa och hans teori om känsla av sammanhang.

Känsla av sammanhang är enligt Antonovsky (1979, 1996a) det som gör
världen begriplig, hanterbar och meningsfull, och därmed hur vi förstår vår
situation och hur vi använder tillgängliga resurser för att hantera och skapa
mening i de situationer vi genomlever. I analysen fokuseras således vilket
innehåll som kommer till uttryck i de lokala styrdokumenten i termer av att
utveckla begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt hur det möjlig-
gör hälsoutveckling och ett ökat välbefinnande. De olika delarna av känsla
av sammanhang ses, som Antonovsky (1991) anför, inte som skilda delar
utan som aspekter av hälsa och hälsoutveckling som helhet. För att göra
analysen överskådlig kommer dock begriplighet, hanterbarhet, menings-
fullhet och välbefinnande att behandlas separat, och resultaten presenteras
därefter. De särskiljs då, fast enbart analytiskt, genom de handlingar som
befrämjas samt dessa handlingars förväntade konsekvenser (Macnaghten
1993).

Begriplighet
Med begriplighet avses att händelser i livet är gripbara, ordnade och struk-
turerade snarare än oförklarliga och slumpmässiga. Begriplighet formas av
att olika genomlevda erfarenheter upplevs som sammanhängande och struk-
turerade. Det handlar om en förståelse, där exempelvis hälsa förväntas bli
mer strukturerat eller (be)gripbart.

Det jag identifierar i materialet som begriplighet är att eleverna inom
ramen för fysiologidiskursen förväntas utveckla kunskaper om olika
motions och träningsformer, där kunskaper om fysisk träning och tränings-
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lära utgör viktiga element. Det handlar om kunskap att göra tränings-
program, att förstå det fysiologiska sambandet mellan fysisk aktivitet och
kroppens välbefinnande samt kunskaper om människokroppens funktion.

Eleven förstår sambandet mellan regelbundenhet i träning och
träningseffekt … eleven kan peka på några positiva effekter av regel-
bunden motion … eleven kan utföra styrkeövningar för kroppens
större muskelgrupper. (6–9 skola)

Basen för kunskaperna är vetenskapliga discipliner som fysiologi och ana-
tomi, där det således handlar om att förstå hälsa ur ett fysiologiskt perspek-
tiv. På ett liknande sätt visar Kjell Gustavsson (2005) i sin analys av lärome-
del, att de kunskaper som i läromedlen framställs som centrala för eleverna
att lära sig i idrott och hälsa domineras av ett naturvetenskapligt perspek-
tiv.

Det visar sig också i olika enkätstudier att en majoritet av eleverna upp-
ger att de lärt sig hur man kan träna och förbättra sin kondition styrka och
rörlighet i idrott och hälsa (Eriksson m fl 2003, 2005). Två tredjedelar av
eleverna uppger i dessa studier att de lärt sig hur man förbättrar sin kondi-
tion i undervisningen i ämnet, och drygt hälften av eleverna att de lärt sig
hur man tränar sin styrka och rörlighet3.

Hanterbarhet
Hanterbarhet innebär att vi upplever att det finns tillräckliga resurser för
att möta olika situationer vi genomlever, och att det finns tillgängliga resur-
ser för att lösa de problem som uppstår. Hanterbarhet formas av erfarenhe-
ter som utvecklar resurser som möjliggör att hantera olika situationer i li-
vet, och som därmed balanserar de krav som ställs och de resurser som
individen har tillgång till. Det innebär därmed utvecklandet av olika resur-
ser för att möta skilda situationer som eleverna kan komma att ställas inför
och genomleva i sin vardag.

I re-analysen av ämnesdiskurserna identifierar jag ett antal olika resurser
som förväntas möjliggöra för eleverna att hantera och möta olika situatio-
ner i livet. Dessa har jag delat in i resurser för hälsoutveckling samt resurser
att förebygga och undvika hinder för hälsoutveckling. Som resurser för
hälsoutveckling identifierar jag resurser som möjliggör:

• deltagande i olika fritidsaktiviteter,

• deltagande i lek och rörelse, samt

• utvecklande av sociala relationer.

Som resurser att förebygga och undvika hinder för hälsoutveckling identi-
fierar jag:
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• undvika risker, samt

• förebygga dålig hygien.

Hanterbarhet kan således identifieras i aktivitets-, idrotts-, motorik-, social
fostrans-, naturmötes-, risk-, samt hygiendiskursen.

Att möjliggöra deltagande i olika fritidsaktiviteter kan identifieras i
aktivitetsdiskursen i det att eleverna förväntas prova på och lära sig en
mängd olika aktiviteter för att på så sätt möjliggöra deltagande i vanliga
rörelseaktiviteter i samhället. Det kan exempelvis innebära att eleverna ska:

… bekanta sig med de vanligaste bollspelen, både inom- och utom-
hus. (4–9 skola)

Känna till några olika idrottsaktiviteter samt hur de utförs. (1–3
skola)

I viss utsträckning kan idrottsdiskursen kopplas till deltagande i olika fri-
tidsaktiviteter eftersom lärandet av olika färdigheter, teknik, taktik och reg-
ler i olika idrotter ingår, liksom motorikdiskursen där eleverna förväntas
utveckla olika motoriska kvaliteter såsom hoppa, springa eller kasta. Dessa
aktiviteter, färdigheter och rörelsekvaliteter förväntas möjliggöra deltagan-
de i, och skapa förutsättningar för att välja och värdera olika former av
rörelse i samhället bland annat ur ett hälsoperspektiv. Men också att dessa
kvaliteter:

... kan stimulera till lek och idrott på fritiden. (1–6 skola)

Även inom ramen för naturmötesdiskursen förväntas eleverna utveckla
kunskaper - exempelvis kunskaper om olika friluftstekniker, olika färdsätt,
att orientera sig i naturen och kunskaper om allemansrätten - som kan med-
föra en trygghet i naturen och därigenom goda förutsättningar för positiva
naturupplevelser. Dessa kunskaper kan därigenom möjliggöra vistelse i
naturen samt deltagande i olika aktiviteter i naturpräglade landskap såsom
friluftsverksamhet, scouting eller äventyrsaktiviteter.

Andra studier visar att ett viktigt inslag i ämnet utgörs av att eleverna får
prova på och får lära sig olika idrottsaktiviteter (Eriksson m fl 2003, 2005;
Larsson & Redelius 2004). Håkan Larsson anför här att:

Ämnet idrott och hälsa motiveras i huvudsak av att eleverna ska få
erfarenhet av aktiviteter som de kan utöva senare i livet. (Larsson
2004a, s 208)

Dessutom framkommer i olika enkätstudier till lärare att motivet för att
eleverna inom ramen för ämnesinnehållet får prova på olika idrottsaktivite-
ter är att de utgör en av de viktigaste lärdomarna i ämnet4 (Eriksson m fl
2003, 2005). Eleverna uppger också att det i stor utsträckning lärt sig olika
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idrottsaktiviteter i undervisningen. Dock verkar det som om aktiviteter som
dans, orientering, simning och friluftsliv trots att de centrala styrdokumen-
ten särskilt lyfter fram dessa är mer sparsamt förekommande i undervis-
ningen5 (Backman 2004, Eriksson m fl 2005, Redelius 2004). Dessa aktivi-
teter verkar därmed inte lika prioriterade i termer av att möjliggöra delta-
gande i vanliga rörelseaktiviteter eller i aktiviteter i naturen.

Inom ramen för motorikdiskursen förväntas eleverna förutom att lära
sig hoppa, springa och kasta även utveckla motoriska kvaliteter såsom
krypa, rulla, fånga, stödja, rotera eller klättra. Dessa och andra motoriska
kvaliteter motiveras i dokumenten som en viktig förutsättning för barns
trygghet och glädje genom att möjliggöra deltagande i lek och rörelse.

Leken och rörelsen skall vara en naturlig del av barnens vardag. Detta
vill vi i X-skola uppnå genom att under lekfulla former … träna
grundformer för rörelse. (1–6 skola)

… att barnen … ska känna sig trygga med sig själva och ha en sådan
god motorik, att de har förutsättningar att ha roligt tillsammans med
andra barn. (1–6 skola)

Eleverna förväntas också utveckla kvaliteter såsom kroppskontroll, kropps-
uppfattning och kroppskännedom i undervisningen i idrott och hälsa, nå-
got som även det kan ses som viktigt i barn och ungdomars vardag i såväl
lek som spel (se t ex Ericsson 2003, Nyberg & Tidén 2004).

En annan central del i ämnesinnehållet är resurser för att hantera sociala
relationer. Inom ramen för social fostransdiskursen, förväntas eleverna ut-
veckla olika sociala kvaliteter såsom hänsynstagande, ödmjukhet, samar-
betsförmåga, konfliktlösning och respekt för andra.

Eleven skall utveckla sin sociala kompetens såsom: tolerans mot olik-
heter, respekt för andra, samarbetsförmåga, förmåga att lyssna på
andra, förmåga att visa hänsyn till andra, vilja hjälpa kamrater. (2–9
skola)

Dessa och andra sociala kvaliteter kan i det salutogena perspektivet ses som
resurser för att hantera sin sociala omgivning och olika sociala relationer,
och därigenom som resurser för hälsoutveckling (se t ex Eriksson 2001, St
Leger & Nutbeam 2000, Wilkinson & Marmot 2003). Det visar sig också i
andra studier att utvecklandet av sociala kvaliteter utgör ett viktigt inslag i
ämnet. Lärarna anger exempelvis att lära sig samarbeta som, efter att ha
roligt genom fysisk aktivitet, den viktigaste lärdomen i idrott och hälsa.
Eleverna uppger också i stor utsträckning att undervisningen i idrott och
hälsa bidragit till deras förmåga att samarbeta samt att de i ämnet lärt sig ta
hänsyn till både pojkar och flickor (Eriksson m fl 2003, 2005).
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Att förebygga och undvika hinder för hälsoutveckling delar jag in i att
förebygga och undvika risker respektive dålig hygien. Inom ramen för risk-
diskursen förväntas eleverna lära sig att identifiera, förebygga och hantera
olika risker och skador genom kunskaper inom första hjälpen, idrottsskador,
ergonomi, droger och arbetsmiljö.

… ha kunskap om näringslära, idrottsskador, satt känna till dopning-
ens, alkoholens, tobakens, snusets och andra drogers inverkan på
kroppen. (F-6 skola)

Dessutom redogör eleven för orsaken till uppkomsten av vanliga ska-
dor inom idrottsutövning såsom; muskelsträckningar, vrickning/stuk-
ning och yttre slag samt principer för hur dessa kan förebyggas. (F-6
skola)

Alla dessa ämnesområden har tydliga kopplingar till hälsa, och i materialet
görs ofta också denna koppling (se kapitel 6), men här framhålls riskerna i
termer av hanterbarhet. Vidare inom ramen för hygiendiskursen ses dålig
hygien som ett hinder för hälsoutveckling.

… få kunskaper om vikten av en god kroppshygien. (F-6 skola)

För att undvika dålig hygien förväntas eleverna lära sig grunderna i god
personlig hygien, att duscha samt att ta ansvar för den egna hygienen.

Meningsfullhet
Den enligt Antonovsky (1991, 1996a) mest centrala delen i känslan av sam-
manhang är meningsfullhet, vilken han beskriver i termer av att ’life makes
sense’. Meningsfullhet kännetecknas även av att situationer i livet är värda
engagemang, att de känns utmanande samt av en positiv förväntan på livet.
Meningsfullhet formas främst av erfarenheter av ett reellt inflytande över
formandet av olika situationer vi genomlever.

I materialet identifierar jag meningsfullhet i handlingar som syftar till att
stärka elevernas engagemang. I aktivitetsdiskursen handlar detta engage-
mang om att utveckla ett bestående intresse för olika aktiviteter, som i sin
förlängning ska leda till ett bestående intresse för rörelseaktiviteter i ett
livslångt perspektiv.

Ämnet ska väcka intresse för nya aktiviteter och sporra till ett aktivt
liv även efter skolan. (1–6 skola)

Detta bestående intresse handlar dock inte alltid om ett lärande, utan be-
skrivs ibland i termer av att stimulera ’den inneboende lusten till rörelse’
och därigenom till ett bestående intresse för fysisk aktivitet.
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I naturmötesdiskursen förväntas eleverna utveckla kunskaper som kan
stimulera till ett intresse för natur och friluftsliv samt till ett positivt förhåll-
ningssätt till naturen. Det ska leda till ett stärkt engagemang för frågor om
natur och miljö6.

Stärka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och
miljö. (1–6 skola)

Det handlar om att vistas i naturen utan att störa eller förstöra, och att öka
engagemanget för natur och miljöfrågor.

Kopplat till meningsfullhet är det således främst handlingar som be-
främjar ett stärkt engagemang, och aktiviteter i livet värda engagemang,
som kan identifieras. Man kan säga att det handlar om frågor om en me-
ningsfull fritid samt ett ökat engagemang i hälso- och miljöfrågor. Denna
aspekt av hälsoutveckling i ett salutogent perspektiv syns i liten utsträck-
ning i andra studier. Larsson (2004b) påpekar dock att en bredd av aktivi-
teter, vilket jag tagit upp i relation till hanterbarhet, kan innebära att fler
elever kan hitta meningsfulla inslag i ämnet och därmed hitta aktiviteter
värda ett engagemang. Vidare anför Charli Eriksson m fl (2003) också att
eleverna i stor utsträckning uppger att ämnet idrott och hälsa bidragit till
deras lust att röra på sig7. Det kan indikera ett gryende engagemang eller ett
intresse för olika rörelseaktiviteter.

Välbefinnande
Ytterligare en del som i viss utsträckning kan identifieras i materialet är
något som i en allmän mening kan benämnas som välbefinnande. Det faller
inte på ett tydligt sätt inom ramen för de tre olika delarna av känsla av
sammanhang, men kan kopplat till det salutogena perspektivet på hälsa
och kursplanens formulering om hälsa som fysiskt-, psykiskt och socialt
välbefinnande ändå ses som en resurs för hälsa i meningen lärande som
hälsoresurs. Det handlar då om ett lärande, men inget bestämt lärande i en
viss riktning. Undervisningsinnehållet ses således inte som en metod för
olika syften, utan motivbilden för innehållet handlar snarare om ett välbe-
finnande i pågående erfarenhet, eller med Deweys begrepp i transaktionen.
Det är istället upplevelsen av den genomlevda erfarenheten som blir me-
ningsfull, där målet med aktiviteten är en upplevelse med ett värde i sig.
Detta område berörs av såväl Lars-Magnus Engström (1999) som Klas San-
dell (2004). Engström diskuterar upplevelserna i termer av kroppsövning-
ars egenvärde, vilka upplevs i den stund man ägnar sig åt den, medan San-
dell diskuterar dem i termer av naturmötet som en livskvalitet, där frilufts-
livet utgör en livsstil, ett egenvärde, som stärker meningsfullheten i tillva-
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ron8. Det som kan identifieras i materialet är välbefinnande där värdet lig-
ger:

• i aktiviteten,

• i rörelsen,

• i de sociala relationerna,

• i naturmötet.

Ett välbefinnande i de genomlevda transaktionerna kan således identifieras i
aktivitets-, kroppsupplevelse-, social fostrans-, samt naturmötesdiskurserna.

I aktivitetsdiskursen handlar detta välbefinnande om positiva upplevel-
ser av olika aktiviteter, där lärandet och värdet ligger i aktiviteten.

Få uppleva lekens glädje, samt kunna deltaga i lekens sociala sam-
manhang och visa hänsyn. (1–6 skola)

Dessa formuleringar är i texterna oftast relaterade till aktiviteter som lek,
eller rörelse till musik. I kroppsupplevelsediskursen förväntas eleverna ge-
nom positiva kroppsupplevelser få känna rörelseglädje som kan möjliggöra
ett fysiskt och psykiskt välbefinnande. Lärandet och värdet ligger då i rörel-
sen.

Vi vill att de ska känna rörelseglädje samt erhålla en känsla av att det
är skönt att jobba med kroppen… (1–6 skola)

… få uppleva rytm och att i rörelse få uttrycka känslor och sinnes-
stämningar (1–6 skola)

Inom ramen för social fostransdiskursen ses goda relationer under lektio-
nerna mellan eleverna och mellan elever och lärare som viktigt. Men goda
relationer kopplas oftast inte explicit till hälsa trots den centrala kursplan-
ens formulering om hälsa som fysiskt-, psykiskt och socialt välbefinnande.
I ett salutogent perspektiv utgör dock det sociala välbefinnandet en central
aspekt av hälsa. Ämnesinnehållet kan som helhet beskrivas som att:

Ett grundläggande syfte är också att skapa förutsättningar för alla
att delta efter sina förutsättningar, utveckla gemenskap och samar-
betsförmåga samt förståelse och respekt för andra. (1–6 skola)

Motivbilden för aktiviteten är då fokuserad till mellanmänskliga relationer,
och att lärandet och värdet ligger i den sociala relationen. Det innebär att
gemenskap, en trygghet i gruppen och hur eleverna själva aktivt bidrar till
goda relationer med såväl vuxna som kamrater utgör viktiga inslag i elever-
nas välbefinnande. Eleverna ska också:

... erhålla en känsla av att det är … roligt att göra saker tillsammans
med andra. (1–6 skola)
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I naturmötesdiskursen identifieras handlingar som syftar till att genom vis-
telse i naturen möjliggöra positiva naturupplevelser. Värdet med att vara i
naturen ligger därmed i naturmötet.

Genom regelbunden vistelse i naturen och genom friluftsverksamhet
får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimu-
lera intresset för friluftsliv och natur. (1–6 skola)

I andra studier går ett välbefinnande i pågående transaktioner enbart att
identifiera i relativt liten utsträckning. Det som ofta framhålls är istället
avsaknandet av dessa dimensioner i undervisningen i idrott och hälsa (se
t ex Larsson & Redelius 2004). Vissa paralleller kan dock dras från andra
studier. I såväl Eriksson m fl (2003) som Eriksson m fl (2005) uppger lärar-
na att den klart viktigaste utgångspunkten för undervisningen är att elever-
na utvecklar ett positivt förhållande till den egna kroppen9. Lärarna uppger
också att den viktigaste lärdomen som eleverna ska få med sig genom un-
dervisningen i idrott och hälsa är att ha roligt genom fysik aktivitet (Eriks-
son m fl 2003). Det kan tolkas som en fokus på ett välbefinnande i pågåen-
de erfarenheter, eller som Engström (1999) beskriver det att känna kroppen
i rörelse samt att ha roligt i kroppsrörelseaktiviteter.

Demokrati som hälsoresurs
En central del av hälsa och hälsoutveckling är som jag diskuterade i kapitel 9
frågor om demokrati, delaktighet och inflytande. Frågan är på vilka sätt
delaktighet och inflytande kommer till uttryck i idrott och hälsa.

För att svara på denna fråga är det av intresse att först begrunda om
eleverna har delaktighet och inflytande i ämnet. I den nationella utvärde-
ringen av grundskolan 2003 (NU-03) ställs ett antal frågor om delaktighet
och inflytande i de olika skolämnena till såväl lärare som elever (Eriksson
m fl 2005). Det visar sig i studien att 56,6 % av eleverna och 73,5 % av
lärarna anger att eleverna har möjlighet att påverka innehållet i idrott och
hälsa10. 16% av eleverna uppger att idrott och hälsa är ett av tre ämnen där
de får påverka innehållet mest11. Vidare anger 50,9 % av eleverna och
60,3% av lärarna att eleverna kan påverka arbetssättet, samt 32,6 % av
eleverna och 30,9% av lärarna att eleverna kan påverka hur länge arbetet
pågår i ämnet. Det är dock enbart 18% av eleverna som uppger att de har
möjlighet att påverka proven.

Utvärderingen visar också att 51% av eleverna uppger att det stämmer
ganska bra eller mycket bra att lärarna planerar de olika inslagen tillsam-
mans med eleverna i ämnet, och 74% av eleverna uppger att det stämmer
ganska eller mycket bra att läraren tar synpunkter och förslag på allvar.
Dock är det 16% av eleverna som anger att det stämmer mycket dåligt att
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lärarna planerar de olika inslagen tillsammans med eleverna, och 9% av
eleverna att läraren tar synpunkter och förslag på allvar. Jämfört med an-
dra skolämnen visar den nationella utvärderingen att eleverna kan påverka
såväl innehåll som arbetssätt i paritet med andra ämnen. Utvärderingen
visar också att elevinflytandet har ökat i idrott och hälsa i flera avseenden
sedan den nationella utvärderingen 1992 (Eriksson m fl 2005). Det verkar
således som om elevernas delaktighet och inflytande i idrott och hälsa upp-
levs som relativt gott. Men frågan kan ställas om på vilka sätt eleverna
förväntas ha delaktighet i, och inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
undervisningsinnehåll i skolämnet idrott och hälsa?

I analysen av de lokala styrdokumenten har jag identifierat frågor om
demokrati, inflytande och delaktighet i planeringen av undervisningen, i
genomförandet av elevledda lektioner, en upplevelse av delaktighet i aktivi-
teterna samt i sin egen arbetsmiljö. I det andra steget i analysen av demo-
krati som hälsoresurs visar det sig att det i många fall inte går att koppla
handlingarna till en specifik ämnesdiskurs, eftersom frågor om delaktighet
och inflytande ofta skrivs som övergripande, och därmed kan klargöras i
flera ämnesdiskurser. Vissa andra handlingar går dock att tydligare hänföra
till en specifik diskurs. Resultatet kommer därmed att presenteras utifrån
de sätt varpå demokrati som hälsoresurs identifierats i dokumenten, för att
där det är möjligt klargöra dess regelbundenhet i relation till ämnesdis-
kurserna.

I planeringen
En stor del av elevinflytandet i idrott och hälsa handlar enligt min analys
om en delaktighet i planering av undervisningsinnehållet, vilket kan ses som
rimligt i aktivitetsdiskursen med dess ’underdiskurser’ samt i naturmötes-
diskursen.

Elevinflytande, eleverna får medverka i planeringen. (1–6 skola)

Detta deltagande ser i de lokala styrdokumenten ut på olika sätt. Ofta i
form av deltagande i årsplanering, eller att eleverna enskilt eller i grupp får
upprätta en önskelista över vilka aktiviteter de vill ska ingå i undervisningen.

… ’önskelista’ vid terminsstart. (1–5 skola)

Terminsplaneringen diskuteras tillsammans med eleverna innan den
fastslås. (1-6 skola)

Inflytande och delaktighet formuleras också i vissa dokument som att elever-
na är med och formar sina egna mål med ämnet.

Eleverna får i början av varje termin skriftligt utforma sin egen mål-
sättning i ämnet. Denna ligger till grund för den utvärdering som
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eleven gör i slutet av varje termin, och för avstämning under termin-
ens gång. (F-9 skola)

På så sätt utgör utvärdering i vissa dokument en del av demokrati i ämnet,
där lärarna tillsammans med eleverna också med jämna mellanrum utvär-
derar den gemensamma årsplaneringen.

Utvärdering efter varje period tillsammans med eleverna. (1–6 skola)

Jane Meckbach (2004) och Larsson (2004a) påpekar på ett liknande sätt
utifrån sina studier att elevmedverkan i idrott och hälsa ofta verkar handla
om att välja aktivitet genom exempelvis diskussion om årsplaneringen, röst-
ning eller att skriva lappar med önskemål.

Elevledda lektioner
En annan aspekt som ofta kopplas till inflytande och delaktighet i ämnet är
att eleverna är med och leder olika aktiviteter i undervisningen. Larsson
(2004b) anför att elevinflytande i ämnet ofta verkar sammanfalla med
antingen social kompetens, eller med ledarskap och elevledda övningar.

I de lokala styrdokumenten handlar de elevledda aktiviteterna om att de
ska leda en uppvärmning, leda en lek, organisera olika aktiviteter eller leda
och organisera en hel lektion. Detta blir rimligt främst inom ramen för
aktivitets-, fysiologi-, idrotts-, mororik-, samt kroppsupplevelsediskurserna.

Hjälpa till med att leda och organisera aktiviteter. (1–6 skola)

Att leda och organisera olika aktiviteter är inte sällan i de analyserade do-
kumenten ett betygskriterium för de högre betygsstegen. Det förekommer
också en koppling till att eleverna förväntas utföra uppgifter på ett demo-
kratiskt sätt.

Eleven ska kunna samarbeta med kamrater och på ett demokratiskt
sätt kunna utföra ålagda uppgifter. (7–9 skola)

Dock framkommer ej i materialet vad som avses med ett ’demokratiskt
sätt’.

Delaktighet i aktiviteterna
En annan aspekt av demokrati som hälsoresurs som kan identifieras i mate-
rialet är upplevelse av delaktighet i själva aktiviteterna. De aktiviteter som
därmed är rimliga kan identifieras inom ramen för aktivitetsdiskursen och
dess ’underdiskurser’, samt i viss mån social fostransdiskursen. Det innebär
att undervisningen utformas på ett sådant sätt, och på en sådan nivå, att
alla elever kan känna sig delaktiga och får sina behov tillgodosedda.
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Demokrati: En allsidig undervisning ger alla möjlighet att få sina
behov tillgodosedda. Med ökad ålder följer ökat ansvar för plane-
ring och genomförande av lektionerna. (F-6 skola)

Det handlar också om en undervisning som möjliggör att eleverna utveck-
lar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga, och det ska uppnås genom:

… att aktiviteterna är på en sådan nivå att eleven känner sig delaktig
och klarar av dem. (1–6 skola)

Det innebär också att eleverna förväntas ta ett ansvar för sin egen delaktig-
het genom att de utifrån något specifikt mål eller syfte får välja aktiviteter
efter eget intresse, och att:

… periodvis kunna fördjupa sig i självvald aktivitet, och kunna ta
ansvar för densamma. (F-9 skola)

Det egna valet av aktivitet förväntas öka elevernas delaktighet i aktiviteter-
nas genomförande.

I sin egen arbetsmiljö
Innehållet i den här aspekten av demokrati som hälsoresurs tar sin utgångs-
punkt i den centrala kursplanens mål för år 5 som lyder:

Eleven skall … känna till något om och kunna ge synpunkter på
arbetsmiljön i skolan. (Skolverket 2000a, s 2)

I vissa lokala styrdokument görs dock målet om arbetsmiljö i den centrala
kursplanen snarast till en demokratifråga i termer av delaktighet i, och in-
flytande över den egna arbetsmiljön på skolan. Främst har jag identifierat
arbetsmiljöfrågor inom ramen för en riskdiskurs. Det kan exempelvis bestå
i att genomföra undersökningar av den egna arbetsmiljön.

Eleven deltar aktivt i undersökningar om den egna arbetsmiljön. (1–
6 skola)

Men det kan också handla om att ha synpunkter på, och vara med och
utveckla arbetsmiljön i skolan.

… ge synpunkter på skolmaten … vara med och utveckla skolgård-
ens utseende så den stimulerar till rörelse och lek. (1–6 skola)

Arbetsmiljöfrågorna som berörs i ämnet sätts också i enstaka fall i relation
till demokratiska processer på skolan som helhet.

Elevernas arbetsmiljö bevakas av Miljögruppen och Skolrådet som
består av elever, föräldrar och personal på skolan. Dessutom har varje
elev möjlighet att ta upp arbetsmiljöfrågor på klassrådet. (1–6 skola)
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Demokratifrågor i ämnet lyfts på så sätt fram som del av det demokratiska
projektet i skolan som helhet.

Sammanfattande diskussion
Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta och diskutera resultatet i rela-
tion till verksamheten i idrott och hälsa. Det gör jag utifrån lärande och
demokrati som resurser för hälsoutveckling, de handlingar som privilegie-
ras i verksamheten samt elevernas meningsskapande.

Vid analysen av lärande respektive demokrati som hälsoresurser kan ett
innehåll i relation till hälsa identifieras i samtliga ämnesdiskurser förutom
moraliseringsdiskursen, men dock i olika utsträckning. I analysen av lär-
ande som hälsoresurs har jag identifierat resurser för deltagande i olika
fritidsaktiviteter, resurser för deltagande i lek och spel, resurser för sociala
relationer samt kunskaper om motions- och träningsformer. Vidare har jag
identifierat handlingar som syftar till att utveckla elevernas engagemang
samt ett välbefinnande i pågående transaktioner. I analysen av demokrati
som hälsoresurs har jag identifierat frågor om demokrati, delaktighet och
inflytande i planeringen av undervisningen, i elevledda lektioner, i aktivite-
terna och i elevernas arbetsmiljö. Alla dessa delar av såväl lärande som
demokrati kan betraktas som hälsoresurser i termer av begriplighet, hanter-
barhet, meningsfullhet eller välbefinnande. Lärande och demokrati som
hälsoresurser kan således möjliggöra för eleverna att hantera olika situatio-
ner de genomlever eller kan ställas inför i sin vardag. De utgör dessutom
möjliga hälsoresurser i undervisningsinnehållet i idrott och hälsa.

Det som blir tydligt vid analysen är att frågor om lärande respektive
frågor om delaktighet och inflytande explicitgörs i mindre utsträckning i
dokumenten i förhållande till vilka aktiviteter det är som ska genomföras i
undervisningen. På så sätt verkar görandet få företräde framför lärandet i
ämnet. Larsson (2004b) anför på ett liknande sätt utifrån sina elevintervjuer
att:

Uppenbarligen är lärprocesser och kunskapsbildning ett resonemang
som eleverna inte, eller mycket sällan, hört talas om i samband med
idrott och hälsa. (s 133)

Handlingar explicit relaterade till lärande som demokrati som hälsoresur-
ser har således identifierats i mindre utsträckning i materialet om man jäm-
för med beskrivna handlingar i analysen av ämnesdiskurser (kapitel 6). Men
det betyder inte att man i ämnet utesluter lärande eller demokrati som vä-
sentliga inslag i ämnet, utan enbart att lärande och demokrati inte explicit-
görs i de lokala styrdokumenten.
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Även om handlingar relaterade till lärande och demokrati kan identifie-
ras i mindre utsträckning i dokumenten är det ändå vissa delar som kan
sägas vara mer vanligt förekommande och mer betonade. Med utgångs-
punkt i lärande och demokrati som hälsoresurser visar studien att innehål-
let i idrott och hälsa präglas av att möjliggöra elevernas deltagande i sam-
hällets utbud av idrottsaktiviteter, ett engagemang och ett bestående in-
tresse för olika idrottsaktiviteter, kunskaper om träning och om olika
träningsformer samt av sociala resurser som exempelvis samarbetsförmåga.
Det antyder ett innehåll där olika idrottsaktiviteter, och olika sociala resur-
ser kan sägas dominera det som erbjuds eleverna kopplat till lärande som
hälsoresurs. Ur ett salutogent perspektiv innebär det att hälsa bör begripas
som motions och träningsformer, att hälsa bör hanteras genom deltagande
i olika idrottsaktiviteter och i sociala relationer samt att hälsa bör göras
meningsfullt genom ett livslångt engagemang i olika rörelse- och idrotts-
aktiviteter.

De handlingar som jag med hjälp av Michel Foucaults maktrelations-
begrepp (1982a) menar är privilegierade framför andra tänkbara handlingar
i verksamheten, är därmed de som har en tydlig koppling till olika idrotter,
och som ska skapa ett deltagande och ett engagemang i olika idrotts-
aktiviteter. Det är handlingar som speglar vanliga idrottsaktiviteter i sam-
hället, och aktiviteter som eleverna kan ägna sig åt på fritiden. Det blir
dessutom viktigt att aktiviteterna skapar ett engagemang under lektionerna
i termer av ett högt deltagande. Även aktiviteter som främjar sociala kvali-
teter privilegieras, det vill säga aktiviteter som utförs i grupp eller som främ-
jar utvecklingen av exempelvis samarbetsförmåga.

Det blir i detta perspektiv rimligt exempelvis med olika bollspel i under-
visningen, vilka både kan sägas utgöra vanliga idrottsaktiviteter i samhället
och som är aktiviteter som enligt olika studier ger ett högt deltagande un-
der lektionerna (Eriksson m fl 2003). Bollspel kan också sägas främja olika
sociala kvaliteter. Bollspel kan därmed beskrivas som hälsofrämjande i ett
salutogent perspektiv i termer av hanterbarhet och meningsfullhet12. Men
det som kan diskuteras är i vilken utsträckning som exempelvis färdigheter,
taktik och regler i flera olika bollspel skapar en hanterbarhet för eleverna,
och även i vilken utsträckning bollspelen speglar ungdomarnas vardag eller
den vardag av rörelse och motionsaktiviteter som vi ställs inför i ett livs-
långt perspektiv (se Engström 1999). En fråga man också kan ställa sig är
om, och i så fall hur, bollspel utvecklar förmågan att samarbeta. Det är
således inte bollspelen i sig som kan betraktas som hälsofrämjande i ett
salutogent perspektiv, utan det är lärandet som kan vara en följd av boll-
spelen som kan ses som hälsofrämjande. Den salutogena frågan blir där-
med vad eleverna ska lära sig i bollspelen som kan ha betydelse för deras
begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och välbefinnande.
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De lokala styrdokumenten ses i avhandlingen som rapporter om under-
visningens innehåll, och i analysen i detta kapitel som rapporter av innehål-
let avseende lärande och demokrati. Eleverna får via lärarna möta det
institutionaliserade innehållet, och detta innehåll kan därmed ses som en
del i elevernas meningsskapande. Det innehåll som erbjuds eleverna i ter-
mer av hälsoresurser ser då olika ut beroende på vilket lärande som fokuse-
ras. Innehållet får också olika konsekvenser ur ett hälsoperspektiv bero-
ende på hur och i vilken utsträckning demokratifrågor hanteras i ämnes-
innehållet

Vi kan exempelvis tänka oss en skola där innehållet kännetecknas av en
verksamhet som främst syftar till att eleverna ska bedriva idrottsaktiviteter
på fritiden. Undervisningen ska därigenom möjliggöra deltagande i samhäl-
lets idrottsutbud, där färdigheter i olika idrotter eller att kunna kasta springa
och hoppa utgör viktiga inslag. Det får till följd att hälsa bör hanteras som
ett aktivt deltagande i olika idrottsaktiviteter och att hälsa bör göras me-
ningsfullt genom ett livslångt engagemang i olika motions och idrotts-
aktiviteter. En annan skola kan istället kännetecknas av utveckling av mo-
toriska grundformer, kroppsuppfattning, en delaktighet i de olika aktivite-
terna där eleverna känner att de klarar av dem på sin nivå, samt positiva
kroppsupplevelser i rörelse. Det innebär istället att hälsa bör hanteras som
att möjliggöra deltagande i lek och spel i vardagen, att hälsa är ett välbefin-
nande som kan upplevas i rörelse, och att hälsa är en fråga om delaktighet
i de aktiviteter som genomförs. Ytterligare en skola kan ha en verksamhet
som till viss del även syftar till positiva kroppsupplevelser i rörelse, positiva
naturupplevelser i mötet med naturen, vilket därigenom ska möjliggöra
utvecklandet av ett engagemang i miljö och hälsofrågor. Det innebär att
hälsa bör göras meningsfullt genom ett engagemang i miljö och hälsofrågor
samt att hälsa är ett välbefinnande såväl i rörelse som i mötet med naturen.

Hälsa konstitueras således på olika sätt i ämnet. Om och hur demokrati
och lärande hanteras i undervisningsinnehållet i idrott och hälsa får där-
med i ett salutogent perspektiv olika potentiella konsekvenser för elevernas
meningsskapande, och deras möjlighet att lära sig hälsa. Man kan säga att
en fokus på aktivitet och görande i ämnet får till följd att hälsa främst
betraktas som en fysiologisk fråga (se kapitel 8). Det innebär också att kva-
liteter som delaktighet, inflytande eller olika aspekter av lärande som är
centrala också ur ett hälsoperspektiv kommer i skymundan i undervisning-
sinnehållet. Som Håkan Larsson och Karin Redelius (2004) diskuterar bör
fokus på aktivitet i ämnet kompletteras med vilka kunskaper eller kvalite-
ter som eleverna ska lära i ämnet. Jag vill tillägga att en sådan koppling inte
enbart är centralt för att tydliggöra ämnets kunskapsobjekt, utan också för
en fortsatt diskussion om ämnets perspektiv på hälsa genom att betrakta
hälsa även som en pedagogisk fråga. Med en salutogen utgångspunkt är det
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rimligt att betrakta hälsa såväl som en fysiologisk som en pedagogisk fråga,
och det innebär således att exempelvis både konditionsträning och en me-
ningsfull fritid kan ses som resurser för hälsoutveckling.

I nästföljande kapitel sammanfattas och diskuteras analyserna av ämnes-
innehållet i skolämnet idrott och hälsa. Hur hälsa konstitueras i ämnet kom-
mer då att uppmärksammas dels genom de två analyserna av hälsa i idrott
och hälsa (kapitel 8 och 10), och dels genom att diskutera de två analyserna
gemensamt. Det gör jag i kapitlet under rubriken hälsa i idrott och hälsa –
ett salutogent perspektiv.
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Noter
1 Till skillnad från analyser med patogen utgångspunkt som fokuserar olika sjuk-
domar eller risker.
2 Regelbundenheten över tid som jag specifikt använder i avhandlingens två andra
studier använder jag inte vid dessa analyser. Det främst på grund av att frågorna
inte fokuserats i historiska studier av ämnesinnehållet i idrottsämnet, viket gör att
regelbundenhet är svårt att klargöra avseende frågor om lärande och demokrati.
Regelbundenhet över tid kan dock delvis klargöras i förhållande till de regelbunden-
heter som lyfts fram vid analysen av ämnesdiskurserna (se kapitel 6).
3 Särskilt tydligt blir det när man tittar på de elever som fått höga betyg i ämnet.
Det visar sig att elever med de högre betygen också i större utsträckning uppger att
de lärt sig hur man kan träna sin kondition styrka och rörlighet (Eriksson m fl
2005).
4 De viktigaste lärdomarna i idrott och hälsa är enligt lärarna på grundskolan; ha
roligt genom fysisk aktivitet, lära sig samarbeta, förbättrad fysik, bättre självför-
troende, prova på många idrottsaktiviteter samt få en positiv syn på sin kropp
(Eriksson m fl 2003).
5 Det visar sig exempelvis att enbart 28,2 % av eleverna i år 9 uppger att de fått
kunskaper om friluftsliv, d v s att vara i skog och mark, under olika årstider. Det
ska jämföras med att 67,5 % av eleverna uppger att de lärt sig olika idrottsaktiviteter
(Eriksson m fl 2005).
6 För en diskussion om kopplingar mellan miljö och hälsa, samt om miljömed-
vetenhet, livsstil och hälsa se t ex Hansson (2001).
7 I Eriksson m fl (2003) visar det sig att 85 % av eleverna i år 6 och 65 % av
eleverna i år 9 uppger att ämnet idrott och hälsa bidragit till deras lust att röra på
sig. I Eriksson m fl (2005) anger 67 % av eleverna i år 9 att idrott och hälsa bidragit
till deras lust att röra på sig.
8 För en fördjupad diskussion om naturumgänge, naturupplevelser, hälsa och väl-
befinnande se också Berit K Svanqvists avhandling (2000).
9 Det jämfört med att eleverna utvecklar en stark och vältränad kropp samt att
eleverna utvecklar en god fysisk förmåga att kunna utöva olika idrottsgrenar (Eriks-
son m fl 2003, 2005). Nio av tio lärare uppger att deras undervisning i hög eller
mycket hög grad tar som utgångspunkt att eleverna utvecklar ett positivt förhål-
lande till den egna kroppen (Eriksson m fl 2003).
10 Alla siffror anger andel elever som svarat mycket eller ganska mycket på respek-
tive fråga (Eriksson m fl 2005).
11 Intressant att notera utifrån studien är också att ”elever som undervisas av be-
höriga lärare uppger i högre grad att de har inflytande över innehållet i undervis-
ningen än de som undervisas av obehöriga lärare” (Eriksson mfl 2005, s 159).
12 Det är även fullt möjligt att diskutera bollspel som hälsofrämjande i termer av
begriplighet, välbefinnande eller demokrati. Det görs dock inte i de analyserade
dokumenten.
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KAPITEL 11

Skolämnet idrott och hälsas ämnesinnehåll
– en avslutande diskussion och blick framåt

I detta avslutande kapitel ska jag med utgångspunkt i avhandlingens syfte
först diskutera hur jag betraktar analysresultatet, och vilka anspråk jag har
på resultaten. Därefter diskuteras resultatet av avhandlingens tre studier. I
denna diskussion kommer jag att sätta resultatet i relation till vissa historis-
ka villkor för innehållet i ämnet, samt diskutera några konsekvenser jag
tycker mig kunna urskilja från avhandlingsresultaten. Avslutningsvis disku-
terar jag avhandlingen som helhet i termer av förutsättningar för att lära sig
hälsa.

Meningsskapandets institutionella innehåll och villkor
I avhandlingen argumenterar jag, med grund i John Deweys transaktionella
perspektiv på meningsskapande och en diskursteoretisk position, för möj-
ligheten att diskutera analysresultaten såsom meningsskapandets institu-
tionella innehåll och villkor. Transaktionsperspektivet utgör därmed ett sätt
att öppna för analyser av det institutionella som deltagare i meningsska-
pande processer, och diskursteori tillför ett sätt att analysera meningsska-
pandets institutionella innehåll i termer av mönster och regelbundenhet i
handling. Michel Foucaults begrepp maktrelationer möjliggör slutligen en
diskussion av meningsskapandets institutionella villkor. Med denna utgångs-
punkt argumenterar jag för att diskurser ger förutsättningar för att skapa
mening i världen. Diskurserna utgör därmed begränsningar och möjlighe-
ter för vad som kan sägas eller göras i en viss verksamhet. Deltagarna i en
verksamhet har givetvis möjlighet att handla på olika sätt, men är samtidigt
orienterade mot de diskurser som påbjuds i den verksamhet eller situation
de befinner sig i. De identifierade diskurserna utgör därmed i avhandlingen
det innehåll eleverna måste förhålla sig till genom att orientera sig emot,
följa, motsäga, stå emot eller ignorera. Oavsett om eleverna följer, accepte-
rar, ignorerar eller gör motstånd mot det erbjudna innehållet är de diskur-
ser läraren påbjuder i undervisningen en aspekt av elevernas transaktioner i
ämnet. Det innebär att de diskurser som utgör analysresultatet i avhand-
lingens studier kan betraktas såsom institutionella förutsättningar för me-
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ningsskapande i undervisningen, och därmed rimligtvis kan diskuteras som
en del i elevernas meningsskapande i ämnet.

Ytterligare en fördel med avhandlingens transaktionella perspektiv på
meningsskapande är att det är möjligt att diskutera även andra deltagare i
meningsskapande processer i termer av det individuella: elevernas tidigare
erfarenheter, samt det intersubjektiva: de möten som genomlevs i undervis-
ningen. Det individuella och det intersubjektiva utgör därmed andra, stän-
digt närvarande, dimensioner i meningsskapande processer. Som exempel
på detta har jag i studien av ämnesdiskurser identifierat flera diskurser där
idrottsaktiviteter med olika mål och syften utgör rimliga handlingar. I
aktivitetsdiskursen syftar idrottsaktiviteterna till att erbjuda eleverna ett
brett utbud av rörelseaktiviteter, i fysiologidiskursen till konditionsträning,
i idrottsdiskursen att utveckla idrottsfärdigheter, i kroppsupplevelsedis-
kursen att uppleva kroppen i rörelse, och i social fostransdiskursen att träna
samarbete. Valet av idrottsaktiviteter kan på så sätt sägas påbjuda olika
undervisningsinnehåll som del i elevernas meningsskapande. Samtidigt kan
man fråga sig vad det innebär för elevernas meningsskapande att aktivite-
terna är så tydligt kopplade till idrottsrörelsens utbud av idrotter. Här kan
man med transaktionsperspektivet dessutom ta hänsyn till och resonera om
elevernas tidigare erfarenheter av idrott i såväl skolan som på fritiden: det
individuella, samt till de relationer och handlingar som genomlevs i under-
visningssituationen: det intersubjektiva. Det innebär att man med grund i
transaktionsperspektivet kan fråga sig om det är elevernas erfarenheter av
idrottsrörelsens idrottsaktiviteter som re-aktualiseras i undervisningen, el-
ler om det är deras erfarenheter av en idrottsundervisning som präglas av
exempelvis positiva kroppsupplevelser och sociala relationer?1 Är det kan-
ske till och med så att valet av idrottsgrenar är problematiskt oavsett vilket
innehåll läraren påbjuder i termer av samarbete eller hälsa om man inte
samtidigt tar hänsyn till elevernas tidigare genomlevda erfarenheter av
idrott. De erfarenheter som på så sätt kommer till uttryck vid olika val av
innehåll är något som ytterligare kan beforskas, genom att exempelvis i
klassrumsstudier analysera de erfarenheter som eleverna re-aktualiserar i
olika typer av undervisningssituationer (se t ex Almqvist 2005, Wickman
& Östman 2002, Öhman 2006).

Det för mig samtidigt in på styrkor och svagheter med att söka identi-
fiera den institutionella dimensionen av meningsskapande i lokala styr-
dokument för ämnet. Jag vill då särskilt uppmärksamma dels det institutio-
nella som deltagare i elevernas meningsskapande, dels de lokala styr-
dokumenten som rapporter av undervisningens innehåll.
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Är det således rimligt att diskutera resultaten som en aspekt av menings-
skapande i ämnet? Om man utgår från Barbara Rogoff (1995), så anför
hon att individuella, intersubjektiva respektive institutionella dimensioner
kan ses om olika deltagare i meningsskapande processer. Det institutionella
utgörs därvidlag av diskurser man har tillgång till, eller som erbjuds i en
specifik verksamhet i termer av dess institutionella och historiskt relaterade
förutsättningar. Som jag ser det är därmed en av styrkorna med analysen av
det institutionella som en deltagare i elevernas meningsskapande att under-
visningsinnehållet i termer av institutionella och historiskt relaterade fakto-
rer kan analyseras utan att bortse från andra deltagare i meningsskapande
processer. Det innebär att de ämnesdiskurser som identifieras kan behand-
las som en dimension av elevernas meningsskapande i undervisningen. Ge-
nom analysen av det institutionella är det också möjligt att identifiera inne-
hållet i termer av mål, syften, utgångspunkter, värden och resurser som inte
på ett tydligt sätt visar sig vid analyser av undervisningspraktiken, men som
ändå kan betraktas som en del i elevernas meningsskapande i undervis-
ningen. Mitt huvudsakliga metodologiska bidrag kan härvidlag samman-
fattas med att jag utifrån analyser av auktoritativa texter om ämnes-
innehållet, kan diskutera hur institutionella och historiskt relaterade aspek-
ter av undervisningsinnehållet rimligtvis utgör en del i elevernas menings-
skapande.

Värt att notera är att diskursanalyserna i avhandlingen leder till beskriv-
ningar av undervisningsinnehållet i generella termer. En svaghet med att på
detta sätt analysera det institutionella som deltagare i meningsskapande
processer är därmed främst att meningsskapandet inte studeras i den speci-
fika undervisningssituationen i termer av vilka erfarenheter eleverna aktua-
liserar, eller vad som sker i olika möten i undervisningen. Det innebär att
det inte är möjligt att uttala sig om vilken mening den enskilda eleven ska-
par. Dessa dimensioner av meningsskapande processer bör istället studeras
via klassrumsstudier, eventuellt kompletterat med lärar- och elevintervjuer
om mål, syften och upplevelser av den specifika undervisningssituationen
(se t ex Quennerstedt & Sundberg 2004, Öhman 2006). Samtidigt kommer
man vid klassrumsstudier av undervisningssituationen endast åt det som
visar sig i undervisningen, det vill säga det som är observerbart. Det gör att
sådana studier dessutom bör kompletteras med analyser av menings-
skapandets institutionella dimension, också i termer av dess institutionella
och historiskt relaterade förutsättningar (jfr Altman & Rogoff 1987).

Den andra frågan, som också är central för avhandlingens anspråk, är
huruvida de lokala styrdokumenten kan betraktas som diskursiva rappor-
ter om undervisningens innehåll, där den institutionella dimensionen av
meningsskapande kan identifieras. Eller annorlunda uttryckt: är det rimligt
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att se de lokala styrdokumenten som rapporter av undervisningens inne-
håll?

De lokala styrdokumenten, vilka är avhandlingens huvudsakliga empiri,
är texter som lärare på respektive skola formulerar om undervisningens
innehåll. Där framställs de syften och mål lärarna har med undervisningen,
hur dessa mål ska uppnås i undervisningen samt hur målen ska utvärderas
och bedömas. I kapitel 5 argumenterar jag vidare för att de lokala styr-
dokumenten har en framträdande roll i den målstyrda skolan, då de ska
ange ämnesinnehållet och vägen mot de nationellt uppställda målen i äm-
net. De är också dokument som lärarna i olika studier (Eriksson m fl 2003,
Meckbach 2004, Österberg 1998) uppger utgör en viktig grund för under-
visningen, och där de på ett djupare plan sökt formulera ämnesinnehållet
genom att konkretisera hur målen i den centrala kursplanen ska nås. Doku-
menten kan också ses som uttryck för en typ av styrning av innehållet där
lärarna blir ”… ansvariga i ett offentlig ljus för sin verksamhet på ett annat
sätt än då det ’bara’ gällde att ’följa kursplanen’ ” (Larsson 2004a, s 224).
Med den grunden utgår jag ifrån att lärarna inte ’hittar på’ när de formuler-
ar sina lokala arbetsplaner, utan på ett seriöst och ärligt sätt beskriver syf-
ten, mål, aktiviteter och bedömningsgrunder i sin undervisning. Därmed
kan de lokala styrdokumenten ses som viktiga auktoritativa texter om un-
dervisningens innehåll.

Men är det möjligt att identifiera diskurser i texterna? Eftersom diskurser
alltid på något sätt är lokaliserade över tid, är analys av texter ett rimligt
sätt att identifiera diskurser i ämnesinnehållet. Eftersom det vore föga tro-
ligt att samma enstaka ämnesinnehåll formuleras på olika skolor vid samma
tillfälle, menar jag att de mönster som kan identifieras i flera lokala styr-
dokument också kan förstås som regelbundna över tid. Mönstren kan där-
med identifieras som diskurser i termer av mönster och regelbundenhet i
handling (se kapitel 5). Dessutom verifierar jag diskursanalyserna dels ge-
nom att förhålla mig till olika historiska studier av ämnesinnehållet, dels
genom de lärar- och elevenkäter med samma urval av skolor som de analy-
serade lokala styrdokumenten (Eriksson m fl 2003).

Sammanfattningsvis har således det transaktionella perspektivet på
meningsskapande, tillsammans med en diskursteoretisk position, möjlig-
gjort att de lokala styrdokumenten som utgör avhandlingens huvudsakliga
empiri kan betraktas som rapporter av befintliga diskurser i undervisning-
ens innehåll. Vidare att de identifierade diskurserna kan ses som ett
institutionaliserat innehåll som via läraren påbjuds i undervisningen, som
eleverna kan förhålla sig till på olika sätt, exempelvis genom att följa, igno-
rera eller motstå. Det är mot bakgrund av detta som man kan säga att det
är det rimligt att analysresultaten i avhandlingen kan diskuteras i termer av
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meningsskapandets institutionella innehåll och villkor. Sammantaget inne-
bär ovanstående resonemang, enligt min mening, att avhandlingens syfte
att belysa och diskutera institutionella förutsättningar för meningsskapande
i undervisningen i idrott och hälsa, kan sägas vara behandlat i avhand-
lingen.

Det är också mot denna bakgrund som jag i den följande diskussionen
kommer att, med utgångspunkt i de identifierade diskurserna, diskutera
innehållet i skolämnet idrott och hälsa såsom en deltagare i menings-
skapande processer i undervisningen i idrott och hälsa.

Skolämnet idrott och hälsas ämnesinnehåll
I samband med respektive studie (kapitel 6, 8 och 10) diskuterade jag resul-
taten i relation till vilka handlingar som privilegieras i undervisningen samt
i relation till elevernas meningsskapande. I det följande ska jag ytterligare
diskutera resultaten av avhandlingens tre studier. Det gör jag dels genom
att relatera de identifierade diskurserna till historiska villkor för ämnes-
innehållet i termer av vilka ämnestraditioner respektive hälsotraditioner som
bärs upp i undervisningsinnehållet, dels genom att diskutera några konse-
kvenser av resultaten.

Ämnesdiskurser i idrott och hälsa
I studien av ämnesdiskurser i skolämnet idrott och hälsas undervisningsin-
nehåll (studie I) visar analysen av de lokala styrdokumenten på en domi-
nans av en aktivitetsdiskurs tillsammans med en social fostransdiskurs. Re-
sultatet tyder därmed på att ämnet på grundskolan kännetecknas av ett
innehåll som präglas av ett brett utbud av aktiviteter, ett aktivt deltagande,
att ha roligt genom fysisk aktivitet samt av en förväntan att eleverna ska
vara aktiva i bemärkelsen röra på sig. Vidare kännetecknas innehållet av
handlingar som främjar positiva relationer, samarbete och en god gemen-
skap. Det är således handlingar som skapar en hög aktivitet, och handling-
ar som främjar samarbete och goda relationer som privilegieras framför
handlingar där den fysiska aktiviteten är lägre, eller handlingar som utförs
enskilt. Det innebär att exempelvis bollspel som enligt Charli Eriksson m fl
(2003) skapar ett högt deltagande och en hög aktivitet i undervisningen,
privilegieras framför aktiviteter som friluftsliv eller diskussioner och sam-
tal.

Av ’underdiskurserna’ till den dominerande aktivitetsdiskursen är det
främst en fysiologidiskurs, men också en idrottsdiskurs som präglar inne-
hållet. Även motorikdiskursen är till viss del framträdande, men enbart i
skolor med elever i yngre åldrar. Det innebär att konditionsträning, idrotts-
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färdigheter, moment av tävling samt i viss mån motorisk träning är möjliga
aktiviteter i ämnet, och att såväl terränglöpning, cirkelträning, motorik-
banor, skridskoteknik och innebandymatcher är rimliga handlingar i un-
dervisningen. I mindre, men inte obetydlig, utsträckning är även naturmötes,
risk-, kroppsupplevelse-, och hygiendiskurserna en del av ämnesinnehållet i
idrott och hälsa.

Analysen av ämnesdiskurser visar således upp en relativt bred och kom-
plex bild av ämnet och ämnesinnehållet. Det blir särskilt tydligt om man ser
till innehållet på de olika skolorna, och inte enbart pekar på den domine-
rande bilden. Samtidigt finns det vissa enskilda dokument där denna breda
och komplexa bild inte kan identifieras, utan där innehållet verkar vara
mer ensidigt inriktat mot exempelvis konditionsträning eller idrottsfärdig-
heter. Utifrån det breda ämnesinnehållet i min analys blir det på så sätt
möjligt att föra en diskussion i förhållande Björn Sandahls (2005) slutsats
från sin avhandling om att innehållet i idrottsämnet inte förändrats avse-
värt under de senaste fyrtio åren. Det eftersom innehållet, enligt Sandahl,
under perioden domineras av ett fåtal och även samma fysiska aktiviteter
(främst gymnastik, fysisk träning, bollspel och friidrott). I min studie kan
en viss typ av aktivitet istället vara en rimlig handling i olika diskurser, och
därmed blir samma aktivitet uttryck för olika val av undervisningsinnehåll.
Dans som aktivitet kan exempelvis ses som uttryck för såväl en aktivitets-
diskurs som en kroppsupplevelse- eller social fostransdiskurs. Det innebär
att det erbjudna innehållet kan vara olika även om den valda aktiviteten är
densamma, och att innehållet på så sätt mycket väl kan ha förändrats. Med
det inte sagt att eleverna nödvändigtvis lär sig något annat eftersom det är
den institutionella dimensionen av meningsskapande som har identifierats i
min studie. De erfarenheter som eleverna aktualiserar i det genomlevda
undervisningsinnehållet kan mycket väl vara detsamma som tidigare när
samma aktiviteter erbjuds i undervisningen oavsett vilket innehåll i termer
av exempelvis mål och syften som påbjuds.

Även om resultatet tyder på att ämnesinnehållet domineras av aktivitets-
och social fostransdiskurserna, kan ämnet också förstås utifrån sina histo-
riska traditioner. De ämnestraditioner som vid olika tider kan sägas domi-
nera innehållet i idrottsämnet, och som därmed innebär olika föreställningar
om den undervisning som ska bedrivas är: Linggymnastiken, fysiologi samt
idrott i idrottsrörelsens tappning (Ljunggren 1999, Lundquist-Wanneberg
2004, Sandahl 2005). I mina studier är de historiska villkoren för såväl
fysiologi- som riskdiskursen möjliga att förstå utifrån en fysiologitradition
i ämnet, medan traditionen med idrottsrörelsens utbud av idrottsaktiviteter
främst kan ses i aktivitets-, och idrottsdiskurserna. Däremot är traditionen
från Linggymnastiken inte något som kan identifieras inom ramen för
ämnesdiskurserna i mitt material.
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Det innebär att de föreställningar om undervisningens innehåll i termer
av vikten av en god kondition, träningseffekt, mängden träningstillfällen,
kunskaper från anatomi och fysiologi, valet av idrottsgrenar, idrotternas
teknik samt tävlingsmomentet är något som framstår som rimligt i dagens
idrottsundervisning precis som det gjort historiskt. Det trots att dessa mo-
ment, och då framförallt de specifika idrottsgrenarna, inte har någon fram-
skjuten plats i de centrala styrdokumenten (se Sandahl 2005). Man kan
säga att diskurserna delvis bärs upp av ämnets historiska traditioner, och
på så sätt tas det ibland också för givet att konditionsträning och idrotts-
grenar är väsentliga inslag i ämnet, samt också på vilket sätt och med vilka
utgångspunkter olika aktiviteter ska utföras. Men även ämnets roll i elever-
nas sociala fostran, friluftslivet och estetiska dimensioner av rörelse i kropps-
upplevelsediskursen är något som kan förstås utifrån ämnets historiska,
dock ej dominerande, traditioner (Carli 2004, Sandahl 2005, Sundberg &
Öhman 2000). Det är alla delar som funnits med i ämnesinnehållet i olika
utsträckning i ämnets historia, och som också de därmed utgör historiska
villkor för den praktik som ska bedrivas.

Två särskilt intressanta diskurser att lyfta fram utifrån mitt resultat är
dessutom hygien- respektive moraliseringsdiskurserna, det vill säga att
eleverna i ämnet måste underordna sig läraren som auktoritet, passa tider,
ha rätt utrustning och utföra ålagda uppgifter på ett seriöst sätt samt du-
scha efter lektionerna. De är intressanta eftersom detta varit delar av ämnet
historiskt sett, men inte står att finna i formuleringar i nuvarande kursplan
för ämnet. Frågan är om hygien- och moraliseringsdiskurserna ska ses som
rester av tidigare ämnestraditioner som bärs upp i ämnesinnehållet och/
eller om det snarare handlar om formuleringar i lokala arbetsplaner och
lokala betygskriterier i syfte att få verksamheten att fungera. De utgör i så
fall ett sätt att se till att eleverna ’är redo’ för undervisningen samt att de
duschar efteråt. Oftast är det formulerat på så sätt att om eleven inte kom-
mer i tid med rätt utrustning, kan det få effekt på betygen.

Några konsekvenser av de identifierade ämnesdiskurserna
Ytterligare några saker som jag särskilt vill uppmärksamma utifrån analy-
sen av ämnesdiskurser är för det första spänningen inom ramen för aktivi-
tetsdiskursen mellan vikten av att aktivera eleverna i undervisningen, och
diskursens grundläggande karaktärsdrag att eleverna har ett naturligt
rörelsebehov och en inneboende lust till rörelse. Eller annorlunda uttryckt:
är behovet av rörelse, och lusten till rörelse något medfött och ständigt
inneboende som kan stimuleras och lockas fram av ett brett utbud av akti-
viteter, eller är det snarare en vana som är något vi lär oss? Frågan kan
jämföras med Håkan Larssons (2001) diskussion om att idrott i hans studie
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framställs som ett sätt att kanalisera det mänskliga ’behovet’ av fysisk akti-
vitet. Idrott skildras i Larssons diskussion därmed som något gott i sig, där
en negativ inställning till idrott och fysisk aktivitet snarast förläggs till indi-
videns inre som ett ’personligt problem’, och framstår som en inre kamp
mot kroppens ’naturliga behov’.

Om vi med utgångspunkt i min studie förutsätter att livslång fysisk akti-
vitet är en av ämnets huvuduppgifter kan konsekvenserna av hur frågan om
rörelsebehov och lusten till rörelse hanteras sannolikt bli olika, inte minst i
termer av människosyn. Å ena sidan om rörelsebehovet och lust till rörelse
är något naturligt och inneboende, så individualiseras den fortsatta fysiska
aktiviteten och frågan om livslång fysisk aktivitet, och framstår i stor ut-
sträckning som oberoende av olika sociala faktorer. Det blir snarast en form
av essentialistisk människosyn, som får till följd att om elever inte vill idrotta
eller vara fysiskt aktiva på fritiden, så faller ansvaret i större utsträckning
på eleven, under förutsättning att en god bredd av aktiviteter erbjudits i
undervisningen på ett smakfullt sätt. Eleven har inte ’hittat’, eller vill inte
hitta den aktivitet som lockar fram det inneboende rörelsebehovet. Samti-
digt måste man i skolämnet givetvis fråga sig om man, för att locka fram
det inneboende rörelsebehovet, har erbjudit en god bredd av rörelse-
aktiviteter och friluftsverksamhet i undervisningen. Har man erbjudit ex-
empelvis dans, friluftsliv, promenader eller simning i samma utsträckning
som de olika lagbollspelen?

Men å andra sidan om rörelsebehov och lust till rörelse snarare är en
fråga om en vana som vi kan lära oss, men även lära oss att det inte är något
för mig, så blir frågan om motionsvanor och livslång fysisk aktivitet starkt
beroende av olika omgivningsfaktorer såsom Lars-Magnus Engström (1999)
exemplifierar genom uppväxtvillkor, levnadsförhållanden eller social posi-
tion. Ansvaret faller därmed i större utsträckning på skolan och läraren.
Det blir på så sätt istället en fråga om ett lärande där elevernas erfarenheter,
undervisningssituationen och utbudet av aktiviteter möts i menings-
skapandet om, genom eller i olika rörelseaktiviteter. Rörelsebehov och
rörelseglädje blir, istället för något inneboende, en fråga om något man kan
lära sig. Så istället för att fokusera bredden av aktiviteter som erbjuds, hand-
lar det i större utsträckning om hur människor lär och därmed på vilka sätt
aktiviteterna genomförs.

För det andra vill jag dessutom uppmärksamma att samarbete, och ut-
vecklande av elevernas samarbetsförmåga, framstår som väsentligt i ämnet.
Men frågan är vilket samarbete, och vilka aktiviteter som leder till en ut-
vecklad samarbetsförmåga. I dokumenten lyfts samarbete fram som något
mycket centralt i undervisningsinnehållet, men det framställs inte med den
teoretiska eller begreppsliga grund i texterna i likhet med den som exempel-
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vis fysisk träning har i fysiologin. Ibland beskrivs olika samarbetsövningar
som ett huvudmoment som ska genomföras i undervisningen, och ibland
som en given effekt av att man till exempel spelar lagbollspel eller i olika
lekar. Men det är i dokumenten oklart vad samarbete innebär, och hur
eleverna förväntas utveckla sin samarbetsförmåga. Är det så att bara för att
elever gör saker tillsammans så är en förmåga att samarbeta en positiv bief-
fekt, eller krävs det något mer? Och vad består denna samarbetsförmåga av
som eleverna ska utveckla? Samtidigt är det intressant att notera att när-
mare 70 % av eleverna i år 9 i enkäter uppger att de utvecklat sin förmåga
att samarbeta inom ramen för ämnet idrott och hälsa2 (Eriksson m fl 2005).

Avslutningsvis vill jag också påpeka att en undervisning som baserar sig
på måttbandet, tidtagaruret, poängprotokollet och tabellerna som ämnet
ibland kritiseras för (Eriksson m fl 2003, 2005, Sandahl 2005), i liten ut-
sträckning syns i mitt material. I de fall där det påträffas är det i de lokala
betygskriterierna främst vid de högre betygsgraderna (VG, MVG). Däre-
mot kan frågan om att tävla identifieras i större utsträckning i materialet
som helhet. Men inte i termer av att det är viktigt att jämföra eller att vinna,
utan som att lära sig hantera både vinster och förluster. Tävlingsmomentet
framstår därmed som något självklart och givet i de olika aktiviteterna i
undervisningen, men med tillägget att tävlandet i skolans specifika kontext
ska avdramatiseras och göras till något annat än att jämföra och hierarki-
sera (jfr Eriksson m fl 2003, 2005). Men med tanke på att måttbandet och
tidtagaruret ibland kommer fram vid betygssättning så kan att mäta, jäm-
föra och vinna trots detta avdramatiserande få en mer framträdande roll i
elevernas meningsskapande i ämnet än vad som kanske avses. Jag menar att
betygssättningen snarast ’tvingar’ lärarna tillbaka till det mätbara med
måttband och tidtagarur, förmodligen eftersom ämnets kunskapskvaliteter
och lärandet i ämnet i liten utsträckning är språkliggjort och därmed rela-
tivt oformulerat (se Larsson & Redelius 2004). Man är inom idrottsämnet
således ovan att formulera sig i termer av kunskaper och kunskapsformer,
vilket gör att processen att omsätta kunskaper i ämnet till betygsgrader
som bygger på kunskapskvaliteter och vad eleverna lär sig i ämnet förmod-
ligen är en komplex fråga.

Sammanfattningsvis kan sägas att idrottsämnet i analysen av ämnesdis-
kurser framstår som ett innehållsmässigt brett och komplext ämne som
domineras av aktivitets- och social fostransdiskurserna, där aktiviteter, elev-
ernas aktivering och sociala fostran utgör centrala inslag. Det verkar såle-
des inte som ämnets tidigare dominans av en fysiologi- respektive en
idrottsrörelsetradition är lika tydlig idag som den varit historiskt, även om
fysiologi- respektive idrottsdiskursen verkar utgöra en allt större del i
undervisningsinnehållet ju äldre eleverna är. Idrott och hälsa framträder
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också som ett ämne där rörelse kan konstitueras på en mängd sätt, där
analysen visar att rörelseaktiviteterna kan konstitueras som såväl kondi-
tionsträning, rörelseglädje, social aktivitet, motorisk träning eller som fri-
tidsaktivitet. Avslutningsvis verkar friluftsverksamheten i ämnet vara en
mindre, separerad, men ändå inte obetydlig del av innehållet i ämnet. Men
framförallt framstår det som att vissa skolor ger friluftslivet en mer bety-
dande roll i undervisningen än andra skolor.

Hälsa i idrott och hälsa – ett dominerande patogent perspektiv
Analysen av synen på hälsa i idrott och hälsas ämnesdiskurser (studie II)
visar på en dominans av ett innehåll i relation till hälsa som präglas av
främst en fysiologidiskurs, men även till viss del risk-, och hygiendiskurser-
na. Resultatet tyder således på att det hälsorelaterade innehållet i ämnet
främst handlar om att undervisningen ska stimulera till goda vanor avseen-
de fysisk aktivitet och kost, att undervisningen ska ge fysisk träning samt
utveckla elevernas kunskaper om fysisk träning. Innehållet präglas vidare
av handlingar som främjar en hög aktivitetsnivå som ska ge en god trä-
ningseffekt, ett positivt förhållningssätt som ska stimulera till goda mo-
tionsvanor samt kunskaper om konditions- och styrketräning. Det innebär
således att löpning, intervallträning samt lekar eller idrotter som ger en god
träningseffekt är rimliga handlingar i undervisningen ur ett hälsoperspek-
tiv.

Hälsa handlar i analysen främst om att förebygga samt på sikt förhindra
sjukdomar och risker med dålig kondition, en stillasittande livsstil och en
dålig kosthållning. Det blir således utifrån analyserna rimligt att anta att
ämnet domineras av en patogen hälsodiskurs. Hälsa utgör i det patogena
perspektivet människans normaltillstånd, vilket innebär att en (normal)
hälsosam elev inom ramen för ämnet konstitueras som en fysiskt aktiv elev
som har ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet samt goda kunska-
per om hur man tränar sin kropp. I en patogen hälsodiskurs är det också
för givet taget att fysisk aktivitet, konditionsträning och idrott leder till
hälsa genom att det på sikt reducerar risken för sjukdomar och motverkar
effekterna av en stillasittande livsstil. Det innebär också ett för givet ta-
gande om att så länge som eleverna rör på sig och är fysiskt aktiva i till
exempel lekar, terränglöpning eller bollspel, så är det bra för hälsan3. David
Johns (2005) anför att det jag benämner som den patogena hälsodiskursen
på så sätt för med sig:

… the idea that lifestyle is a manageable risk factor that can lead to
the control of chronic diseases, and physical activity, as a lifestyle,
has been singled out as having the potential to significantly contribute
to their risk reduction. (Johns 2005, s 71)
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Relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa framstår därmed i ämnet som
en instrumentell, fysiologisk samt medicinsk relation, och i den relationen
konstitueras vad som är normalt, vad som betraktas som risk samt vad
hälsa är. Eleverna påbjuds således ett innehåll i relation till hälsa som är en
fråga om att motionera och att äta rätt för att exempelvis undvika sjukdo-
mar respektive undvika övervikt.

Konsekvenser av den patogena hälsodiskursen är, som analysen visar, att
det är den biologiska kroppen som kommer i fokus i undervisningen, vilket
enligt Katarina Swartling Widerström (2005) medför ett dualistiskt per-
spektiv på kropp. Den patogena hälsodiskursen kan också få till följd, som
John Evans och Brian Davies (2004) diskuterar, att kroppen konstitueras
som bristfällig, ofärdig och utsatt för risk. Bristfällig: där hälsa handlar om
att rätta till fel och brister, ofärdig: där den biologiska kroppen är i ständigt
behov av omvårdnad genom fysisk träning, samt utsatt för risk: där livstils-
faktorer som dålig kost, för lite motion och andra riskfaktorer måste före-
byggas. Konsekvensen är att det i skolans idrottsundervisning är en:

… focus on the body as imperfect (whether through circumstances of
ones class and poverty, or self neglect), unfinished—and to be
ameliorated through physical therapy (circuit training, fitness
through sport and better diet), threatened—(by the risks of modern-
ity/lifestyles of food, overeating, inactivity) and, therefore, in need of
care and being changed. (Evans & Davies 2004, s 214)

Ur ett hälsoperspektiv är de historiska villkoren för den dominerande fysio-
logidiskursen på ett tydligt sätt möjlig att förstå utifrån en fysiologitradi-
tion i ämnet, där hälsa i stort likställs med en god kondition, och där trä-
ningseffekt samt konditionstränande aktiviteter utgör grunden för verksam-
heten. Även villkoren för hälsa i risk- respektive hygiendiskurserna är i ett
historiskt perspektiv rimliga, där såväl renlighet som att genom kunskaps-
förmedling förändra människors riskabla livsstilar utgör väsentliga inslag i
synen på hälsa i såväl skolan som samhället i övrigt. Hälsa har således ock-
så historiskt i stor utsträckning konstituerats som en medicinsk fråga med
fokus på en individuell och kroppslig hälsa, risker med dålig kondition och
övervikt samt oönskade (stillasittande) livsstilar utifrån främst fysiologiska
förklaringsmodeller4. Dock är inte Linggymnastiktraditionens fokus på häl-
sa som en god hållning något som jag kan identifiera i materialet.

Samtidigt, vid analysen av hälsa i ämnesdiskurserna, kan det tyckas för-
vånande att det vidgade perspektivet på hälsa såväl i samhällsdebatten som
i skolans styrdokument i stort sett är frånvarande i mina analyser. Att hälsa
skulle kunna handla om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och
därmed hela människan i hela sin livsmiljö är något som enbart kan identi-
fieras i mycket liten utsträckning i de lokala styrdokumenten för ämnet.
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Hälsa konstitueras istället som en ensidigt fysiologisk eller medicinsk fråga.
Men beror det på synen på hälsa, eller kan det istället förklaras av att rela-
tionen mellan fysisk aktivitet och hälsa såväl i skolan (Larsson & Redelius
2004), i samhällsdebatten (Öijen 2005) som i den internationella forsk-
ningen på skolämnet (Gard & Wright 2001) framstår som en given ensidig
fysiologisk relation som i liten utsträckning också konstitueras av psykiska
eller sociala dimensioner? Med andra ord: är det snarare den fysiska aktivi-
teten i relation till hälsa, än hälsa i sig som på så sätt konstitueras som en
fysiologisk och medicinsk fråga?

Den patogena hälsodiskursen i internationell belysning
I de lokala styrdokumenten skrivs i vissa fall nyttan med den fysiska aktivi-
teten fram genom dess konditionstränande effekt, och i vissa andra fall som
att det kan ses som en del i hanterandet av en folkhälsoproblematik i termer
av övervikt. Men hur jag på ett djupare plan ska förstå fysiologitraditionen
samt relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa utifrån mina analyser är
mer osäkert. Är det en fysiologitradition där hälsa är lika med god kondi-
tion som gör sig påmind i den patogena hälsodiskursen, eller är det snarare
en förskjutning precis som det internationellt beskrivs mot att aktiviteter-
na, fortfarande med en bas i fysiologin, ska motverka övervikt och dess
konsekvenser i form av olika sjukdomar i något som ibland benämns som
en ’fetmaepidemi’ (Evans 2003, Gard & Wright 2001, Kirk 2004). I den
internationella vetenskapliga debatten på området har det på senare år fram-
kommit en kritik mot idrottsämnets (Physical Education) hälsoinriktning,
en kritik som det med svenska ögon kan vara värd att lägga märke till.

Michael Gard och Jan Wright (2001) anför att en vad jag kallar patogen
hälsodiskurs i ämnet även internationellt är:

… the dominant principle underpinning physical education. (Gard
& Wright 2001, s 545)

Diskursen tar sig därmed uttryck i en fokus på hälsa som god kondition,
eller en fokus på hälsa som att inte vara överviktig5. Gard och Wright fram-
håller vidare att idrottsämnet därmed okritiskt stödjer en idé om att:

… exercise=fitness=health (where health is determined by body size
and shape) and is embedded in a discourse of ’healthism’ which
constitutes health in terms of a moral imperative of self-control.
(Gard & Wright 2001, s 536)

Ämnet bidrar på så sätt till en hegemonisk patogen hälsodiskurs som repro-
ducerar hälsismen i termer av fysisk aktivitet, träning och övervikt (Kirk
2004)6. Det är därmed en tydlig vetenskapligt normativ syn på hälsa som
framträder, men med moraliska undertoner eftersom, som Gard och Wright
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(2001) fortsätter, en hegemonisk patogen hälsodiskurs, framförallt med
fokus på övervikt medför att:

… classify individuals (and populations) as normal or abnormal, as
’good’ or ’bad’ citizens, as at risk and therefore requiring the inter-
vention of the state, in the form of the medico-health system and
education. (Gard & Wright 2001, s 546)

Det är enligt Johns (2005) också en ideologi som förutsätter att eleverna
har möjlighet att göra hälsosamma val, och att ansvaret för deras hälsa helt
är individens. Fysisk aktivitet i meningen att träna och inte vara överviktig
framstår därmed som ett moraliskt åtagande, och konsekvenserna för
idrottsämnet lyfts av Evans (2003) fram som att ämnet:

… reduced to and driven by the unreflective rhetoric of the ’obesity
discourse’, is likely to presage curricula, teaching and learning in
which success and achievement are defined not in terms of
knowledge, understandings and competence but, rather, of body
shape, size and weight. (Evans 2003, s 98)

I de lokala styrdokumenten i min analys är det i de flesta fall oklart om det
huvudsakliga syftet med den fysiska träningen är god kondition, att undvi-
ka övervikt som riskfaktor eller både och. Men i mediedebatten på senare
tid är det uppenbart att övervikt och fetma i allt större utsträckning står i
fokus för hälsodiskussioner kopplat till skolämnet idrott och hälsa, och
inte främst frågor om konditionsnivåer (Öijen 2005). Hälsa konstitueras
på så sätt snarare genom en normal kroppsvikt och normal kroppsform än
som en god kondition.

Idrottsämnet framstår således i resultatet som ett ämne där hälsa handlar
om motions- och kostvanor med huvudsakligt syfte att förebygga risker
med en stillasittande livsstil, vilket ofta diskuteras som ett av samhällets
mer väsentliga folkhälsoproblem. Meningsskapandets institutionella inne-
håll utgörs därmed av en patogen hälsodiskurs, där hälsa med en grund i
kunskaper från fysiologi konstitueras som ett normaltillstånd i avsaknad av
sjukdom. Jag har i det ovanstående dessutom lyft ett antal konsekvenser
med en patogen hälsodiskurs. Samtidigt är det viktigt att påpeka att den
anförda kritiken är riktad mot konsekvenserna av en hegemonisk biomedi-
cinsk/patogen hälsodiskurs i relation till skolämnet idrott och hälsa, med
en dikotom klassificering av människor som antingen sjuka eller inte sjuka,
och inte mot fysisk aktivitet, motionsvanor, sjukdomar eller risker i sig.
Men såväl hälsa som relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa kan som
jag tidigare resonerat betraktas på andra sätt, med andra konsekvenser för
idrottsämnet, för kropp eller för hälsa som följd.
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Hälsa i idrott och hälsa – ett salutogent perspektiv
Det salutogena perspektivet på hälsa utgör således i avhandlingen ett an-
greppssätt som gör att hälsa i ämnet kan analyseras och diskuteras utan att
begränsas till när begreppet hälsa explicit används. Perspektivet möjliggör
på så sätt att andra delar av undervisningsinnehållet kan betraktas som
hälsoresurser, och därmed som del i meningsskapandets institutionella inne-
håll och villkor i relation till elevernas hälsoutveckling. Det gör jag i av-
handlingen dels genom att i analysen fokusera lärande respektive demokra-
ti som hälsoresurser (studie III), och dels genom att diskutera hälsa i idrott
och hälsa i ett salutogent perspektiv.

Vid analysen av lärande respektive demokrati som hälsoresurser kan ett
hälsorelaterat innehåll identifieras i samtliga ämnesdiskurser förutom
moraliseringsdiskursen. Den dominerande bilden i analysen utgörs dock av
att hälsa bör begripas som kunskaper om motions och träningsformer, att
hälsa bör hanteras genom deltagande i olika idrottsaktiviteter samt i sociala
relationer samt att hälsa bör göras meningsfullt genom ett livslångt engage-
mang i olika rörelse- och idrottsaktiviteter. Lärande som hälsoresurs hand-
lar dessutom till mindre del om deltagande i lek och rörelse, ett engage-
mang i hälso- och miljöfrågor samt ett välbefinnande i pågående aktiviteter,
i rörelser, i relationer samt i naturmöten. Demokrati som hälsoresurs kan
enbart identifieras i mindre utsträckning i materialet och handlar om delak-
tighet i planering, i elevledda lektioner, delaktighet i aktiviteten samt en
delaktighet i den egna arbetsmiljön.

Om vi därmed ser till hela analysen av hälsa i idrott och hälsa, såväl när
begreppet används som utifrån den salutogena analysen, så karaktäriseras
idrottsämnet främst av att hälsa uttryckligen konstitueras som motions-
vanor, kostvanor samt kunskap om fysisk träning, och ur det salutogena
perspektivet dessutom som deltagande i rörelse och olika fritidsaktiviteter,
utvecklande av sociala relationer samt ett livslångt engagemang i olika rö-
relse- och idrottsaktiviteter. Samtidigt visar analysen ur det salutogena per-
spektivet att det också är möjligt, sett över de olika skolorna i urvalet, att
inom ramen för ämnesinnehållet betrakta hälsa i termer av; ett engagemang
i miljö- och hälsofrågor, att hantera deltagande i lek, ett välbefinnande i
pågående aktiviteter samt genom delaktighet och reellt inflytande i under-
visningen. Det är således möjligt att uttrycka och konstituera hälsa på en
mängd sätt inom ramen för ämnet och ämnesinnehållet. Det är därmed
viktigt att påpeka att det sett i ett salutogent perspektiv är rimligt att anta
att det arbetas mer med hälsa i ämnet än vad som explicitgörs, eller med
andra ord: lärarna i idrott och hälsa arbetar mer med hälsa i undervisningen,
men också mer med vad som begränsar möjligheterna till hälsoutveckling,
än de själva uttrycker i de lokala styrdokumenten.

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56248



249

I avhandlingen har jag använt det salutogena perspektivet främst som ett
sätt att analysera undervisningsinnehållet i skolämnet idrott och hälsa. På
så sätt har perspektivet gjort det möjligt att ställa andra frågor om hälsa –
salutogena frågor – vilket enligt mig är det salutogena perspektivets vikti-
gaste bidrag till forskning om hälsa. Perspektivet öppnar i och med det för
att diskutera andra sätt att se på hälsa, kropp, relationen mellan rörelse-
aktiviteter och hälsa eller i det här fallet ämnesinnehållet i ämnet idrott och
hälsa. Det erbjuder på så sätt ett möjligt språkliggörande av hälsa i idrott
och hälsa, och därmed också ett analytiskt perspektiv även på undervisnings-
praktiken.

Det salutogena perspektivet som analytiskt redskap i undervisningen?
Förutom som analytiskt perspektiv i forskning, kan det salutogena perspek-
tivet även bidra som analytiskt redskap i undervisningen. Det salutogena
perspektivet kan därmed användas som ett didaktiskt redskap för att få syn
på vad som kan utgöra resurser respektive hinder för hälsoutveckling i
ämnesinnehållet i idrott och hälsa, och erbjuder på så sätt ett redskap som
gör det möjligt att få syn på vad som kan vara bra respektive dåligt för
elevernas hälsoutveckling på ett nytt sätt. Med det salutogena perspektivet
kan således andra resurser än enbart fysiologiska betraktas som hälsoresur-
ser i ämnet. Dessutom möjliggörs andra sätt att diskutera rörelseaktiviteter
eller friluftsverksamhet med olika konsekvenser för såväl hälsa, kropp som
relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa som följd. I ett salutogent per-
spektiv kan exempelvis fysisk aktivitet eller rörelseaktiviteter ses som något
mer än enbart ett ’skydd’ mot sjukdomar och övervikt. Istället kan andra
frågor om fysisk aktivitet formuleras i termer av vad olika hälsoresurser
kan bidra med i elevernas hälsoutveckling. Det ska då inte ses som ett nöd-
vändigvis bättre sätt att diskutera relationen mellan fysisk aktivitet och
hälsa, utan som ett annat sätt med andra konsekvenser. Salutogena frågor
att diskutera i relation till ämnesinnehållet kan därmed vara:

• Vad bör rörelseaktiviteter respektive friluftsverksamhet möjliggöra i
elevernas hälsoutveckling i termer av fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande?

• På vilka sätt utgör ämnesinnehållet en resurs respektive ett hinder
för hälsoutveckling?

• Vad bör en god kondition möjliggöra i elevernas hälsoutveckling?

• Vad bör idrottsfärdigheter möjliggöra i elevernas hälsoutveckling?

• Vad bör en god motorik möjliggöra i elevernas hälsoutveckling?

• Vad bör positiva kroppsupplevelser möjliggöra i elevernas hälsout-
veckling?
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• Vad bör positiva naturupplevelser möjliggöra i elevernas hälsoutveck-
ling?

• Vad bör ett demokratiskt arbetssätt möjliggöra i elevernas hälsout-
veckling?

• Vad bör lärandet i ämnet möjliggöra i elevernas hälsoutveckling?

Ett salutogent perspektiv erbjuder således ett möjligt explicitgörande av di-
mensioner som kan ses om hälsa. Men kan allt innehåll därmed motiveras
med hälsoutveckling? Nej knappast, utan frågor man alltid måste ställa sig
är om innehållet kan tänkas främja hälsoutveckling för eleverna, eller om
det ibland till och med utgör ett hinder för hälsoutveckling i termer av ut-
slagning, sämre självförtroende, rädsla eller upplevelsen av att känna sig
klumpig (se Eriksson m fl 2003, 2005). Det kan exemplifieras med en tänkt
undervisning med aktiviteten bollspel. I ett patogent perspektiv påverkar
deltagande i bollspel i stort sett alltid hälsa positivt i termer av deras kondi-
tionstränande effekt. Men i ett salutogent perspektiv kan olika bollspel
möjliggöra hälsoutveckling exempelvis i termer av: att utveckla kondition,
koordination och motorik; att utveckla sociala kvaliteter och främja demo-
kratisk medverkan; som en aktivitet som skapar ett högt engagemang och
deltagande i undervisningen; som en vanlig idrottsaktivitet som elever kan
fortsätta ägna sig åt på fritiden; eller genom ett upplevt välbefinnande i
aktiviteten, i rörelsen eller i de sociala relationerna. Men det är därigenom
inte bollspel per automatik, eller bollspelen i sig som främjar hälsoutveck-
ling, utan snarare hur bollspelen genomförs i undervisningen samt vad
eleverna utvecklar eller lär sig i bollspelen. Det salutogena perspektivet öpp-
nar på så sätt för att lärande kan ses som en positiv hälsoresurs, och frågor
man därmed måste ställa sig är exempelvis:

• Speglar bollspel ungdomars vardag av rörelse och motionsaktiviteter?

• Speglar bollspel rörelseaktiviteter i ett livslångt perspektiv?

• Hur utvecklas sociala kvaliteter i bollspel?

• Hur hanteras en demokratisk medverkan i bollspelen?

• Vilka kunskapskvaliteter är viktiga att utveckla i bollspelen?

• Hur skapas förutsättningar för ett genomlevt välbefinnande i den
pågående aktiviteten?

Men det salutogena perspektivet pekar också på att innehållet och de valda
aktiviteterna kan utgöra hinder för elevernas hälsoutveckling. Det gäller
således samtidigt att i undervisningen undanröja eventuella hinder för häl-
soutveckling i termer av exempelvis utanförskap, utslagning, minskat själv-
förtroende, en känsla av ’illabefinnande’ eller en negativ syn på sin kropps
möjligheter.
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Samtidigt, med Foucaults utmaning i bakhuvudet om ständigt närvarande
maktaspekter som pekar ut riktningen för vårt handlande (se kapitel 4),
måste man också fråga sig vad det salutogena perspektivet är ett svar på,
eller ett uttryck för. Vilken människa konstitueras i det salutogena perspek-
tivet, och vilka är möjligheterna respektive begränsningarna med ett saluto-
gent perspektiv?

Som jag ser det kan ett salutogent perspektiv på hälsa ses som ett sam-
lingsnamn för olika teorier om hälsa och hälsoutveckling som står för nå-
got annat än det perspektiv som dominerar vårt tänkande (se kapitel 3, 7
och 9). Olika salutogena teorier tar därmed ofta ett avstamp i en kritik mot
konsekvenserna av ett ensidigt patogent, främst biomedicinskt, synsätt på
hälsa, och en kritik mot att hälsa därigenom betraktas som en motsats till
att vara sjuk. Salutogena teorier söker sig på så sätt bortom dikotomin
sjuk–hälsa, men utan att utesluta sjukdomar eller risker. Sjukdomar inne-
fattas istället i ett salutogent perspektiv som eventuella hinder för
hälsoutveckling, och på så sätt inbegrips många av de patogena frågorna i
salutogena teorier. I linje med WHO’s deklaration om hälsofrämjande ar-
bete betraktas hälsa i de olika salutogena teorierna istället som en kontinui-
tet, en process, där hela människan i transaktion med sin omgivning är av
intresse. Hälsa görs därmed till något sociokulturellt som innefattar hela
människan i hela sin omgivning, och kan också sägas utgöra ett överskri-
dande av dikotomin mellan inre och yttre. Människan betraktas som aktiv
och handlande, alltid i relation till sin omgivning, eller annorlunda uttryckt,
alltid i transaktion med sin omgivning. Ett salutogent perspektiv erbjuder
på så sätt ett hälsoperspektiv med en annan syn på exempelvis människa,
kropp, rörelse samt relationen fysisk aktivitet och hälsa, något som inom
ramen för skolans idrottsämne kan benämnas som ett integrerat (Swartling
Widerström 2005), eller ett holistiskt (Annerstedt 2001a) perspektiv. Det
salutogena perspektivet får också till följd att relationen mellan fysisk akti-
vitet och hälsa inte nödvändigtvis betraktas som instrumentell. Relationen
kan istället såväl ses i instrumentella termer som konditionsbefrämjande,
som i termer av ett välbefinnande i pågående aktiviteter. Jan Ove Tangen
(1982) menar till och med att relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa
också måste innefatta dimensioner av mening för att det ska vara rimligt att
diskutera den i termer av hälsoutveckling. Tangen anför vidare att ett
instrumentellt förhållningssätt till relationen mellan fysisk aktivitet och
hälsa, det vill säga att man är aktiv enbart för hälsans skull, inte kan sägas
utveckla hälsa på längre sikt. Istället bör, enligt Tangen, fokus riktas mot
mening i aktiviteten eller mening i rörelsen. Det handlar därmed om vad
man gör med aktiviteten, och inte aktiviteten i sig.
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Men är allt hälsa i ett salutogent perspektiv? En risk med det salutogena
perspektivet, och inte minst med Antonovskys teori om känsla av samman-
hang, är att allt betraktas som del i hälsa eller hälsoutveckling. Hälsa utgör
därmed ett argument för vilket undervisningsinnehåll som helst, vilket får
till följd att begreppet blir tämligen urvattnat och poänglöst. Hälsa får då
ingen roll som vägledare av ämnesinnehållet, utan utgör istället ett motiv
för den undervisning som redan bedrivs. Men även om ett salutogent per-
spektiv medför att en mängd olika delar av ett undervisningsinnehåll kan
ses som hälsoutvecklande, så är det väsentligt att anta en kritisk hållning
till innehållet sett i ett hälsoperspektiv. För att ge ett exempel, så argumen-
terar Antonovsky (1979) för att en hög grad av delaktighet samt ett reellt
och socialt värdesatt inflytande i sin vardag är betydelsefullt för hälsa sett i
ett salutogent perspektiv. Men det innebär inte, som jag ser det, att elever-
nas hälsa utvecklas bara för att de får påverka ordningen på olika under-
visningsmoment under året, eller om de får bestämma om de ska ha orien-
teringen före eller efter bollspelsperioden. Goda villkor för hälsoutveckling
förutsätter istället att delaktigheten och inflytandet främjar, som Antonovsky
anför, begripliga, hanterbara och meningsfulla erfarenheter som hjälper
eleverna att ”… see the world as making sense” (1996a, s 15). Det handlar
därmed mer om ett övergripande demokratiskt förhållningssätt till under-
visningen som helhet än om medbestämmande i vissa enskilda frågor.

Hälsoutveckling i ett salutogent perspektiv måste på så sätt i stor ut-
sträckning handla om väl grundade argument för varför ett visst under-
visningsinnehåll kan ses som hälsoutvecklande, lika väl grundade som frå-
gor om kondition eller träningseffekt är i fysiologin. Annars är risken över-
hängande att allt innehåll motiveras med hälsa oavsett vad det handlar om
och hur det genomförs, istället för att uppmärksamma de kvaliteter och
kunskaper som eleverna kan utveckla i ämnet idrott och hälsa, som på en
god grund kan anses främja deras hälsoutveckling, berika deras liv och
stärka dem som samhällsmedborgare7.

Att lära sig hälsa – en sammanfattande diskussion
I avhandlingen har jag bland annat utifrån de centrala styrdokumenten och
ett salutogent perspektiv argumenterat för att hälsa inom ramen för sko-
lans idrottsämne kan betraktas som något mer än en fysiologisk fråga. En
konsekvens av argumenten är att jag betraktar hälsa som något vi kan lära
oss, och ett sätt att diskutera hälsa i idrottsämnet är därmed i termer av att
lära sig hälsa. Jag har vidare argumenterat för att den hälsa som konstitue-
ras i undervisningen i termer av meningsskapandets institutionella innehåll
och villkor rimligtvis är av betydelse för elevernas meningsskapande om
hälsa i ämnet som en deltagare i meningsskapande processer. Med förbe-
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hållet att då jag studerar den institutionella dimensionen av meningsska-
pande inte kan uttala mig om vilken mening den enskilda eleven skapar,
kommer jag avslutningsvis att diskutera lärande i ämnet idrott och hälsa,
närmare bestämt i termer av att lära sig hälsa.

Roger Säljö (1999) anför med hänvisning till John Dewey att ”… lär-
ande är […] ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet” (s 13). Lärande
inbegriper det vi tar med oss från olika genomlevda situationer och använ-
der i nya framtida situationer. Det innebär med mitt språkbruk i avhand-
lingen att vi skapar mening om världen och oss själva i våra pågående trans-
aktioner, och att lärandet därmed är ett möjligt resultat av dessa transaktio-
ner. Men vad betyder det att lära sig hälsa i skolämnet idrott och hälsa? Att
lära sig hälsa handlar, som jag ser det, om de resurser eller de kunskaper
eleverna tar med sig från undervisningen som de använder i framtida situa-
tioner relaterat till hälsa i vid mening. Att lära sig hälsa handlar på så sätt
om att i handling lära sig hantera och behärska olika diskurser i relation till
hälsa, eller annorlunda uttryckt att ta till sig olika handlingsmönster som
möjliggör deltagande i olika hälsopraktiker. Samtidigt är givetvis inte allt
lärande positivt i ett hälsoperspektiv, även lärandet måste med det salutogena
perspektivet som didaktiskt redskap synas i sömmarna som resurs eller hin-
der för hälsoutveckling.

Att lära sig hälsa, analyserat i termer av meningsskapandets institutio-
nella innehåll och villkor, består således i ämnet när begreppet hälsa foku-
seras av en dominerande patogen hälsodiskurs. Denna patogena hälso-
diskurs ligger även i linje med en i samhället dominerande syn på hälsa som
att inte vara sjuk eller inte vara överviktig. Eftersom det transaktionella
perspektivet även gör det möjligt att ta hänsyn till andra deltagare i menings-
skapande processer är det därmed viktigt att inte bortse från individuella
eller intersubjektiva dimensioner av meningsskapande. Det är således rim-
ligt att anta att elevernas tidigare erfarenheter av vad hälsa är från exempel-
vis media i termer av hur en hälsosam kropp ska vara eller se ut, och hur en
sådan kropp ska formas och underhållas, kommer att aktualiseras i under-
visningen. Det är därmed också troligt att eleverna lär sig att hälsa handlar
om hälsosamma livsstilar och att undvika hälsorisker genom regelbunden
motion och rätt kost, samt att hälsa främst är en fysiologisk fråga kopplat
till den biologiska kroppen. Undervisningsinnehållets grund i fysiologi fram-
träder på så sätt som något neutralt eller objektivt, något givet, och hälsa
framstår som en given bieffekt av undervisningen i idrott och hälsa. Förut-
sättningarna att lära sig hälsa i ämnet består då främst i att träna sin kondi-
tion genom olika idrottsaktiviteter och därmed undvika risker med en stil-
lasittande livsstil.
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Om hälsa enbart är en fysiologisk fråga är det i ett hälsoperspektiv inte
heller orimligt att läraren fokuserar sitt intresse till de elever som har dålig
kondition respektive de som är överviktiga, och därmed har behov att röra
på sig mer, och att de elever som redan är idrottsaktiva på fritiden snarast
får sköta sig själva. Det handlar om att i ett livslångt perspektiv utveckla
fysiska resurser och därmed att aktivera de inaktiva. Men även de idrotts-
aktiva kan väl lära sig hälsa, eller är de redan färdiglärda? Om hälsa, precis
som kursplanen indikerar, istället betraktas som en bredare fråga som också
explicit betraktas som en fråga om lärande, det vill säga att man kan lära
sig hälsa, så kan alla elever utveckla sin hälsa. Frågan blir istället på vilket
sätt. Hur kan exempelvis de fysiskt redan aktiva eleverna lära sig hälsa?

Sett i ett salutogent perspektiv består undervisningsinnehållet i idrott och
hälsa i större utsträckning av ett hälsorelaterat innehåll än vad som ut-
trycks av lärarna i de lokala styrdokumenten. Men betyder det att eleverna
lär sig något annat om hälsa, eller krävs det att dessa faktorer framhålls
som hälsa för att meningsskapandets institutionella innehåll och villkor ska
vara något annat? Med andra ord: spelar det någon roll vad som explicitgörs
om hälsa, och hur hälsa konstitueras i ämnet? Det är givetvis en fråga som
är viktig att studera vidare, men det är rimligt att utifrån det transaktionella
perspektivet anta att meningsskapandet kan bli något annat än med ett
ensidigt patogent synsätt på hälsa. Förutsättningarna att lära sig hälsa i
ämnet består i ett salutogent perspektiv i att såväl kunskaper om träning,
hanterandet av sociala situationer, ett engagemang i olika fritidsaktiviteter
som ett välbefinnande i genomlevda aktiviteter betraktas som hälsoresurser.
Det innebär också att såväl fysiska, psykiska och sociala resurser som olika
kunskaper och kunskapskvaliteter kan ses som delar i meningsskapandet
om hälsa i ämnet. Men det salutogena perspektivet får även till följd att
frågor om genus, kropp, etnicitet, demokrati eller lärande kan utgöra hälso-
frågor, och inte enbart hur mycket och hur ofta eleverna tränar. Idrotts-
ämnet och frågan om att lära sig hälsa i ämnet blir på så sätt ett bidrag till
att berika elevernas liv, och istället för att bekräfta exempelvis den rådande
mediabilden av hälsa som normal eller ideal kroppsvikt och kroppsform, så
möjliggörs dessutom ett kritiskt förhållningssätt där elevernas unika och
gemensamma erfarenheter av hälsa, idrott, kroppsideal eller friluftsliv får
möta ett bredare perspektiv på hälsa, och vad som kan utgöra hälsosamma
kroppar, hälsosamma livsstilar eller ett hälsosamt samhälle.

Men vart är ämnesinnehållet i idrott och hälsa på väg? I och med att
daglig fysisk aktivitet sedan senaste läroplanstillägget nu är ett ansvar för
hela skolan, står ämnet idrott och hälsa som jag ser det i ett vägskäl gäl-
lande hälsa. Detta vägskäl kan förstås utifrån den pågående debatten om
ämnet idrott och hälsa som ett aktivitets- eller ett kunskapsämne (Eriksson,
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Quennerstedt & Öhman 2005, Larsson & Redelius 2004), men vägskälet
tar sig i ett hälsoperspektiv kanske ett lite annat uttryck. Frågan blir om
man inom ramen för ämnet främst ska ta sig an inaktivitets- och övervikts-
problematiken, eller om ämnet snarare ska bli ett kunskapsämne? Vilken
uppgift är det ämnet kan och ska ta på sig vad gäller hälsa?

Är det att motverka övervikt hos barn och ungdomar och på sikt hos
befolkningen i stort, där kunskaper respektive lärande är eventuella bief-
fekter? Eller är det kunskapskvaliteter och lärande, där god kondition och
förebyggande av övervikt är eventuella bieffekter? Båda vägarna är en väg
mot hälsa men på olika sätt och med olika konsekvenser.

Vidare är det inte rimligt att ämnet idrott och hälsa, trots ämnesnamnet,
ska hantera alla hälsofrågor i skolan. Hälsa är snarare en övergripande
fråga gällande hela skolans verksamhet, men med ett avstamp i ett salutogent
perspektiv på hälsa vill jag mena att idrott och hälsa i rörelseaktiviteter och
friluftsverksamhet kan betraktas som ett skolämne som sätter hälsa i rörelse
genom att eleverna får möjlighet att lära sig hälsa.
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Noter
1 Det är i sammanhanget intressant att notera att det i den nationella utvärderingen
av grundskolan (NU-03), är idrott och hälsa som är det skolämne där eleverna i
störst utsträckning uppger att de lärt sig vad de kan i ämnet vid sidan om skolarbe-
tet (Eriksson m fl 2005).
2 Intressant att notera är att samarbete, social kompetens och socialt lärande i rela-
tion till hälsa ibland diskuteras i termer av livskunskap (Kimber 2004), men att
skolans idrottsämne sällan verkar vara en del av denna diskussion, trots idrotts-
ämnets starka fokus på social utveckling och samarbete.
3 I ett fysiologiskt perspektiv på relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa utgår
man från att alla ur ett hälsoperspektiv är betjänta av en förbättrad kondition.
Samtidigt vet vi att det finns en mängd ungdomar som är mycket fysiskt aktiva på
fritiden, och som förmodligen har en tillräckligt god kondition ur ett hälso-
perspektiv. Så frågan är på vilka sätt man ska utveckla deras hälsa i ämnet.
4 Hälsa och livsstil är två begrepp som ofta förekommer tillsammans. Med livsstil
avses ofta de frivilliga val av beteenden som man gör och de levnadsmönster som
dessa val skapar. När det gäller hälsa räknar man oftast val rörande kost, alkohol,
rökning och hur man använder sin fritid t ex graden av fysisk aktivitet som mest
relevanta. Men Derek Colqhoun (1992) riktar skarp kritik mot hälsoundervisning
som tar sin utgångspunkt i ett sådant livsstilsperspektiv. Han menar att man utgår
från ett individualistiskt och moraliserande angreppssätt. Utgångspunkten är att
det är förändring av individens beteende som är vägen till hälsa. Därmed fokuseras
det egna ansvaret för hälsan. Rötterna till detta synsätt menar Colqhoun står att
finna i medicinen och det naturvetenskapliga paradigmet. Man utgår därvid från
en reduktionistisk, mekanisk och ahistorisk syn på människokroppen, och efter-
som ohälsa i form av sjukdom sitter i kroppen riktas också hälsoåtgärder mot pro-
cesser i kroppen. I sin kritik menar Colqhoun att denna hälsoundervisning förbiser
de sociala, kulturella och politiska aspekterna av hälsa, och att de komplexa orsa-
kerna till ohälsa reduceras till enkla livsstilfaktorer. Undervisningen tar ingen hän-
syn till sociokulturella skillnader och ojämlikheter utan utgår från att alla elever
har samma möjlighet att fritt välja livsstil. Den tar heller enligt Colqhoun ingen
hänsyn till att kunskap är en social konstruktion och att den moralkod som under-
visningen förmedlar utgår från medelklassens värderingar. Colqhoun anser att man
i alltför hög grad ställer sig frågan hur i forskning och utvecklingsarbete kring
hälsoundervisning. Istället borde frågan varför fokuseras, det vill säga ett ifrågasät-
tande av de grundläggande utgångspunkter, antaganden och ideologier som hälso-
undervisningen bygger på. Han menar vidare att vi måste inse hälsoundervisningens
politiska dimension och sträva efter en social förändring som skapar ökade förut-
sättningar för hälsa åt fler människor i samhället. En sådan undervisning måste
utgå från den sociala och kulturella kontext som eleven befinner sig i. Därvid blir
relationen mellan de strukturella bestämningsmekanismerna av hälsa och indivi-
dens livsstil en central utgångspunkt. I detta dialektiska sätt att betrakta individ
och miljö måste konfliktperspektivet bli uttalat. Målet för hälsoundervisningen
borde enligt Colqhoun med andra ord vara en samhällsförändring.
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5 Evans och Davies (2004) anför i ett internationellt perspektiv om idrottsämnet,
och då framförallt hur relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa konstitueras, att
ämnet historiskt även internationellt gått från Linggymnastik till konditionsträning
och idag till att förebygga övervikt.
6 Johns (2005) förordar en djupare reflektion om vad som förutsätts när det
patogena perspektivet rekontextualiseras i skolans idrottsämne. David Kirk (2004)
anför dessutom att man måste tänka bortom energi in/energi ut som förklaring på
hälsa, och menar att man inom ramen för idrottsämnet bör ställa sig frågan vad
som händer när eller om hälsa reduceras till en fysiologisk fråga som fysisk kapaci-
tet (fitness), eller som att inte vara överviktig.
7 En liknande diskussion om betydelsen av kunskaper för människors hälso-
utveckling, och i vilken utsträckning människor har en god grund för att fatta
hälsobeslut, står att finna inom det så kallade ’health literacy’ området. Här beto-
nas vikten av utbildning och sociokulturella faktorer för människors kunskaper i
relation till hälsa i vid mening (Nielsen-Bohlman m fl 2005).
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Summary

Introduction and Aim
Health, together with health education in Swedish compulsory schools, con-
stitutes the overall interest of this dissertation. For the last 100 years, health
has been regarded as an important issue in Swedish schools, and has been
expressed in terms of a healthy school environment, pupils’ primary needs,
medical examinations and pupils’ aerobic capacity. More recently, it has
also been expressed in terms of lifestyles, relationships, psychological and
social issues. At least since 1842, health issues have both been taken up and
covered in the subject of Physical Education (PE). Particularly during the
last century, health has been a prominent part of PE in terms of content,
time allocation and its role in education.

The subject content of Swedish Physical Education has been influenced
by different traditions. Since 1842, when PE first became a compulsory
subject in elementary school, the content was dominated by Ling-
gymnastics, with a focus on things like good posture, strict self-discipline
and moral development. From the turn of the century, however, the subject
became increasingly influenced by physiology, and by the mid 20th century,
PE is almost totally dominated by a physiological discourse (Annerstedt
2005, Lundvall & Meckbach 2004). In 1980, when the subject instead
became known as ‘Sports’, the content is influenced by sports performance
and social development (Lundvall & Meckbach 2004, Sandahl 2005). In
today’s Sweden, PE is called Physical Education and Health. Annerstedt
(2005) states that both the change of name from ‘Sports’ to ‘Physical
Education and Health’ and the introduction of new syllabi implies that
health could be regarded as being the main focus of PE. The historian San-
dahl (2005) regards this as a paradigm shift, where a one-sided focus on
physiology is replaced by a concept of health where exercise, together with
different aspects of bodily movement, food, aesthetics, outdoor life and
social- and psychological wellbeing, are all seen as aspects of health in PE.
But how is this health perspective constituted in Physical Education? How
is the subject content influenced by this, and what are the prerequisites for
learning health within PE?

Avh 3K MQuennerstedt 180406 06-04-18, 10.56259



260

The aim of this dissertation is to understand and analyse meaning-ma-
king in Physical Education and thus contribute to an understanding of the
subject content in PE foremost from a health perspective. A first step in the
dissertation is to develop an approach to analyse institutionalised discour-
ses as a dimension of meaning-making in education. The discourses
expressed in local curriculum documents are further identified in three dif-
ferent discourse analyses. The consequences of the discourses are also
discussed. This is made possible by a) the meaning-making perspective
outlined in the dissertation, and b) a salutogenic approach which facilitates
an understanding of the potential role of education in health promotion.
The specific questions of the three different discourse analyses’ are as
follows:

• Which discourses constitute the subject content offered to the pupils
in Physical Education?

• Which views of health are constituted in the identified discourses?

• Which dimensions of health – seen from a salutogenic perspective –
can be identified in the subject content?

Theoretical and Methodological Approach
In the dissertation, John Dewey’s transactional perspective on meaning-
making (Bentley & Dewey 1949) is used in the understanding of how people
create meaning through their actions in specific situations – in transactions
with the surrounding environment. The participants, what constitutes our
environment, as well as we ourselves, are all involved in and constituted in
transaction. According to Dewey (Bentley & Dewey 1949), the constant
reconstruction of both our environment and ourselves leads to different
patterns of action in terms of habits or reflective actions. These patterns
allow us to see the world as more structured and meaningful, which result
in future transactions being more detailed and specific. One can say that in
transaction we create of meaning, broaden our world and create different
possibilities of action – we learn.

Dewey’s transactional approach involves a way of understanding
meaning-making in an institutional practice where different participants
are involved in the meaning-making process. Understanding something
transactionally is thus to understand phenomena as mutually constituting
(Altmann & Rogoff 1987). Rogoff (1995) points out that one can adopt
differing analytical foci when analysing a particular practice in a trans-
actional perspective. This allows for the possibility of relating to the pro-
cess of transaction in terms of the institutional, the intersubjective and the
individual as mutual and interacting aspects of meaning-making within a
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practice (Rogoff 1995). The institutionalised discourses that constitute the
analytical focus in the dissertation are seen as participants in the process of
meaning-making and are therefore important aspects of pupils’ meaning-
making in PE. The transactional approach thus renders analyses of the
institutional as a participant in meaning-making processes possible.

How, though, can the patterns and regularities in an institutional practice
be studied in a transactional approach? In the dissertation, I argue that in
an institutional practice, certain specific actions are created which structure
or make up a field of possible actions (Sullivan 2001). These actions form
patterns and regularities – discourses – and by applying discourse theory
and discourse analyses, a better understanding of the patterns in an
institutional practice can be acquired. The concept of discourse then prov-
ides a transactional approach methodology that makes analysis of the
institutional content of meaning-making possible. Within the frame of the
discourse theoretical position, I also use Michel Foucault’s concept of power
relations (1982a), which both strengthens and specifies the transactional
approach in terms of how – via the teacher – the discourses are staged in
educational practice. According to Foucault, power relations can be seen as
a guide that conducts our actions. In the dissertation, this facilitates a
discussion about the institutional conditions of meaning-making.

In its practice, a subject like Physical Education can be said to contain a
number of discourses on issues such as health, which both restrict and
facilitate what can be said or done. Whilst in that practice the participants
can act, and also act differently, the institutionalised discourses constitute
the subject content that the pupils have to relate to by orienting themselves
towards, following, contradicting, refusing or ignoring by means of  “…
possibility of action on the action of others” (Foucault 1982a, s 345). The
discourses are therefore something decreed in and by the educational
practice. In PE, pupils encounter these discourses via their teacher, and can
thus be regarded as the subject content offered. In accordance with the
transactional perspective, the identified discourses then constitute an aspect
of meaning-making in PE; an aspect the pupils must relate to by orienting
themselves towards, following, contradicting, refusing or ignoring.

In my different discourse analyses, I combine Dewey’s transactional ap-
proach with a discourse theoretical position in order to understand how the
subject content offered to the pupils in Physical Education can be seen as a
participant in pupils’ meaning-making. It can thus be seen as a way of
qualifying Englund’s (1998) perspective of teaching as an offer of discursive
meaning. The discourses identified in the dissertation’s studies are
consequently regarded as participants in the pupils meaning-making, which
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makes it possible to discuss the results of the studies in terms of the
institutional content and conditions of meaning-making in Physical Education.

In the three different discourse analyses, I examine the institutionalised
aspect of meaning-making in PE by analysing local curriculum documents
(‘local work plans’ and ‘local grading criteria’) from 72 Swedish (compulsory)
secondary schools. The curriculum documents are regarded as being
important in the goal and result governed education the Swedish school
system represents. As Swedish studies show (Tholin 2003, Österberg 1998),
in these documents teachers express the purposes, the goals and the ways
that teachers work together with the pupils to achieve the nationally set
goals, in this case in PE. In the study, the documents are consequently seen
as reports of the subject content offered to the pupils in terms of discourses
institutionalised in the practice of PE. As Taylor (2001) highlights, discourse
analysis is about identifying patterns, and as Macnaghten (1993) suggests,
a discourse is in the study identified by the patterns in actions it legitimates
or promotes. The identified patterns are further verified by regularities over
time in historical studies of Swedish PE, and regularities in relation to other
studies focusing on the subject content of Swedish PE today. In accordance
with Macnaghten, the discourses in this study can thus be described and
identified as patterns and regularities in action.

Results
In three separate studies, I examine the institutional content and conditions
of meaning-making in Physical Education in terms of: (i) the subject con-
tent in Physical Education; (ii) health in Physical Education; and (iii) health
in Physical Education – a salutogenic approach.

(i) Subject Content in Physical Education
The discourses identified in the study of the subject content in the local
curriculum documents are activity discourse, social development discourse,
risk discourse, nature experience discourse, hygiene discourse and morali-
sing discourse. These discourses represent the different patterns and regula-
rities in action identified in the documents. Four ‘sub-discourses’ can be
identified within the frame of the activity discourse, which means that whi-
le they share certain distinguishing features, they can also be determined as
different discourses by the different actions promoted. These discourses are
physiology discourse, sport discourse, motor development discourse and
body experience discourse.
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The activity discourse is distinguished by actions promoting an active
participation. This means that the pupils should have a high attendance
level and actively participate in the PE lessons. The discourse is also
distinguished by a wide variety of different activities, such as soccer,
aerobics, skiing, African dance, athletics, basketball, step-up, new trends in
sports, play, folkdance etc. Active participation, together with the wide va-
riety of activities on offer, are expected to lead to joy of movement and a
life-long interest in movement activities. The activity discourse has been
identified in documents studied from all the participating schools. This
discourse constitutes a large part of the texts, especially when the ‘sub-
discourses’ (physiology-, sport-, motor development- and body experience
discourse) are included.

Different forms of physical exercise are promoted in the physiology
discourse. In these activities, the pupils are expected to develop their
knowledge about exercise, and train physical qualities like aerobic fitness,
coordination, agility and endurance. Physical activity is motivated by the
physical benefits gained from that activity. Physical training, the importance
of regular exercise, muscular training and the creation of training program-
mes are important aspects of the discourse. It is not uncommon for the
pupils’ physical capacity, in terms of fitness tests, push-ups or sit-ups, to be
graded. A choice of activities is mainly made from the point of view that the
activity should give good fitness training or knowledge about physical
training based on scientific physiological and anatomical facts.

As mentioned in connection with the activity discourse, the activities offe-
red often include different kinds of sports. This means that the sport
discourse is clearly embedded in the activity discourse. The sport discourse
differentiates from the other ‘sub-discourses’ by its focus on techniques,
rules, results and performance as it is performed in elite sports. In the
documents, specific sporting techniques, skills and tactics mainly distinguish
the discourse. Technique is sometimes focused on the basis of best possible
results, while in other cases, good results in different sports is used as grading
measure of the higher marks. On the other hand, competing cannot be
identified in terms of the importance of winning, but rather in terms of the
ability to handle winning or losing. The element of competition is regarded
as ‘natural’ in the discourse, although in the specific context of PE, this
should be toned down.

The motor development discourse is characterised by activities whose
purpose is to train motor skills and qualities like running, jumping,
throwing, walking, climbing, crawling, catching, etc. This discourse is also
distinguished by concepts like body control and body awareness.
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In the local curriculum documents, actions or activities aiming towards
positive bodily experiences can be identified within a body experience
discourse. Important characteristics in the discourse include activities
distinguished by joy, spontaneity, aesthetics, creativity, expressions and
experiences in movement. The activities described mainly relate to play and
movement in general, rather than to sport. The purpose of the activities is
to create a spontaneous and lasting joy in movement. The discourse is also
distinguished by aesthetical qualities, described in terms of imagination,
rhythm and aesthetics in movement.

Social development discourse is another central discourse identified in
the local curriculum documents. This discourse is characterised by different
social qualities and social abilities. Actions promoted in the discourse mainly
include activities that develop the ability to co-operate, although other so-
cial qualities are also described. Co-operation is often seen as a natural
effect of team-sports, but it can also be described as the main element in
various co-operation training exercises. Good relations between pupils is
another distinguishing feature of the discourse. Social qualities, such as the
ability to help others or contribute to the solving of conflicts in a constructive
way, are also necessary attributes to take into account when setting higher
grades in PE.

The nature experience discourse is distinguished by actions in nature
where the encounter with nature is in focus. Positive experiences of nature
in terms of being outdoors are also important in this context. Within the
frame of the discourse, the purpose of being outdoors is mainly that pupils
develop positive relations to animals and nature and, in the long run,
strengthen their commitment to protect and care for nature and the
environment. Knowledge about the Swedish right of common access (alle-
mansrätten) is also an important part of the discourse. The activities
described in the discourse mainly include practical outdoor skills and diffe-
rent modes of transport in nature, such as walking, cycling or skiing. Both
the skills and the activities are motivated by making positive experiences in
and of nature possible.

In the analysis, another discourse can be identified that partly overlaps
and partly differentiates itself from the physiology discourse: a risk
discourse. The risk discourse corresponds with the physiology discourse in
the way they focus on the individual and the biological aspects of the body
with reference points in the natural sciences. It differs in that it has a clearer
preventative approach, however. It also illustrates that a different language
is used to describe how movements are to be carried out, for example, in
ergonomically correct ways. The discourse is grounded in a concept of health
that is about preventing injuries and that focuses on questions involving
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ergonomics, safety, warming up and stretching. The risk discourse does not
focus on the aerobic training in movement, however, but rather on elements
of injury prevention.

Within the frame of the hygiene discourse, it is considered important that
pupils learn the basics of good hygiene e.g. showering and changing clothes
in connection with physical activity. Indeed, showering is sometimes
regarded as an essential element in attaining an approved pass level in the
subject. Hygiene can either be justified in terms of health, or described as
something you ‘naturally’ do after physical activity.

One discourse identified mainly via the grading criteria in the local curri-
culum documents is a moralising discourse. The discourse is distinguished
by desirable behavioural aims, such as being on time and having the
necessary clothes and equipment. In some cases, however, it concerns
behavioural aims set by the teacher, where the pupils are supposed to listen
and really try to follow the instructions given. Behavioural aims are often
assessed when approving pass levels in PE.

The study of subject content in PE shows the dominance of an activity
discourse, although a social development discourse is also identified as being
important in the documents. In the majority of the schools, both discourses
can be identified through the purposes and aims of the subject, as well as
the different activities. This focus on activity and social development is also
verified in other studies of Swedish PE (Eriksson et al 2003, 2005; Larsson
& Redelius 2004). The results suggest that the subject content of PE can be
characterised by a wide variety of activities, where pupils are expected to be
active participants in the sense of being physically active. The content is
also characterised by actions promoting good relationships, co-operation
and consideration for others. Actions privileged within the discourses in PE
are movement, trying many different activities together, active participation,
good relations and enjoyment.

Within the frame of the activity discourse, the physiology discourse, and
to some extent the sport discourse, also appears to play an important part
in the constitution of the subject content. Both discourses can be identified
in the majority of the local curriculum documents and are described in more
detail than the other sub-discourses. To a large extent, the physiology
discourse can be identified in the subject’s purposes and aims, while the
sport discourse appears more in descriptions of activities, but often in great
detail. Within these discourses, activities like aerobic training, push-ups,
playing a game of basketball, or practising passes in soccer are all
reasonable. It is then more reasonable that activities that promote a high
level of physical activity, such as ball-games or aerobics, take priority over
those activities where the level of physical activity is lower, like outdoor
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life, some forms of dance, or discussions about health. In the study, both
the nature experience discourse and the risk discourse can be identified in
the majority of the schools, although not to the same extent as the domina-
ting discourses. They therefore seem to form a part, but a limited part of the
subject content.

In the study, the discourses have been identified in the material as a whole.
This means that not all, and sometimes only a few of the discourses can be
identified in individual curriculum documents. Even though comparisons
between the different schools aren’t the main purpose of the study, I
nevertheless make some interesting observations. There is a tendency that
schools with pupils in the younger age groups are distinguished by a motor
development discourse, while schools with pupils in the older age groups
are characterised by the physiology- or sport discourse. In most cases,
however, the activity discourse is comprehensive where the wide variety of
activities and active participation seems to have superior significance. There
is also a tendency that, on the basis of the comprehensive activity discourse,
some schools take their starting point in a physiology- or a sport discourse,
while other schools take their starting point in a body experience discourse.
This indicates that, at a superficial level, some activities can look the same.
Some schools prioritise aerobic training, fitness and techniques in sports in,
for example, soccer or gymnastics. Other schools prioritise play, spontane-
ity, joy in movement and positive bodily experiences. These can also be
regarded as dimensions of activities like soccer and gymnastics, but
consequently constitute a different subject content.

(ii) Health in Physical Education
In this study, the documents have mainly been analysed with the concept of
health in focus, and the study takes its point of departure in those discour-
ses identified in the study of the subject content.  Health can be identified
within a physiology-, risk-, hygiene-, social development- and moralising
discourse. Some occasional formulations can also be identified in both the
motor development- and the body experience discourses. The analysis shows
a dominance of a physiology discourse; something that is confirmed by
several other studies (Eriksson m fl 2003, Quennerstedt & Sundberg 2004,
Öijen 2005, Meckbach 2004, Thedin-Jakobsson 2004). Unlike the study of
subject content (i), where a motor development discourse characterised
schools with pupils in the younger age groups, and physiology- or sports
discourse characterised schools with pupils in older age groups in relation
to health, the physiology discourse is both dominating and widespread th-
roughout the entire compulsory school sector.
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The results suggests that Physical Education is dominated by a subject
content relating to health that is characterised by activities that promote a
high level of physical activity, fitness training, knowledge about physical
training and good habits regarding physical activity and food. Actions
privileged in PE thus include fitness training, i.e. running, interval training
or sports that facilitate good aerobic training, such as soccer or floorball
(innebandy). Activities that include both a high level of participation and a
high level of physical activity, such as ‘spökboll’, playing catch or other
similar games, are all possible in a health perspective.  Such things as outdoor
life or discussions on health issues are not so effective in terms of fitness
training, however, and therefore not in the same way reasonable within the
subject content. The health perspective that appears in the physiology
discourse is first and foremost preventative in character, and focuses on
disease and injury prevention, and the potential health risks of a low fitness
level and physically inactive lifestyle. In the subject content, health is thus
mainly constituted as a question of fitness training, and a healthy pupil is
seen as being physically active, fit, and with a knowledge about and positive
attitude towards physical training. To some extent, a risk- and a hygiene
discourse can also be identified in the local documents. This means that
actions connected to ergonomics, the work environment and knowledge of
hygiene issues are all reasonable within the PE health perspective.

In all three discourses, scientific knowledge of physiology and anatomy
compose the starting point for health in the subject content and subsequent
learning about health. There is a clear instrumental view of both the
individual and learning in relation to health within the discourses. The
relationship between physical activity and health also stands out as an in-
strumental, physiological and bio-medical relation in which normality, risk
and health are constituted. Pupils’ bodies are regarded as being individual
and biological. In a health perspective, it is the activities benefit on the
biological body that is focused thus leading to a dualistic view of the body
as a machine (Swartling Widerström 2005). Health is also constituted as a
goal or an end that can be attained through adopting a physically active
lifestyle. Seen from the perspective of health, even though there is a
difference in the actions that are promoted, there is no tension between the
three discourses. The common base in physiology and anatomy, focus on
the individual and biological body, together with a focus on preventing risk
and disease, make it possible to speak of a dominant pathogenic health
discourse within the subject content of PE. One can therefore say that both
the institutional content and conditions of meaning-making in relation to
health consist of a pathogenic health discourse. This pathogenic view of
health is in line with the biomedical/pathogenic perspective of health that
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has dominated the health debate in the media and in society at least during
the last fifty years. The view of health identified within the social
development discourse does, however, contrast with the pathogenic health
discourse. It can be seen as a potential alternate discourse, where social
relations, social patterns and a societal perspective are also seen as aspects
of health. This alternate perspective can only be identified to a limited extent
in the documents, though.

When compared to the subject content as a whole (study, i), the content
in the study of health within the subject discourses does not appear to have
the same breadth and complexity. Instead, the picture is more unambiguous.
As a whole, the subject content is constituted by different discourses, while
health, on the other hand, is an obvious physiological question. Within the
activity discourse dominating the subject content, the physiology discourse
dominates the view of health. Only to a very limited extent are a wide va-
riety of activities, social qualities, skills in sports, body awareness, motor
development, positive body experiences or aesthetic qualities in movement
described as having anything to do with health. It is therefore not the va-
riety of activities, experiences and learning opportunities that form the ba-
sis of the subject content in a health perspective, but rather how the activities
affect the pupils’ aerobic capacity and fitness level. This indicates that PE
supports the idea that:

… exercise=fitness=health (where health is determined by body size
and shape) and is embedded in a discourse of ’healthism’ which
constitutes health in terms of a moral imperative of self-control.
(Gard & Wright 2001, s 536)

Whether the purpose of the fitness training that appears in my study is
mainly aerobic capacity, as has been the tradition in Swedish PE, or is sup-
posed to tackle the so called ‘obesity epidemic’ of western societies, is not
clear in the empirical material. But Johns (2005), on the other hand, states
that in both cases, a pathogenic health discourse constitutes an:

… idea that lifestyle is a manageable risk factor that can lead to the
control of chronic diseases, and physical activity, as a lifestyle, has
been singled out as having the potential to significantly contribute to
their risk reduction. (Johns 2005, s 71)

(iii) Health in Physical Education – a Salutogenic Approach
In the dissertation’s third study, a salutogenic approach is used in order to
gain a deeper understanding of health issues in PE without being restricted
to occasions when the concept of health is used. Different theories of health
(Antonovsky 1979, Eriksson 1991, Nordenfeldt 1987, WHO 1986) can be
seen as salutogenic, and often take their point of departure in a critique of
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a one-sided pathogenic, mainly bio-medical view of health. The basis of
that lies in a critique of a dichotomous classification of people as either
‘diseased’ or ‘not diseased’, where in terms of ‘not diseased’, health is regar-
ded as a person’s normal condition. Disease is thus that which has to be
prevented, cured and studied, According to Antonovsky (1979, 1996a), the
dichotomy has a hegemonic grip on health issues in western societies and
thus limits other possible ways of viewing health.

By adopting a salutogenic approach, health is not regarded as something
a person can either have or not have. Instead, it is about what promotes or
prevents the development of health. Health is then regarded as something
dynamic, “… always in the process of becoming” (Haglund et al 1991, p
3), and health issues as something that holistically includes the human being
in his/her environment. With a salutogenic approach, other questions –
salutogenic questions – are also made possible. Posing such questions can
therefore contribute to a deeper understanding of health and health promo-
tion.

In this third study, I use a salutogenic approach and ask the following
salutogenically motivated questions regarding learning and democracy as
health resources:
(i) Which discourses are pupils expected to handle within PE, and what

is it in these discourses that make meaning in terms of comprehensi-
bility, manageability and meaningfulness (Antonovsky 1979, 1996a)
possible?

(ii) In what ways are the pupils expected to influence and be involved in
the choices of what is taught and learned – and how – in Physical
Education?

In the study, both learning and democracy as health resources can be iden-
tified in the material, although to a much lesser extent than activities rela-
ted to, for example, sport or physical training. In the local curriculum do-
cuments, I have identified learning as a health resource in terms of: partici-
pation in leisure activities; participation in play; social relations; and know-
ledge in and about different forms of physical training. I have further iden-
tified actions that aim at developing pupils’ commitment and a sense of
well-being in ongoing activities. Regarding democracy as a health resource,
I have identified the following aspects: pupils’ influence in planning; in stu-
dent led lessons; a sense of involvement in the activities; and a participation
in their own work environment. In terms of learning and democracy as
health resources, PE is characterised by a subject content where: a) health is
to be comprehended as different forms of fitness training, b) health is to be
managed through participation in different sport activities and through
positive social relations, and c) where health is to be made meaningful
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through an engagement in different movement- and sports activities. Ac-
tions privileged in PE, then, include those with a clear connection to diffe-
rent sport activities that generate participation, and to activities that reflect
common sports activities in society. The activities are also supposed to pro-
mote a high level of physical activity, a high level of participation and the
development of social qualities. It is then reasonable in PE with, for ex-
ample, ball games that can be said to be common sporting activities and
that also, according to Eriksson et al (2003), generate a high level of parti-
cipation. Ball games can therefore be regarded as health promoting in terms
of manageability and meaningfulness. It is, however, important to observe
that it is not ball games per se that can be regarded as health promoting. It
is rather the learning as a consequence of using ball games that is impor-
tant.

At the same time, and to a lesser extent, the analysis shows that it is
possible to constitute health in other ways within the frame of the subject
content of PE. In such cases, health is also to be managed as a capacity and
possibility to participate in play and games in everyday life, health is to be
made meaningful through a life-long commitment to health and
environmental issues, and that health is a question of involvement and
participation in the teaching and learning processes of PE. Health is also
regarded as a sense of well-being that is experienced in movement, in the
ongoing activities, in social relationships, and in ‘meeting’ nature. Health
can thus be constituted in different ways within PE. With a salutogenic
approach, it is consequently reasonable to view health as both physiological
and pedagogical questions. A salutogenic approach thus results in questions
of gender, body, ethnicity, democracy or learning in general also being
regarded as health issues in PE, rather than just looking at how much or
how often pupils are physically active.

Concluding Remarks
Finally, we look at the subject content in terms of health both when the
concept health is used and with a salutogenic approach. Health is then ex-
plicitly constituted as fitness training, life-long physical activity and know-
ledge about physical training. From a salutogenic perspective, it is also con-
stituted as the possibility to participate in movement, physical leisure acti-
vities and social relations, and enjoy a life-long engagement in different
movement and sport activities. The analysis also shows, however, that wit-
hin the frame of the subject content of PE, it is also possible to regard health
in terms of a commitment to health- and environmental issues, a sense of
well-being in ongoing activities and active involvement in subject content
matters within Physical Education. Health can therefore be constituted in
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different ways within PE, although this is not always made explicit in the
local curriculum documents. From a salutogenic perspective, one can say
that PE teachers work more with health issues than they themselves make
explicit.

In the dissertation, health is regarded as something that we can learn.
Learning health thus represents one way of discussing health within the
subject of PE. Analysed in terms of the institutional content and conditions
of meaning-making, learning health in PE mainly consists of a pathogenic
health discourse. For the most part, the prerequisites for learning health
within PE are composed of undertaking physical exercise through different
sporting activities in order to avoid the risks that accompany a sedentary
lifestyle. With a point of departure in a salutogenic approach, the pre-
requisites for learning health consist of physical, psychological and social
resources and, additionally, different aspects of knowledge. A salutogenic
approach also facilitates a critical standpoint, where the pupils’ unique and
common experiences of health, movement, body ideals or outdoor-life can
meet a wider perspective of health, and whatever constitutes healthy bodies,
healthy lifestyles and a healthy society.

In my view, Swedish Physical Education stands at a crossroads with regard
to health. Is PE supposed and expected to handle the public health problem
of obesity (of both youth and the population as a whole), and where issues
of learning are regarded as a side effect? Or should PE instead become a
school subject that is more related to knowledge, where learning is focused
and where aerobic training and the prevention of obesity are possible side
effects. Both possible roads lead to health, albeit in different ways and with
different consequences - not least in terms of learning health.
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