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Förord 

Tjugo efter att jag gick in som (något förvirrad) student på idrottslärarprogrammet, 

GIH i Örebro, gick jag i januari 2012 (minst lika förvirad) in genom samma dör-

rar. Denna gång som doktorand i forskarskolan idrott och hälsas didaktik 

(FIHD). Det kan därför vara på sin plats med att börja tacka staten för deras 

satsning på akademiskt skolade lärare och, förhoppningsvis, därmed även lektorer 

i grund- och gymnasieskola.  

Tackandet fortsätter med att framhålla alla de människor i forskarskolan som 

gjort den här utbildningen till en fantastisk resa. Jag börjar med de ansvariga - 

Suzanne Lundwall, Jane Mechbach och Håkan Larsson från GIH Stockholm. 

Jan-Eric Ekberg, Tomas Petersson och Lars Lagergren från Malmö. Tack för bra 

upplägg på kurserna och internaten, för bra föreläsningar och intressanta diskuss-

ioner. ”Örebrogänget” tackas nedan men ni har utöver detta också gjort en riktigt 

bra forskarskola! 

Stort tack även till mina forskarkollegor i Stockholm (Bea, Kerstin, Marie, Ri-

chard och Jenny) och Malmö (Stefan, Anette, Inga, Annika och Sofia) för många 

trevliga och givande möten. 

Tack till gänget på ”GIH Örebro” med Janne i spetsen också för bra och trev-

ligt bemötande, gott fika och givande diskussioner.   

Under hela min forskartid har jag även haft förmånen att få delta i forskar-

gruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) vilken är 

en forskargrupp med didaktisk och metodologisk inriktning. Att få delta i en 

sådan miljö har betytt mycket för såväl min egen som för uppsatsens utveckling. 

Tack! Ett extra tack till Johan Öhman och Ann Quennerstedt som på olika sätt 

hjälpt såväl mig som uppsatsen framåt. 

Givetvis vill jag rikta ett alldeles speciellt tack till de som stått närmast mig un-

der resans gång. Mina kollegor och vänner i Örebrogruppen, musketörerna 

Björn, Åke och Andreas samt vår egen prinsessa Izabella. Tack för alla samtal, 

möten och upplevelser (Manchester och Auckland är svårslagna), men framförallt 

för alla skratt! Ett speciellt tack till dig Björn för du alltid haft koll på allt som jag 

inte haft koll på… 

Konsten att lyckas består till stor del i att omge sig med ”rätt” människor – och 

mina handledare har verkligen varit rätt! Min ena bihandledare Ashley Casey har 

bistått med råd och insikter i undersökande av en praktik man själv är del av. Han 

har dessutom hjälpt mig att ”hitta” Brookfield. Ninitha Majvorsdotter, min andra 

bihandledare, har varit till ovärderlig hjälp på många sätt. Du har framförallt hjälpt 

mig att förstå narrativ forskning, hur man skriver vetenskapligt och inte minst, 

varit ett stort stöd. Mikael Quennerstedt, min huvudhandledare, har varit basen 

och tryggheten i mitt uppsatsskrivande. Att jag alltid varit lugnare när jag gått från 
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handledningen än till densamma säger väl egentligen allt. Du har utifrån dina 

betydande kunskaper om hälsa, Antonovsky och diskursanalys varit precis den 

vägvisare jag såväl behövt på resan. Att du dessutom alltid svarar på mejl inom 

fem minuter är bara en stor bonus. Stort TACK till er – det är härligt med männi-

skor som är riktigt bra på det de gör! 

Ett speciellt tack även till professor Christer Eriksson för såväl din kunnighet 

som för din avspända framtoning – ett föredöme. Min gamla ”fröken” Marie 

Öhman, tack för att jag alltid blir glad när jag ser dig, för ditt stöd, uppmuntran 

och dina goda råd. Ett stort tack även till Karin Redelius, din läsning till slutsemi-

nariet bidrog verksamt till att uppsatsen blev klasser bättre. Tack också till mina 

doktorandkollegor Kalle och Robban för era läsningar samt för roliga och givande 

samtal. Lycka till med era avhandlingar! 

Om jag nu riktar blicken till den praktik jag varit en del av under många år och 

som jag nu studerat så är det även här flera som jag vill tacka. Först och främst 

mitt arbetslag som ”hållit kursen” under den här tiden – stort tack till dig Eva för 

allt det du bidragit med, bättre kollega går inte att få. Tack även till dig Sarah – för 

de fantastiska berättelser du hjälpt till att skapa och för att du är den du är. Lena 

och Erik – tack för alla upplevelser jag och eleverna fått dela med er på alla de 

utflykter vi varit på. Erik, du har även gjort ett kanonjobb som min vikarie. Malin 

– tack för din ständiga vilja att utvecklas. Ni är bäst. Katarina, du gör ett kanon-

jobb som ny rektor. Tack för att du tror på mig och det jag gör.  

Gunilla Hedman, min rektor under de tio år som profilen byggdes upp – vil-

ken resa vi gjort tillsammans! Tack för allt, att jag under alla år känt ditt stöd i 

ryggen och fått fria händer att utveckla det jag trott på har gjort ”Hälsa och lärande 

i samspel” möjligt. Tack också till dig Göran Hedman för din support och stött-

ning. 

Innan jag lämnar praktiken vill jag även tacka dig Göran Sannander för alla 

oförglömliga händelser, möten och föreläsningar (exempelvis Loka brunn). Tack 

för att du breddat min hälsosyn! 

Avslutningsvis vill jag tacka min kära syster Maria för all möjlig hjälp i uppsats-

arbetet. Du har hjälpt till med språk, synpunkter och diskussioner som varit väl-

digt värdefulla. Morsan – tack för alla luncher du bjudit på och för allt du gjort för 

mig under åren. Till min andra kära syster Sara – tack för kaffet 

Hanna och Maja, Melvin och Saga – tack för er osvikliga förmåga att få mig att 

tänka på allt utom diskurser (ursäkta stölden Micke men det kan inte sägas 

bättre). Ann – tack för att du finns! 

Slutligen – tack till alla elever som på ett eller annat sätt medverkat i uppsatsen 

(och alla ni andra elever jag haft förmånen att träffa under årens lopp), ni är mina 

läromästare och utan er hade den här uppsatsen aldrig skrivits! 
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INLEDNING 
 

 

 

Den här uppsatsen handlar om hälsoarbete i skolan, något jag, utifrån mitt lärar-

perspektiv, ägnat större delen av mitt yrkesverksamma liv åt. Tanken är att nu 

”angripa” området utifrån ett forskarperspektiv och min ambition är att bidra med 

mer kunskap inom detta forskningsfält.  

Hälsoarbete i skolan är något som bedrivs på olika sätt, och är avhängigt av vad 

man lägger i begreppet hälsa. Bengt Brülde och Per-Anders Tengland menar att: 

Om man […] anser att hälsa är något mer (eller något annat) än avsaknad av sjuk-

dom så kommer man nog delvis att sätta upp andra mål för sin verksamhet.” 

(Brülde och Tengland, 2003, s. 32-33) 

Synen på hälsa kommer således att inverka på hur hälsoarbetet kommer att se ut. 

Detta påstående är något jag själv, som lärare, kan skriva under på. Min egen 

förändrade syn på hälsa har växt fram till att bli en pedagogisk tanke som idag 

genomsyrar såväl min egen undervisning som hela skolan där jag arbetar. Brülde 

och Tengland (2003) skriver dessutom om huruvida hälsa kan ses som något mer 

än frånvaro av sjukdom. I ett medicinskt (patogent) hälsoperspektiv ses nämligen 

hälsa som detsamma som att kroppen är frisk och välfungerande (se exempelvis 

Antonovsky, 1987, Quennerstedt, 2007). Detta synsätt har varit det förhärskande 

sättet att se på hälsa i västvärlden sedan flera hundra år tillbaka (se exempelvis 

Qvarsell, 1989). Johansson (2005) talar till och med om en medicinsk regim. 

Detta sätt att se på hälsa har följdriktigt haft återverkningar på hälsoarbete, inte 

minst i skolsammanhang, exempelvis skriver Lena Hammarberg (2001) att ett 

hälsosamt barn vid förra sekelskiftet definierades som ”frisk och normal” och ett 

ohälsosamt barn som ”sjuk och onormal”. Utgångspunkten för hälsoarbetet blev 

därmed i stor utsträckning ett arbete där motion, rätt kost och ett drogfritt liv stod 

i fokus. Kort sagt, eleverna skulle disciplineras till en god kroppslig hälsa utifrån 

en på förhand given norm (Olsson, 1997). 

Att just skolan blev en arena för hälsopolitiska idéer förklaras av Eva Palmblad 

och Bengt Erik Eriksson (1995) med att det uppväxande släktet var det som var 

lättast att fostra samtidigt som även deras föräldrar blev möjliga att nå. Palmblad 

och Eriksson skriver vidare att skolämnet som idag heter idrott och hälsa blev en 

plattform för fysisk fostran eftersom ämnet även sågs som karaktärsdanande. 

Utgångspunkten var återigen att eleverna och deras kroppar skulle normaliseras 

utifrån en medicinsk syn på hälsa (se även Quennerstedt och Öhman, 2008). 

Denna hälsosyn lever kvar även i våra dagar, exempelvis talar såväl John Evans 
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(2004) som Anna Johansson (2005) om hur en överviktsdiskurs blir allt tydligare i 

samhället. Diskursen får till följd att den normala, hälsosamma, kroppen definie-

ras utifrån den överviktigas som istället ses som onormal och därmed ohälsosam.   

Forskning visar emellertid att detta ”endimensionella” sätt att se på hälsa kan 

medföra en generell skepsis emot hälsosarbete hos eleverna och istället rent av bli 

kontraproduktivt (Nilsson, 1996; Skolverket, 2001). Själva begreppet hälsa får en 

negativ klang, vilket blir tydligt i följande citat: 

Hälsa står ju enligt skolan för morötter, motion, kondomer och avstånd från alko-

hol och rökning. Livet är bra mycket mer än så. (Nilsson, 1996, s. 105) 

Även Palmblad och Eriksson (1995) är kritiska mot hur hälsoarbete bedrivits i 

skolan, de menar att hälsoundervisningen i Sverige har haft tydliga manipulativa 

och skendemokratiska drag.  

Kan då hälsarbete bedrivas utifrån andra premisser? För att återgå till Brülde 

och Tengland (2003) så menar de att om hälsa ses som något annat än avsaknad 

av sjukdom så kommer även utgångspunkterna i hälsoarbete att bli annorlunda. 

För att bredda frågan, rent forskningsmässigt, kommer jag därför i uppsatsen att 

använda mig av Aaron Antonovskys salutogena hälsoperspektiv (1979, 1991, 

1996a) som innebär en vidare syn på vad som kan betraktas som hälsosamt. An-

tonovsky definierar inte hälsa (vilket också enligt Brülde och Tengland, 2003, är i 

princip omöjligt) utan talar istället om hur resurser för en positiv hälsoutveckling 

kan uppnås. I det salutogena perspektivet inkluderas de medicinska aspekterna av 

hälsa men även såväl psykiska som sociala aspekter ses som viktiga resurser.  Ett 

salutogent perspektiv gör det möjligt att diskutera hälsoarbete utifrån andra pre-

misser än vad som blir möjligt ur ett strikt medicinskt perspektiv (Quennerstedt, 

2006b), en salutogen utgångspunkt gör det dessutom möjligt att ställa nya frågor. 

Förhoppningen är att hälsoarbete i skolan kan få andra innebörder med hjälp av 

ett salutogent perspektiv. Även flera skolforskare (McCuaig m fl, 2013; Nilsson, 

2003; Nilsson, 1996; Quennerstedt, 2006b, 2007) lyfter fram vikten av en bre-

dare, mer salutogen, utgångspunkt i skolans hälsoarbete. WHO (1986, 1991, 

2005) förespråkar på samma sätt ett brett perspektiv på hälsa och hälsoarbete 

liksom såväl LPO-94 som Lgr-11. Mot bakgrund av det blir uppsatsens val av 

hälsoteoretiskt perspektiv rimligt eftersom såväl forskning som styrdokument 

förespråkar att skolans hälsoarbete bör bedrivas utifrån en salutogen utgångs-

punkt. 

I princip all forskning kring hälsoarbete i skolan bedrivs från ett utifrånper-

spektiv, vilket innebär att forskaren antingen blir en ”besökande expert” i verk-

samheten (se exempelvis Nilsson, 2003; Nilsson, 1996; Skolverket, 2001) eller 

undersöker praktiken ur ett institutionellt perspektiv (Quennerstedt, 2006b). Att 
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undersöka hälsoarbete med ett inifrånperspektiv (som en deltagare i verksamhet-

en) är, mig veterligt, inget som gjorts tidigare. Hur hälsoarbete i skolan ser ut i 

pågående verksamheter vet vi därför inte så mycket om och det är här uppsatsens 

speciella bidrag till fältet kommer in. Eftersom jag själv varit med och arbetat fram 

en skolas hälsoprofil (i fortsättningen benämnd profilskolan eller praktiken) har 

jag en unik möjlighet att undersöka hälsoarbete ifrån andra perspektiv än vad som 

gjorts tidigare. Inte minst är det en fördel i sammanhanget att skolan under många 

år bedrivit ett systematiskt hälsoarbete med utgångspunkt i skolämnet idrott och 

hälsa. 

Stephen Brookfield (1995) skriver om hur man kan gå tillväga för att under-

söka en praktik, som man själv är en del av. Han talar om att använda fyra linser i 

undersökandet av den praktik man själv är en del av, lärarens, elevens, kollegans 

samt en teoretisk lins. Tanken är att de olika linserna ska belysa praktiken ur 

olika synvinklar, vilket gör undersökningen såväl mer komplex som mer trovär-

dig. I uppsatsen anammar jag Brookfields tankar fullt ut och belyser profilskolans 

hälsoarbete genom fyra olika linser.  Jag använder mig av en narrativ metod som 

innebär att jag, för det första, själv skriver berättelser om hälsoarbetet på skolan 

(lärarens lins), dessutom skriver eleverna och en kollega i sina berättelser om 

profilskolans hälsoarbete. Brookfield (1995) menar vidare att man utöver detta 

även behöver en teori som kan bidra med att kasta nytt ljus över problematiska 

områden i den undersökta praktiken. Saker kan därigenom ses och förstås utifrån 

nya perspektiv. Det salutogena perspektivet fungerar i uppsatsen som ytterligare 

en lins att undersöka profilskolans hälsoarbete genom och används därmed, uti-

från ovanstående, som en teori i uppsatsen. Det salutogena perspektivet är det 

raster jag lägger på för att diskutera resultatet, min referensram. Kanske kan det 

salutogena perspektivet hjälpa mig att se om hälsoarbete i skolan kan vara mer än 

motion, morötter och moral. 

Profilskolans hälsoarbete 
Hur har då hälsoprofilens hälsoarbete vuxit fram? Det är relevant att sätta in 

läsaren i uppsatsens empiriska bakgrund, i det sammanhang som berättelserna 

tillkommit. Avsnittet ska därmed ses som en ramberättelse åt lärarens, elevernas 

och kollegans berättelser. 

För drygt tiotal år sedan startade den undersökta praktiken sin hälsosatsning. 

Det började som ett projekt där kommunala medel hade avsats till hälsoarbete på 

arbetsplatser där sjukskrivningstalen generellt var höga, exempelvis ”skolan” 
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(hälsa och arbetstid). Satsningen innebar att profilskolans idrottslärare
1

 fick i upp-

drag av rektor att skapa något ”hälsosamt” för personalen. Målsättningen med 

satsningen bar en tydlig prägel av en medicinsk hälsosyn där hälsa var liktydigt 

med fysisk hälsa: 

 

 Få samtlig personal fysiskt aktiva minst tre gånger per vecka. 

 

 Få samtlig personal mer hälsomedvetna avseende kost, motion och 

sömn.  

 

Uppläget bestod kortfattat i att individuella hälsoplaner upprättades till samtliga i 

personalgruppen i samband med den första träffen de hade. Som en frivillig del 

ingick några enkla fysiska tester samt en obligatorisk del, det individuella hälso-

samtalet. Under samtalet diskuterades det runt deras fysiska hälsa och ett hälso-

mål, vilket utvärderades vid nästa träff, sattes upp. Utöver detta gjordes ett veck-

oschema upp där tre rörelsepass planerades in. Passen varierade stort mellan 

individerna utifrån önskemål, ambition och fysisk status. Som lite draghjälp beslu-

tades att arbetsgivaren skulle bjuda på ett av dessa pass. Därmed kunde ett av 

rörelsepassen schemaläggas under arbetstid.
2

 Detta pass, friskvården, hade också 

ett minst lika viktigt, socialt, syfte. Ett träningsrum ”skapades” också i ett gammalt 

övergivet uppehållsrum. Idrottsläraren hade även, vid ett par tillfällen fortbildat 

personalen genom föreläsningar i fysisk hälsa. Vid läsårets slut hade tre hälsosam-

tal genomförts med samtlig personal och i princip hade alla uppfyllt målet (att 

vara fysiskt aktiva minst tre gånger per vecka). Vid sidan av den fysiska delen av 

hälsoprojektet höll även en ny medarbetare kurser i mental och psykisk hälsa för 

personalen.  

Den psykosociala aspekten av hälsa var sedan tidigare starkt representerad på 

skolan, något som ytterligare förstärktes i och med det omfattande värdegrunds-

arbete som rektor sjösatte och som samtlig personal var delaktig i. 

Varje barn har rätt att mötas av höga förväntningar och respekt för sin unika per-

son. Alla barn ska lämna vår skola med en positiv framtidstro och tilltro till sin 

förmåga. (Stora Mellösa skolas hemsida, 20130901)
 

 

                                                           
1

 Här benämns jag som ”idrottsläraren” eftersom det är profilskolans hälsoarbete som är i 

fokus, inte jag själv. 

2

 Här kunde personalen utifrån egna önskemål välja mellan promenader, styrketräning och 

gemensamma aktiviteter i idrottshallen. 
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Kontentan av värdegrunden skulle också kunna sammanfattas på följande sätt: 

Kärnan i värdegrunden är att alltid ha den enskilde elevens bästa för ögonen och 

att denne ska känna det, veta det samt förvänta sig det!  

Sammantaget gjorde dessa aspekter att hälsoperspektivet breddades i den un-

dersökta praktiken och inför läsåret 2003/2004 hade hälsoprojektets intryck sjun-

kit in och skolan var redo för nästa fas, eleverna. Visionen var att forma skolan till 

en plats som genomsyrades av ett hälsotänk, en profilskola för hälsa. Utgångs-

punkten blev i hög grad tankarna i kursplanen i idrott och hälsa (LPO-94) där 

eleven skulle fostras till att ansvara för sin egen hälsa. En bred syn på hälsa där 

olika perspektiv var inkluderade blev utgångspunkten:   

Vi strävar efter att vara en medveten skola där skolans samtliga aktörer elever, per-

sonal och föräldrar ingår. Fördjupningen består av flera delar som tillsammans syf-

tar till att höja hälsonivån på så många plan som möjligt. Målsättningen är att ge 

eleverna en ökad möjlighet att själva kunna ansvara för sin hälsa, i viss mån redan 

nu, men framförallt senare i livet. (Stora Mellösa skolas hemsida, 20130901, emfas 

i original) 

Ovanstående text formulerades för tio år sedan och beskriver fortfarande på ett 

tydligt sätt profilens grundtankar. Utmaningen låg denna gång bland annat i att 

modifiera konceptet med hälsoföreläsningar och hälsosamtal så att det blev an-

vändbart även på eleverna. Dessutom kom skolverket samtidigt (2003) med en 

rekommendation om fysisk aktivitet vilket passade som hand i handske för sko-

lan. Den fysiska aspekten var fortfarande överordnad de övriga. Utifrån detta 

skapades flera olika varianter på rörelse under skoldagen:  

 

 En motorikbana ritades och byggdes upp av föräldrar på skolan inom 

ramen för ett skolgårdsprojekt.  

 Träningsrummet blev nu även tillgängligt för elever i årskurs sex.  

 Idrottsläraren skapade något som fick namnet Eget idrottsval, där ele-

verna i årskurs 5-6 inom vissa ramar själva fick välja en aktivitet i id-

rottshallen en gång/vecka.  

 Man började promenera runt en trekilometersslinga en gång i veckan. 

 Tiden där skolorna administrerade klassresor var förbi och skolan 

tyckte att det var passande att ersätta dessa skolresor med utflykter 

kopplade till idrott och hälsas friluftsliv. 

 

Dessutom överfördes konceptet med ”individuella hälsosamtal” till eleverna i 

årskurs sex. De genomfördes av idrottsläraren vid tre tillfällen under läsåret. 
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Ett skäl till hälsoprofilsinitiativet var att öka vi-känslan på skolan, att få eleverna att 

lära känna varandra och umgås även över klassgränserna. Eleverna behövde även 

(sett ur ett lärarperspektiv) inse vikten av att förbereda sig inför skoldagen och 

arbeta med de mentala hinder de satte upp (faktorer som försvårar lärande). 

Skolämnet Idrott och hälsa var heller inte tillräckligt för att ensamt kunna ge ele-

verna den grad av hälsomedvetenhet som fodrades för att de skulle kunna bli så 

medvetna att de på sikt skulle kunna ansvara för sin egen hälsa. Ambitionen var 

att hela skolan skulle vara delaktig i detta arbete, något som följande citat visar: 

På Stora Mellösa skola strävar vi efter ett brett hälsotänkande där vikten av såväl 

psykisk som fysisk hälsa betonas. Vår önskan är att eleverna genom teori och prak-

tik ökar sitt hälsomedvetande så att de på sikt kan ansvara för sin egen hälsa. Ge-

nom att poängtera vikten av sömn, kost och rörelse vill vi ge eleverna optimala för-

utsättningar för inlärning. Vi har stort fokus på personlig utveckling. Att stärka ele-

vernas självkänsla genom exempelvis positiv förstärkning, mental träning och prak-

tiska övningar är något som vi arbetar med fortlöpande. På så vis lägger vi grunden 

för något som de har nytta av hela livet. (Stora Mellösa skolas hemsida, 20130901) 

Denna ”programförklaring” formulerades 2004 och gäller även idag. Namnet på 

skolans profil, Hälsa och lärande i samspel, ”fick” skolan av en representant från 

skolverket. Hon hjälpte personalen att tydligt se kopplingen mellan skolans med-

vetna hälsoarbete och lärande. Hennes poäng var att skolan, genom att aktivt 

arbeta med de fysiska, psykiska och sociala hinder som eleverna stötte på, opti-

merar förutsättningarna för lärande. Hälsa samspelar med lärande även utifrån 

aspekten att lärande i sig är hälsosamt, något som Lena Nilsson sammanfattar på 

följande sätt: 

(…) skolframgång leder till hälsa och hälsa leder till skolframgång. (Nilsson, 2003, 

s. 93)  

Det är i efterhand enkelt att se tydliga paralleller till de tankar om hälsofrämjande 

skolor som kom vid den här tiden: 

Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas 

av samma faktorer: trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, 

delaktighet och inflytande och självkänsla samt möjligheterna att få använda alla 

sinnen och utveckla kreativitet. En god lärandemiljö främjar också hälsan. Att få 

återkoppling på det man gör är viktiga faktorer för lusten att lära och elevernas 

hälsa. (SOU, 2001, s. 13) 

Regeringens elevproposition Hälsa, lärande och trygghet (2001) visar i citatet upp 

tankegångar runt hälsa och lärande som är snarlika skolans idéer. Inte minst 

kopplas hälsa och lärande ihop även här. 
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LITTERARTURGENOMGÅNG 
 

 

 

Stephen Brookfield (1995) talar om att sätta in den praktik man undersöker i en 

vidare social kontext. Jag förstår Brookfiled som att han med social kontext me-

nar i ett större sammanhang eller i ett större perspektiv (det är så detta begrepp 

kommer att användas i uppsatsen). Brookfields tanke handlar i uppsatsen om att 

jag ska kunna uttala mig om något mer än endast profilskolans hälsoarbete. De 

tankar och idéer som format profilskolans arbete har ju hämtats någonstans ifrån, 

de kan sägas vara del av något större. I uppsatsen handlar det därmed om att sätta 

profilskolans hälsoarbete i relation till hälsoarbete i dess sociala kontexter, i det 

här fallet skola samt hälsodelen i skolämnet idrott och hälsa. Jag måste därmed 

även anlägga ett utifrånperspektiv på undersökningen. 

Kapitlets första del är en litteraturgenomgång av hälsoarbete i den svenska sko-

lan i stora drag. Studiens avgränsning kan beskrivas som skolpolitik med utgångs-

punkt i hälsa eller kanske tvärtom, hälsopolitik med utgångspunkt i skola. Då 

samhällets hälsopolitiska tankar ofta får sitt konkreta genomslag i skolan (Palm-

blad & Eriksson, 1995) kommer även ett samhällsperspektiv att vara tydlig här. 

Statliga utredningar och styrdokument blir en viktig utgångspunkt i urvalet, liksom 

avhandlingar och andra svenska studier som knyter an till detta område. Avsnittet 

ska ses som en övergripande genomgång av litteraturen i nämnda fält. 

När litteraturgenomgången, i den andra delen, avgränsas till hälsoarbete i sko-

lämnet idrott och hälsa är översikten emellertid fördjupad. Urvalet består här av 

såväl nationell som internationell forskning där utgångspunkten är en bredare, 

mer salutogen, hälsosyn. Det innebär att forskning om hälsoarbete i skolan med 

ett uttalat medicinskt perspektiv utelämnas. 

Hälsoarbete i ett skolperspektiv 

Kollektiv hälsa 

Ulf Olsson (1999) skriver i Drömmen om den hälsosamma medborgaren att 

hälsa, i en samhällskontext, ända fram till slutet av 1700-talet sågs som en indivi-

duell angelägenhet. På grund av pest, svält och krig hade Sveriges befolkning 

minskat och staten grep nu för första gången in som hälsoupplysare eftersom 

behovet av arbetare och soldater var stort.  

Kyrkan blev en naturlig utgångspunkt för hälsoinformationen, vilken uteslu-

tande kretsade kring hygienfrågor. Det kollektiva hälsoarbetet hade därmed star-
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tat, Olsson (1999) kallar detta för befolkningspolitik. Succesivt tar skolan i och 

med folkskolestadgan 1842 över kyrkans roll som central utgångspunkt i folkhäl-

soarbetet. Inte minst skolämnet idrott och hälsa blev en arena som kanske mer än 

någon annan varit i centrum för samhällets hälsopolitiska idéer (se exempelvis 

Palmblad och Eriksson, 1995; Olsson, 1997; Nilsson, 2003).  

Den historiska återblicken visar att hälsoarbete i en skolkontext även har tyd-

liga kopplingar till demokrati, från början endast på en samhällsnivå och framför-

allt utifrån ett jämlikhetstänkande. Lena Hammarberg (2001) har i sin avhandling 

undersökt hur hälsoarbetet såg ut i Stockholms folkskolor 1880-1930. Hälsofräm-

jande arbete hade då tydliga demokratiska och emancipatoriska syften. Även barn 

från de lägre samhällsklasserna skulle få tillgång till ”utvecklande aktiviteter och 

vistelser i hälsosamma miljöer” (Hammarberg, 2001, s. 209). Konkreta exempel 

på detta är införandet av sommarkolonier, skolmat och skolbad (se exempelvis 

Hammarberg, 2001; Olsson, 1997). 

Hammarbergs (2001)  studie visar vidare att ett hälsosamt barn vid den här ti-

den definierades som ”frisk och normal” och ett ohälsosamt barn som ”sjuk och 

onormal”, det var den kroppsliga hälsan som betonades i kombination med själs-

lig disciplinering (se även Palmblad & Eriksson, 1995). Det patogena perspektivet 

var tydligt, kroppslig hälsa utifrån en given norm. Hammarberg talar här om hur 

skolans hälsoarbete domineras av hygien- och moraldiskurser.
3

  

Ulf Olsson (1997) har undersökt vilka hälsodiskurser som blir synliga i statens 

offentliga utredningar (SOU) från 1930-1990. Skolan ter sig under denna tid 

alltmer som ett hälsopolitiskt centrum, genom skolan kan nämligen även föräldrar 

påverkas (Olsson, 1997). Utredningstexterna genomsyras av ett moraliserande 

och fostrande språk, medborgarna ska lära sig vad god hälsa är. Fokus ligger 

alltjämt på den kroppsliga hälsan. Folket ska disciplineras till hälsa genom mot-

ion, rätt kost och ett drogfritt leverne samtidigt som jämlikhetstanken växer sig allt 

starkare (Olsson, 1997). Detta visar sig inte minst i […] ”framväxten av ett hälso- 

och sjukvårdssystem som i princip är tillgängligt för alla människor på lika villkor” 

(Olsson, 1997, s. 159). 

Hälsoarbetet ligger på ett demokratiskt och samhälleligt plan, en planering i 

syfte att utjämna sociala skillnader. Samtidigt kan också en ansvarsförflyttning från 

kollektiv till individ börja urskiljas. Det som startar som en demokratisk rättighet 

blir också en slags demokratisk skyldighet. Individen har nu ett eget samhällsan-

svar gällande sin hälsa. Riskfaktorer bör, i likhet med patogen hälsosyn, undvikas. 

                                                           
3

 Något som även senare läroplaner, exempelvis Lgr 80, understryker. Quennerstedts 

(2006b) avhandling visar att dessa diskurser lever kvar än idag inom skolämnet idrott och 

hälsa, om än i svagare form. 
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Lena Nilsson (2003) beskriver i sin avhandling Hälsoarbetets möte med skolan i 

teori och praktik hur hälsoarbete i skolan under 1900-talets sista decennium bör-

jar ses utifrån ett bredare hälsoperspektiv. WHO:s tankar om hälsofrämjande 

arbete (WHO, 1986, 1991) anammas av såväl samhälle som skola och får sitt 

genomslag i och med LPO-94. Genom LPO-94 blir dessa tendenser tydliga även i 

en skolkontext. Demokratitanken vidgas nu till att gälla såväl grupp som individ. 

För skolämnet idrott och hälsa innebär detta följdriktigt att eleven enligt LPO-94:s 

kursplan i idrott och hälsa förväntas ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa, något 

som även namnbytet till Idrott och hälsa indikerar (se exempelvis Thedin Jakobs-

sons rapport, 2004). LPO-94 ser i sin tur ut att vara starkt inspirerad av de skrivel-

ser WHO gör under 1980- och 1990-talet där fokus flyttas från preventivt hälso-

arbete till faktorer som är hälsostärkande (Medin och Alexandersson, 2000).  

Även Nilsson gör kopplingar mellan hälsa och demokrati, också på en individ-

nivå. Nilsson skriver att hon ser ”respekt och samtal som infallsvinklar till en 

skola som är både hälsofrämjande och demokratisk” (Nilsson, 2003, s. 26). Hon 

menar att den demokratiska aspekten är hälsosam bland annat därför att den blir 

en motvikt till de ojämnlika uppväxtvillkor som elever även i dagens skola har. 

Även i ett samhällsperspektiv blir demokratikopplingen till hälsa tydlig. I en rap-

port från folkhälsoinstitutet (2003) ses exempelvis delaktighet och inflytande som 

förutsättningar för att hälsa ska kunna uppnås. I en senare rapport (2005) från 

samma institut sägs det till och med att hälsan påverkas negativt om dessa kom-

ponenter saknas. Delaktighet och inflytande som resurser för hälsa kan kopplas 

till ovanstående demokratiska perspektiv. Även läroplanens demokratiaspekt 

utgår ifrån ett jämlikhetstänkande (exempelvis Lgr -11) med implicita hälsokopp-

lingar. Redan i LGR-80 betonas skolans fostransuppdrag i kombination med 

demokratitanken. Eleverna ska lära sig att vara demokratiska, i likhet med föl-

jande citat: 

Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp 

och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 

mellan människorna (Lgr-80, s. 18).  

 

Vidare står det i Lgr-80 (s. 20) att varje skola gemensamt måste utforma de regler 

som skolans olika aktörer utgår ifrån. Dessa regler ska ha sin utgångspunkt i de 

grundläggande demokratiska värderingarna. Detta påpekande kan i stort likställas 

med värdegrund även om själva begreppet som sådant inte presenteras förrän i 

läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU, 1992:94): ”Läropla-

ner är viktiga i ett pluralistiskt samhälle för att fastställa och legitimera […] skolans 
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värdegrund” […]. I och med denna formulering ses nu värdegrunden som så viktig 

att en av läroplanens främsta uppgifter är att betona dess relevans.  

Värdegrunden blir här en benämning på hur styrdokumentens intentioner ska 

nå fram till eleverna. Genom värdegrundsarbete ska eleverna fostras till demokra-

tiska medborgare, något som följande skolverksreferat också understryker:  

Lärande, demokrati/värdegrund och hälsa hänger samman. Skolans uppdrag att 

främja barns och ungas lärande kan därmed inte skiljas från det demokratiska 

uppdraget. Mycket tyder istället på att dessa uppdrag främjas av samma generella 

faktorer. Arbetet med värdegrunden och att utveckla en god hälsa bör därför utgå 

från en helhetssyn på barns och ungas lärande och utveckling och därmed också på 

deras skoldag och de miljöer de befinner sig i. (Skolverket, 2007 b) 

I Nilssons (2003) bild av en hälsofrämjande skola är demokratiska projekt där 

samtal i olika former ingår en möjlig utgångspunkt. I en rapport från folkhälsoin-

stitutet (2003) ses delaktighet och inflytande som förutsättningar för att hälsa ska 

kunna uppnås. I en senare rapport (2005) från samma institut sägs det till och 

med att hälsan påverkas negativt om dessa komponenter saknas. Delaktighet och 

inflytande som hälsofrämjande kan kopplas till demokratiska perspektiv. 

Individuell hälsa 

Att eleven ska ”utveckla kunskap om vad som främjar god hälsa” så att hen ges 

möjlighet att ta […] ”ett ansvar för sin hälsa” (kursplan idrott och hälsa, LPO-94, s. 

22) kan mycket väl ses som en demokratisk tanke. Alla elever ska göras så med-

vetna att de kan ansvara för sin egen hälsa. Här har återigen den samhälleliga 

fostranstanken kombinerats med socioekonomiska aspekter. Det nya är att fokus 

har flyttats från kollektivet till individen. Istället för konkreta samhällspolitiska 

åtgärder är det nu individen som ska styra sig själv till god hälsa.  

Ska hälsa ses ur det salutogena perspektivet är hälsa en ständigt pågående pro-

cess som också förutsätter ständig utveckling, något som i sig kan vara stressande 

och i värsta fall istället leda till ohälsa. Individen förväntas göra ”de rätta, hälso-

samma valen” för att inte ligga samhället till last (Quennerstedt och Öhman, 

2014). Explicit går det också att läsa detta mellan raderna i läroplanen. I Lgr-11 

står det exempelvis att det är skolans uppdrag att främja personlig utveckling: 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling 

till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande medborgare (Lgr-11, s. 9). 

En intressant notering då detta stycke jämförs med motsvarande stycke i LPO-94 

(s. 5) är att formuleringen ”personlig” har tillkommit i Lgr-11. Skillnaden ger 

också en fingervisning om att uttrycket personlig utveckling går hand i hand med 

samhällets fokusförflyttning från kollektiv till individ. I ett demokratiskt samhälle 
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ligger man inte samhället till last genom att vara ohälsosam utan man använder 

den kunskap man fått till att ta ansvar (se även Palmblad & Eriksson 1995).  

Individfokuseringen har också rötter som kopplat till hälsoarbete kan sökas 

bortom skolkontexten. Inom psykologin blev exempelvis uttrycket självhjälp po-

pulärt under slutet av 1970-talet. Georg Vilhelm Lundgren (2010) skriver att fe-

nomenet gick hand i hand med den nyliberalism, med Thatcher och Reagan i 

spetsen, som blev starten på dagens individinriktade samhälle (se även Englund, 

2007). Självhjälpsdiskursen blir på något sätt en logisk förlängning på tanken att 

individen själv ansvarar för sin hälsa. Den fysiska hälsan förväntas medborgarna 

sköta genom att motionera, äta sunt och inte använda droger (Olsson, 1997) men 

nu måste de även tänka sig friska. Lundgren (2010) beskriver hur den norska 

staten i slutet av 1990-talet påbörjar en nationell hälsosatsning även runt psykisk 

hälsa/ohälsa. Idén bygger på att människan även på detta plan ska hjälpas till 

självhjälp, till att ta makten över sitt eget liv.  

Enligt upptrappningsplanens värdegrund var målet för satsningen att främja bruka-

rens oavhängighet, självständighet och förmåga att bemästra sitt eget liv. (Lundgren, 

2010, s. 15) 

Esbjörn Hellström (2009) är i sin artikel ”Paideia, skola för bildning – om bild-

ning i skolan” kritisk till tankarna bakom läroplanskommitténs betänkande Skola 

för bildning (SOU, 1992:94). Han menar att i […] ” ”plantskolor” för nationens 

ekonomiska intressen, formateras unga människor för att i anpassad form place-

ras, planteras på lämplig plats.” Här uttrycker Hellström kritik mot att dagens 

skola kommit allt längre ifrån den ursprungliga grekiska bildningstanken ”paideia” 

(vilken innebar en allsidig utveckling av människans intellektuella, konstnärliga 

och fysiska kapacitet). I dagens skola ska eleverna istället lydigt fostras till att ta en 

plats där denne bäst tjänar samhällets intressen. Läraren ska, lika lydigt, sköta sitt 

arbete genom att se till att så görs och blir därför ett slags verktyg i samhällets 

tjänst.  

Är demokrati att ingå i ”den korporation som samhället utgör” (Palmblad & 

Eriksson, 1995, s. 12) eller att alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina individu-

ella förutsättningar? Är det någon skillnad på om eleven styrs/fostras till en de-

mokratisk samhällsmedborgare eller om denne istället styrs/fostras till självstyr-

ning? Eleverna ska, oavsett vilket, enligt skollagen, fostras till nedanstående vär-

den: 

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och väster-

ländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. (Lgr-11, s. 7) 
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Denna fostran är liktydig med skolans värdegrundsarbete. Eleverna ska fostras till 

hälsa genom direkt eller indirekt styrning. Ninni Wahlström (2009) ser på de 

olika riktningarna i termer av leverans och utbildning. Leverans är i mitt tycke 

precis det som Hellström (2009) menar att dagens skola innebär, lärandet blir en 

”vara”. Skolan blir en plats där unga människor formas efter samhällets behov så 

att de kan bli medborgare som levererar, medan termen utbildning mer refererar 

till den grekiska bildningstanken. Wahlström (2009) ser ett spänningsfält mellan 

de olika riktningarna. 

Sammanfattning 

Hälsoarbete i en svensk skolkontext har historiskt bestått i att kollektivt försöka 

utjämna socioekonomiska skillnader så att uppväxtvillkoren blev så jämnlika som 

möjligt (Hammarberg, 2001; Olsson, 1997). Hälsa, utifrån den rådande medi-

cinska normen, sågs som en demokratisk rättighet. Skolan blev en central arena 

för detta projekt samtidigt som eleverna skulle fostras till god hälsa genom starka 

hygien- och moraldiskurser. I slutet av 1900-talet börjar samhället präglas av ett 

mer individualistiskt synsätt (Englund, 2007) och det blir nu tydligt att det i första 

hand ligger på individen själv att ansvara för sin hälsa. Återigen blir skolan en 

arena för förändring. Begreppet värdegrund införs (SOU 1992:94) och betecknar 

det hälsoarbete skolorna förväntas göra för att fostra eleverna till goda samhälls-

medborgare vilka styr sig själva till god hälsa. Demokrati är nu liktydigt med att 

samtliga individer ges förutsättningar för att ta hand om sig själva. Tidigare styrdes 

eleverna med fast hand medan styrningen nu i huvudsak sker genom självstyrning. 

En ”spänning” mellan leveranstanken och utbildningstanken blir synlig (Wahl-

ström, 2009). 

Hälsoarbete i skolämnet Idrott och hälsa  

Under denna rubrik kommer en mer grundlig inplacering av hälsofrågan att gö-

ras. Min ambition är emellertid inte att göra en fullständig kartläggning av forsk-

ningsfältet (vilket skulle vara i princip omöjligt eftersom hälsoarbete är ett väldigt 

komplext och brett begrepp) utan snarare just att inplacera hälsofrågan i ämnet 

såväl internationellt som nationellt. Precis som Brülde och Tengland (2003) skri-

ver så kommer utgångspunkterna i hälsoarbete att vara avhängiga de hälsosyner 

man har. I denna ambition kan uppsatsen vara hjälpt av Mikael Quennerstedts 

forskning. Han är den svenske skolidrottsforskare som kanske tydligast intresserat 

sig för hälsodelen av ämnet. Exempelvis utgick hans avhandling Att lära sig hälsa 

(2006b) ifrån ett hälsoperspektiv på ämnet. I artikeln Hälsa eller inte – är det 

frågan? (2007) skriver Quennerstedt att hälsa handlar i […] ”den internationella 
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(läs västvärlden) debatten i stor utsträckning om att vara för eller emot hälsofrågor 

i ämnet idrott och hälsa” […] (Quennerstedt, 2007, s. 38). Hälsofrågan är tydligt 

präglad av en överviktsdiskurs vilken i sig är ett tecken på att de patogena
4

 influen-

serna i ämnet fortfarande dominerar. Å ena sidan står de forskare som ser ämnet 

som en slags räddningsplanka från västvärldens vällevnadssjukdomar (exempelvis 

Trost, 2004; Fox, Cooper & McKenna, 2004). Å andra sidan står de som ser 

risker med ett sådant smalt perspektiv på ämnets funktion, som ställer sig frågan 

om överviktsproblematiken verkligen ska göras till en ämnesfråga?  

On the other, we contend that physical education continues to legitimate itself on 

the basis of claims about obesity and overweight […] are not only shaky but ethical-

ly irresponsible […]. (Gard och Wright, 2001) 

Forskarna vänder sig mot den ensidiga riskfokuseringen och lyfter istället fram 

utbildningen i ämnet som det centrala (Quennerstedt, M, 2007). Exempelvis 

skriver Cale och Harris (2013) att ämnets roll bör vara att […] ”stimulate interest, 

enjoyment, knowledge, understanding, competence and confidence in physical 

activity and sport for health and well-being” (s. 439). Michael Gard (2008) menar 

att fokuseringen på individens valmöjligheter och egna hälsoansvar är ett retoriskt 

grepp som gör det enklare att lägga skulden på individen själv om denne inte 

uppfyller samhällets hälsonorm.  

You are free to make the correct choice. (Gard, 2008. s. 491)  

John Evans (2003) är ytterligare ett exempel på en forskare som ser risker med de 

epidemiologiska argumenten. Evans problematiserar överviktsdiskursen i ett 

vidare perspektiv och frågar sig om det till och med är så att det är samhällets 

intolerans mot överviktiga personer som är det verkliga hotet mot dessa personers 

hälsa (Evans uppvisar även i andra artiklar en bredare syn på hälsa).
5

 Frågan är 

också vad som händer med ämnet om det visar sig att det inte levererar, att ämnet 

inte är tillräckligt för att motverka fetmaepidemin. Cale och Harris (2013) fram-

håller svårigheterna i att ett ämne som motsvarar ca 1 % av elevernas vakna tid 

ensamt ska ansvara för deras rörelsebehov. Men, återigen, hälsodebatten är inter-

nationellt sett ingen debatt mellan olika hälsosyner. 

En fråga man kan ställa sig är om polariseringen i debatten är en nödvändig och gi-

ven utgångspunkt för att tala om hälsofrågor i ämnet, och därigenom om frågan om 

                                                           
4

 Det medicinska sättet att se på hälsa som enbart kopplat till den fysiska kroppen kommer 

hädanefter att benämnas som patogent. Begreppet förklaras utförligare i kapitel 4. 

5

 Campos m fl (2006) slår i en intressant artikel hål på flera ”sanningar” om övervikt ur ett 

fysiologiskt perspektiv.  
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hälsa eller inte hälsa överhuvudtaget är den rimliga frågan. (Quennerstedt, 2007, s. 

38) 

Hur hälsa ska förstås är uppenbarligen ingen stor fråga internationellt sett, här 

är den patogena utgångspunkten given. Hälsa i idrott och hälsa är i den internat-

ionella debatten liktydig med kroppsvikt och kroppsform. Denna bild av hälso-

frågan internationellt sett förstärker intrycket av den medicinska diskursen ytterli-

gare och blir därför i uppsatsens kontext inte relevant att fördjupa sig i eftersom 

den inte problematiserar hälsobegreppet. Quennerstedt (2007) ifrågasätter hela 

debattens snäva hälsosyn och öppnar upp för en mer salutogen utgångspunkt, hur 

hälsa kan förstås. Har då denna uppmaning fått gehör i ett internationellt perspek-

tiv? Ja, faktiskt, Quennerstedt har (2013) tillsammans med Louise McCuaig och 

Doune Macdonald skrivit ett underlag till ny kursplan i idrott och hälsa i Austra-

lien (A salutogenic, strength-based approach as a theory to guied HPE curriculum 

change). Forskarna utgår från Antonovskys (1991) tankar om att utgångspunkten 

ska vara faktorer som stärker hälsa. Kanske ska hälsa i idrott och hälsa förstås 

som […] ”the notion that teaching young people how to be healthy” […] (Quen-

nerstedt m fl, 2010). McCuaig är en australiensisk forskare som, även hon, före-

språkar en mer salutogen syn på hälsa i såväl skolämnet idrott och hälsa som i 

skolan i stort, något som följande citat belyser: 

Why do schools fail to conceptualize the whole child, marginalizing those issues 

emanating from the physical, emotional and spiritual? (McCuaig, 2007, s. 282) 

McCuaig kritiserar den snäva hälsosynen som råder i dagens skola i Australien 

och förespråkar en hälsosyn där hela människan sätts i fokus. McCauig och Peter 

Hay (2013) menar att ämnet ofta utgår ifrån olika principiella positioner. En så-

dan (stark) position är tanken på att det är individens ansvar som god samhälls-

medborgare att vara hälsosam, healthy citizenship. En hälsosam medborgare 

förstås då utifrån den patogena normen, någon som undviker riskfaktorer, tar 

hand om sin kropp och därför inte ligger samhället till last. En annan vanlig ut-

gångsposition i ämnet är den rent idrottsliga där de individuella prestationerna står 

i fokus. McCuaig och Hay (2013) förespråker istället en salutogen utgångspunkt 

där resurser som främjar hälsoutvecklingen lyfts fram.  Det är spännande att ett 

land där den patogena hälsosynen tidigare varit dominerande (Quennerstedt m fl, 

2010) nu presenterar ett underlag till en nationell kursplan i skolämnet idrott och 

hälsa som är tydligt salutogen till sin natur (McCuaig m fl, 2013). Måhända är 

detta faktum ett exempel på att forskning kan göra skillnad även i praktiken. 

I ett nordiskt perspektiv är Sverige det land som enligt kursplanerna har den 

starkaste betoningen på hälsa (Annerstedt, 2009). Även i Finland finns det en 

stark fokusering på hälsa och finns där (precis som i USA) som ett eget ämne. 
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Annerstedt (2009) ser också, genom kursplanestudier, att det i våra grannländer 

finns ett stort fokus på social utveckling. Innehållsmässigt ska det, sett till kurspla-

nerna, vara en bredd av aktiviteter genomsyrade av ett tydligt hälsotema. I prakti-

ken varierar dock innehållet kraftigt mellan olika skolor och lärare (Annerstedt, 

2009). Att överensstämmelsen mellan kursplan och praktik knappast är hundra-

procentig har litteraturgenomgången i föregående avsnitt redan tydligt visat. Detta 

faktum bör tas i beaktande då hälsa i idrott och hälsa nu övergår till svenska för-

hållanden. 

Om avsnittet återigen tar avstamp i Quennerstedts artikel (2007) så menar han 

att debatten ”hälsa eller inte hälsa” inte existerat på samma sätt i Sverige men att 

trenden är på väg att ändras. Tidigare handlade hälsofrågor i den svenska kontex-

ten mer om konditionsträning/ nivåer men är på väg att även här bli en fråga om 

kroppsvikt och kroppsform. Emellertid är utgångspunkten fortfarande strikt pato-

gen, det är den biologiska kroppen som är i fokus. Hälsa ses därmed också som 

en utpräglat individualistisk fråga (Quennerstedt, 2007). I kursplanen i idrott och 

hälsa understryks detta faktum. Eleven ska ”ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga” […](Lgr-11, s. 51) i en rad sammanhang främst med fokus på fysisk 

hälsa. Därmed kan det sägas förekomma en individdiskurs, kopplat till hälsa, i 

skolämnet idrott och hälsa. 

Kanske kan Annerstedts (2009) slutsats att folkhälsoåret, 2001, innebar en 

vändning uppåt för skolämnet idrott och hälsa ses som ett tecken på den trend 

som Quennerstedt (2007) beskriver. Vändningen, vilken innebar såväl en status-

höjning som en utökning av ämnet på grundskolan, kan tolkas som att ämnet 

även i Sverige börjat ses som en räddningsplanka från fetma och övervikt. Extra 

tydligt blir detta då vändningen enligt Annerstedt (2009) sammanföll med folk-

hälsoåret. För att stoppa övervikt är ämnet viktigt i ett folkhälsoperspektiv ef-

tersom rörelse likställs med hälsa enligt den rådande normen. Fysisk aktivitet är 

dessutom sedan 2003, enligt läroplanen, hela skolans angelägenhet att dagligen få 

in inom ramen för verksamheten vilket också skulle kunna ses som ett utslag av 

den rådande hälsonormen. Skolämnet idrott och hälsa kan alltså inte längre legi-

timera sig enbart genom fysisk aktivitet utan måste hitta nya vägar. Annerstedt 

(2001a), Sandahl (2005) och Quennerstedt (2006b) tolkar kursplanen som att 

hälsa är […] ”det övergripande syftet med ämnet idag” (Quennerstedt, 2006b, s. 

138).  

I fokus står nu, enligt forskarna, elevernas utveckling, kunskap och hälsa. Uti-

från följande utdrag ur kursplanen (Skolverket 2000b) är det bara att hålla med: 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

- utvecklar kunskap om vad som främjar god hälsa. 
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- utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, 

välja och  värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv. 

- stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett an-

svar för sin hälsa. 

- utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 

samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett per-

sonligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor 

I LGR-11 nämns inte ordet hälsa explicit på samma sätt men istället har Hälsa 

och livsstil blivit ett av tre övergripande kunskapsområden.
6

 Det är en tolknings-

fråga huruvida själva hälsoperspektivet är nedtonat i den senaste kursplanen för 

idrott och hälsa (LGR-11). Implicit kan exempelvis följande stycke innehålla ett 

flertal aspekter på hälsa: 

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och 

träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. (LGR-11, s. 8) 

En intressant fråga blir, oavsett tolkning, vilken orsaken är till att hälsa inte skrivs 

ut tydligt i den senaste kursplanen. Kan det vara så att själva ordet hälsa ger upp-

hov till någon slags prestationsångest hos idrottslärarna? Är begreppet hälsa belas-

tat med så mycket problematik att den drastiska lösningen blev att utesluta ordet 

hälsa explicit? Följdfrågan blir i så fall varför inte hela ämnets namn ändrades. Att 

skolverket ändrat fokus står dock klart när man läser följande citat där hälsoa-

spekten betonas starkt: 

En ambition vid revideringen har varit att lyfta fram den nära kopplingen mellan 

begreppen idrott och hälsa, samt att starkt betona ämnets hälsoperspektiv. (Skol-

verket 2001b, s 23) 

Vad säger då lärarna i skolämnet idrott och hälsa om hälsoundervisningen i äm-

net? Annerstedt (1991) kallar perioden 1970-94 för ämnets osäkerhetsfas, men 

det verkar snarare som att osäkerheten ökade ytterligare när ordet hälsa, i LPO-

94, sattes in i ämnets namn. När idrottslärarna ska berätta om sitt hälsoarbete blir 

de nämligen i princip ställda: 

Ja, hälsa har jag inte på idrottstimmarna… utan det har vi på andra lektioner. 

Jaaaa… paus… jaa… det har jag inte funderat på. (Thedin Jakobsson, 2004, s. 116) 

Att de intervjuade lärarna känner en viss förvirring och osäkerhet angående inne-

hållet i ämnet är emellertid, som jag ser det, fullt förståeligt. I nedanstående citat 

                                                           
6

 Rörelse och friluftsliv/utevistelse är de två övriga. 
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från Skolverket (2000b) som talar om ämnets kärna nämns nämligen inte ordet 

hälsa alls: 

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsi-

diga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska 

kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna vill-

kor. (emfas i original) 

Osäkerheten om vad hälsa är eller om vad ämnets kärna egentligen är, kanske 

delvis, kan förklara svaren i Britta Thedin Jakobssons studie (2004). Dock anser 

jag det märkligt att hälsofrågan så oreflekterat har passerat över de intervjuades 

huvuden.
7

 Det verkar finnas en dikotomi mellan idrott, som ses som praktisk, och 

hälsa, som ses som teoretiskt och kanske väljer man bort den delen av ämnet 

eftersom idrottslärarna i första hand ser sig som praktiker, inte teoretiker. Pro-

blemet är att man ser hälsoundervisningen just som något separat och teoretiskt 

istället för något som genomsyrar hela undervisningen. Enligt såväl Sandahl 

(2005) som Lundvall, Meckbach, och Wahlberg (2008) verkar det som att dessa 

nya hälsointentioner har nått fram till såväl lärarna som till samhället i stort, rent 

normativt. Dock ser glappet ned till praktiken ut att vara oförminskat (se exem-

pelvis Annerstedt, 2009; Ekberg, 2009; Londos, 2010). Skolinspektionens fly-

gande tillsyn (Skolinspektionen, 2010) understryker detta, endast 12 av 300 note-

ringar hade kopplingar till hälsa enligt deras mätmetoder. 

Är då dagens undervisning i idrott och hälsa huvudsakligen salutogen eller pa-

togen? I Sverige visar NU-03 studien belägg för båda perspektiven, såväl sa-

lutogent som patogent. En hälsosam elev, utifrån ett patogent synsätt, utgör nor-

men för det normala genom att vara positiv till fysisk aktivitet samt ha goda kun-

skaper i hur man tränar sin kropp. Samtidigt ger kursplanens beskrivning av hälsa 

som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande uttryck för ett salutogent synsätt 

(LPO-94 och LGR-11).  

Hälsa beskrivs i kursplanerna för Idrott och hälsa i holistiska termer som en helhet 

som innefattar olika delar, och detta i hela individens livsmiljö. (NU-03, s. 55) 

Quennerstedt (2007) tar den vanligaste aktiviteten i Idrott och hälsa; bollspel, som 

exempel. Med ett patogent synsätt är bollspel alltid hälsosamt utifrån konditions-

effekten. Utifrån det salutogena perspektivet kan bollspel, istället, främja hälsout-

vecklingen utifrån en mängd olika aspekter, varav konditionseffekten är en av 

dessa. Märk väl att utifrån det salutogena sättet att se på hälsa kan bollspel även 

inverka negativt på hälsan, exempelvis genom obehag, minskad självkänsla, osä-

                                                           
7

 Samtidigt får det inte glömmas bort att det är lätt att framstå som okunnig vid en intervju-

transkribering. 
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kerhet och utanförskap. Det är viktigt att ha i åtanke att det inte är bollspelen i sig 

som är hälsosamma/ohälsosamma, utan det är upplägget, genomförandet och 

mottagandet som avgör vilket det hälsomässiga utfallet blir. Utfallet kommer gi-

vetvis att se olika ut för olika elever. 

Genom diskuranalys av lokala kursplaner kommer Quennerstedt (2006b) fram 

till att det är fysiologidiskursen som dominerar synen på hälsa i skolämnet idrott 

och hälsa. Eleverna fostras till en god karaktär där det primära är att kämpa, göra 

sitt bästa och svettas. Även utifrån observationer av idrottslektioner kommer 

Quennerstedt, tillsammans med Marie Öhman (2008) fram till liknande slutsat-

ser. Med hjälp av Michel Foucaults teorier om styrning visar forskarna hur idrotts-

lärarna fostrar eleverna till en god karaktär vilket i det här fallet är liktydig med 

någon som rör sig, svettas och kämpar.  

[…] posibilities and limitations for action are established through various governing 

processes for correct, normal and reasonable ways of acting. (s 367) 

Foucault menar att individens handlande står i direkt relation till den sociala och 

kulturella kontexten. Handlingar framstår som mer eller mindre rimliga. Man 

socialiseras på så vis in i den rådande diskursen, i det här fallet aktivitetsdiskursen. 

Här kommer Quennerstedt och Öhman (2008), genom observation, fram till att 

den goda karaktären fostras fram genom olika styrningsprocesser ifrån läraren. 

Genom tillrop som kämpa, sätt igång, jobba, rör dig säger läraren egentligen - trött 

och svettig, det är meningen. Forskarna har sedan, utifrån institutionaliserade 

diskurser, försökt identifiera det lärande som förmedlas.
 

Den huvuddiskurs som 

visar sig genom ovanstående kommentarer är aktivitetsdiskursen. Underdiskurser 

som kommer fram är den fysiologiska (träna kroppen), social utveckling genom 

idrott (samarbete, tolerans) och idrottsdiskursen (språk, taktik, teknik). 

Louise McCuaig m fl (2011) kommer i artikeln Shepherds in the gym, även de 

genom att använda Foucault fram till liknande slutsatser.  Läraren antar en närm-

ast pastoral gestalt där denne för sin flock mot bättre hälsa sett ur ett patogent och 

mätbart perspektiv där rörelse alltid är av godo. Detta sker genom att bygga en 

gemenskap där sociala relationer och en vi-känsla (idag ska vi…) står i centrum. 

Läraren peppar och uppmuntrar vissa beteenden. Normen är att vilja delta, 

kämpa, svettas och ha kul – det är svårt att ställa sig utanför den normen eftersom 

man då även hamnar utanför teamet, man exkluderas. Ambitionen är att skapa en 

länk mellan hårt arbete och nöje. Det ska vara roligt att svettas! Läraren har fått 

eleverna att styra sig själva, från styrning till självstyrning, genom att mana till själv-

reflektion. En normalisering mot en hälsosam samhällsmedborgare påbörjas 

samtidigt som de får som inte passar in i fållan skiljs ut (se även Palmblad & Er-
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iksson, 1995). McCuaig m fl (2011) menar att individualiseringen är viktig men att 

den inte får ske på bekostnad av den sociala samvaron.  

Med detta i åtanke är det ganska naturligt att idrottslärare generellt tenderar att 

ta på sig rollen som the shepherd (den gode herden) (McCuaig m fl, 2011,) vilket 

i ett patogent perspektiv innebär att de leder sin flock mot ökad hälsa i termer av 

fysisk aktivitet. Emellertid kan denna ambition få motsatt verkan och istället vara 

förödande för en individs hälsa. Ett tydligt exempel på sådan, i mitt tycke, missrik-

tad ambition är de så kallade ”fat laps” (varv på löparbanan) som överviktiga ele-

ver på en skola i Australien får gå eller springa på rasterna, kanske ivrigt påhejade 

av sina normalviktiga kamrater (Quennerstedt m fl, 2010). Varvens primära syfte 

är att leda de överviktiga eleverna till god hälsa genom att få dem normalviktiga.
8

  

Idrottslärarna i Öhmans (2007) avhandling styr eleverna emot den rätta vägen 

till god hälsa. Det är, som sagt, aktivitetsnormen som råder och eleverna bör helst 

inse detta på egen hand, annars styrs de in i fållan igen.  Medin och Alexanders-

son (2000) beskriver ovanstående med begreppet paternalism där individen är 

mottagare av en handling/åsikt från en yttre aktör, vilken ser sig som bättre skick-

ad att veta vad som är bäst. Detta görs i avsikt att gynna individens hälsa utifrån en 

given norm. När individen istället aktivt deltar i processen kan det kallas empo-

werment (Quennerstedt m fl, 2010)  

Även samhällets bild av Idrott och hälsa, som den framställts i media är tydligt 

patogen (se exempelvis NU-03; Öijen, 2005; Quennerstedt, 2006b, 2007). Ämnet 

är ett sätt att motverka övervikt och dålig kondition hos eleverna. Att lärare i idrott 

och hälsa har med sig samhällets patogena syn på hälsa in i ämnet är inte förvå-

nande utan snarare givet. Hälsa blir en biologisk fråga där ämnet handlar om att 

frälsa de inaktiva ifrån övervikt. Problemen, som även Quennerstedt m fl (2010) 

framhåller, med den instrumentellt patogena hälsosynen i idrottsämnet är flera. 

Dels hålls eleven som ensamt ansvarig för sin kroppsliga status, dels tenderar man 

att bedömas mer utifrån kroppslig förändring än utifrån anskaffad, meningsfull, 

kunskap.  

Att lära sig hälsa likställs med att vara aktiv och normalviktig, man skulle kunna 

säga att det är den hälsonorm som råder i samhället idag. Kanske kan man säga 

att den salutogena synen på hälsa är en motdiskurs till den patogena (Johansson 

2005). Palmblad och Eriksson (1995) menar att det som skrivits fram i litteratur-

genomgången är ett tydligt tecken på den medicinska regim som vi lever under. 

Kroppen ska disciplineras, regleras och socialiseras in i rådande samhällsnorm, 

där uppfostran och utbildning är viktiga byggstenar.  

                                                           
8

 Man kan också spekulera i vilken hälsosyn dessa kamrater tillägnar sig. 
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Kroppen skall kunna ingå i den korporation som samhället utgör. (Palmblad & Er-

iksson, 1995, s 12)  

Övervikt och felaktig kosthållning ses som en form av social avvikelse vilken bör 

botas. Det förefaller naturligt att idrottslärare, vilka själva blivit formade i denna 

patogena regim, fortsätter att förvalta arvet och på så sätt reproducerar ämnet sig 

självt (Ekberg, 2009; Kirk, 2010). Palmblad och Eriksson (1995) ser den medi-

cinska regimen som en direkt arvtagare till religionen. I båda fallen bör kroppen 

disciplineras för att endera nå frälsning, endera nå sitt naturliga, hälsosamma och 

sanna tillstånd. Precis som fallet är med religionen läggs det också in en moralisk 

aspekt, med all den kunskap som står till buds har man ett personligt ansvar för 

sin hälsa (Quennerstedt, 2007, kallar detta för ”hälsism”). I motsats till detta syn-

sätt står de salutogena tankegångarna där hälsa ses som en process, i vilken ut-

veckling alltid pågår. Kanske är det lämpligt att avsluta avsnittet med Mikael 

Quennerstedts (2006b) konklusion från avhandlingen Att lära sig hälsa: 

Vidare är det inte rimligt att ämnet idrott och hälsa, trots ämnesnamnet, ska han-

tera 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 betrak-

tas som ett skolämne som sätter hälsa i rörelse genom att eleverna får möjlighet att 

lära sig hälsa. (Quennerstedt, 2006b, s. 255) 

Sammanfattning 

Hälsoarbete i skolämnet idrott och hälsa, såväl internationellt som nationellt, 

uppfattas huvudsakligen utifrån ett patogent perspektiv. Internationellt sett är 

frågan inte överhuvudtaget huruvida hur hälsa kan förstås utan debatten handlar 

istället om det är hälsa (läs rörelse som motvikt mot fetmaepidemin) eller utbild-

ning som ska vara ämnets kärna (Quennerstedt, 2007). Även i Sverige är den 

patogena synen på hälsa dominerande, såväl i samhällets syn på ämnet som hos 

lärare och elever (se exempelvis Larsson och Redelius, 2004; NU-03; Quen-

nerstedt, 2006b, 2007; Öhman, 2007; Öijen, 2005).  

Hälsa, som kursplanen skriver fram det, visar upp ett salutogent perspektiv där 

olika aspekter betonas medan det i praktiken fortfarande är en övervägande pato-

gen hälsoundervisning som bedrivs i skolan. De elever som inte passar in i ämnets 

hälsonorm exkluderas från undervisningen (McCuaig m fl, 2011; NU-03). Hälsa 

verkar, sett till litteraturöversikten, vara något som eleverna får på köpet vid fysisk 

aktivitet, något som ses som den teoretiska delen av ämnet medan idrott ses som 

den praktiska. Denna dikotomi gör att hälsoundervisningen blir något nödvändigt 

ont som tar värdefull tid ifrån fysisk aktivitet. Det blir ett glapp mellan teori och 
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praktik och mellan den praktiska undervisningen och styrdokumentens intention-

er (se exempelvis Ekberg, 2009). Sammantaget gör ovanstående knappast hälso-

arbetet till något som genomsyrar hela undervisningen, snarare medför ordet 

hälsa förvirring och osäkerhet.  

Litteraturgenomgången visar ett tydligt behov av ytterligare forskning i fältet. Ny 

kunskap kan förhoppningsvis hjälpa till att hitta nya vägar ut ur problematiska 

områden, så som hälsoarbete i skolan. Utifrån litteraturöversikten blir även moti-

vet till uppsatsens inifrånperspektiv klart. Översikten “säger” inget om hur hälso-

arbete har bedrivits i praktiken, det är uteslutande forskning med ett ”expertper-

spektiv” som har avhandlats. Forskarna har varit besökare i verksamheten. Här 

fyller förhoppningsvis min studie igen en kunskapslucka med sitt inifrånperspek-

tiv på hälsoarbete i skolan. 
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Syfte 
 

 

 

Samhället har ur ett historiskt perspektiv sett skolan, och i synnerhet skolämnet 

idrott och hälsa, som en plattform för sjösättande av hälsopolitiska idéer, och 

litteraturöversikten visar att hälsoarbete i skolan, inte minst i skolämnet idrott och 

hälsa, huvudsakligen bedrivs utifrån en patogen norm. Enligt Brülde och 

Tengland (2003) är detta en logisk konsekvens av vilken hälsosyn man har som 

utgångspunkt i hälsoarbetet. Emellertid ser den patogena synen på hälsa och hur 

hälsoarbete därför bedrivs i praktiken ut att medföra vissa bekymmer. Exempelvis 

har den svenska skolans hälsoarbete ofta tenderat att fokusera på riskfaktorer 

vilket lett till att elever ibland fått en skeptisk bild av hälsoundervisning och över-

lag även en negativ syn på begreppet hälsa. Litteraturgenomgången visar även att 

hälsodelen av skolämnet idrott och hälsa innebär en osäkerhet hos de praktise-

rande lärarna och att vissa elever inte känner sig tillfreds med undervisningen i 

ämnet utan känner sig utanför. Kanske kan man därför säga att den rådande häl-

sonormen ibland snarast begränsar elevernas möjligheter till en positiv hälsout-

veckling. Flera skolhälsoforskare förespråkar därför också ett brett perspektiv på 

hälsa och hälsoarbete. Deras resultat grundar sig emellertid i princip uteslutande 

på forskning utförd från ett utifrånperspektiv. Forskarna har använt sig av de 

metoder som stått till buds, exempelvis intervjuer, observationer och kursplane-

studier. De har dock, oavsett metod, varit besökare i den praktik de undersökt. 

Ingen har, utifrån den bild som litteraturöversikten ger, använt sig av ett inifrån-

perspektiv för att undersöka hälsoarbete vilket gör att vi vet lite om hälsoarbete i 

praktiken.  

 

 Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka och diskutera hälso-

arbete i skolan. För att möjliggöra det är uppsatsens preciserade syfte 

att studera hälsoarbete så som det framträder i verksamheten på en f-

6 skola, vilken under ett antal år bedrivit ett systematiskt hälsoarbete 

med utgångspunkt i Idrott och hälsa.  
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Undersökningen är uppbyggd i vad som i uppsatsen benämns som tre nivåer. 

 

På den första nivån ställs frågan: 

 Vilka hälsoteman kan identifieras utifrån berättelserna om profil-

skolans hälsoarbete? 

På den andra nivån ställs frågan:  

 Vilka hälsodiskurser genererar de hälsoteman som framkom i 

profilskolans hälsoarbete?  

 

I den tredje nivån diskuteras resultatet av studien på nivå ett och två med hjälp 

av uppsatsens hälsoteoretiska perspektiv. 
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TEORETISKA OCH METODOLOGISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 
 
 
 

Kapitlet startar med en presentation av uppsatsens hälsoteoretiska perspektiv, det 

salutogena hälsoperspektivet. Avsikten är att bredda frågan om hälsoarbete i sko-

lan, rent forskarmässigt. En salutogen utgångspunkt hjälper till att ställa nya frågor 

och att diskutera utifrån andra utgångspunkter än vad som blir möjligt i ett avgrän-

sat patogent perspektiv. Förhoppningen är att synen på vad som kan anses vara 

hälsoarbete i skolan kan få andra innebörder med hjälp av ett salutogent perspek-

tiv. 

I nästa del kommer uppsatsens metodologiska utgångspunkter att redovisas, 

dessa ska ses som en beskrivning av motiven bakom uppsatsens metod. Den 

narrativa metoden är, i uppsatsen, utgångspunkt för undersökningens empiri på 

en praktiknivå och diskursanalysen används för att sätta in praktiken i en vidare 

social kontext, det vill säga hälsoarbete i skola och i skolämnet idrott och hälsa 

(Brookfield, 1995). Avsikten här är således att sätta in profilskolans hälsoarbete i 

ett sammanhang vilket gör det möjligt att dra generella slutsatser av undersökning-

en, att uttala sig om hälsoarbete även i ett större perspektiv. 

Såväl uppsatsens hälsoteoretiska perspektiv som diskursanalysen fungerar i 

studien som den teoretiska lins Brookfield (1995) förespråkar att undersöka sin 

praktik genom och ses därför även som teorier. 

Hälsoteoretiskt perspektiv 
Här ämnar jag förklara den hälsoteori (Brookfields fjärde lins) som är perspek-

tivet i min uppsats, den referensram jag använder för att i nivå 3 av undersökning-

en kunna diskutera resultatet av studien. Brookfield (1995) menar att en teori kan 

bidra med att kasta nytt ljus över problematiska områden. Teorier hjälper oss 

också att förstå komplexa skeenden utifrån nya perspektiv (Brookfield, 1995). 

Den teori jag använder mig av är det salutogena hälsoperspektivet vilket utveckla-

des av Aaron Antonovsky (1991) men därefter har anammats och vidareutvecklats 

av flera forskare (se exempelvis Nilsson, 2003; Quennerstedt, 2006b; Eriksson 
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och Lindström, 2008; McCuaig m fl, 2013).
9

 Perspektivet hjälper mig förhopp-

ningsvis att bredda synen på vad hälsoarbete i skolan kan anses vara genom att det 

gör det möjligt att ställa nya frågor, att se om hälsoarbete kan bedrivas utifrån nya 

premisser. Perspektivet möjliggör också en identifiering av vilka olika dimension-

er av hälsa som framträder i den undersökta praktiken. 

Den salutogena hälsosynen 

Aaron Antonovsky, som myntat uttrycket, det salutogena hälsoperspektivet, 

(1923-94) föddes i Brooklyn och verkade som professor i medicinsk sociologi i 

såväl USA som Israel. För att förstå utgångspunkten i Antonovskys salutogena syn 

på begreppet hälsa behöver begreppet patogen hälsa förklaras först. Det är nämli-

gen utifrån den patogena hälsosynens brister som Antonovsky (1991) utvecklar 

sin teori. Den patogena hälsosynen är sprungen ur medicinska synsätt på hälsa 

och utgår från en instrumentell syn på människan.  

Utgångspunkten i det patogena perspektivet att frisk eller hälsa är det naturliga till-

ståndet 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 avvikelserna som är intressanta att 

studera. (Quennerstedt,, 2007, s.41) 

Hälsoarbete blir utifrån ovanstående detsamma som att, företrädesvis genom 

medicinsk kunskap, försöka återställa det sjuka och onormala till något friskt och 

normalt. I den patogena hälsosynen blir den fysiska kroppen utgångspunkten i 

hälsoarbetet. Förebyggande hälsoarbete blir då detsamma som att eliminera risk-

faktorer såsom övervikt, inaktivitet och rökning (se exempelvis Antonovsky, 1991, 

1996a; Qvarsell, 1989; Medin och Alexandersson, 2000; Quennerstedt, 2006b, 

2007). Antonovsky (1979, 1991) reagerar på dominansen av detta synsätt som han 

anser begränsa synen på hälsa och utesluter många alternativa möjligheter. I ”den 

salutogena vändningen” försöker Antonovsky att vända på det patogena perspek-

tivet och istället utgå ifrån salutogenes, det vill säga faktorer som bidrar till hälsa. 

Antonovsky ser flera stora svagheter med den patogena hälsosynen (se även ex-

empelvis Quennerstedt och Öhman, 2013). Han ser, för det första, den dikotomi 

som finns mellan hälsa och sjukdom som problematisk eftersom salutogenes 

                                                           
9

 Är det verkligen en teori eller mer ett perspektiv på hälsa? Utifrån Brookfilds (1995) 

tankar om att en teori är något som erbjuder en mer övergripande förståelse genom att den 

bidrar med nya perspektiv och förklaringsmodeller kan det salutogena hälsoperspektivet 

även ses som en teori i uppsatsen. I uppsatsen kommer jag dock att tala om perspektiv när 

jag talar om det salutogena sättet att se på hälsa. Samtidigt kommer begreppet patogen 

hälsa istället att benämnas som hälsosyn eller hälsonorm. 
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(hälsa) i ett salutogent perspektiv inte står i motsatsförhållande till patogenes 

(sjukdom). I praktiken innebär det att det går att ha hälsa trots sjukdom. Sjuk-

domsfokuseringen innebär också att helhetsperspektivet missas, man ser sjukdo-

men istället för människan. Hälsa är således mer än endast frånvaro av sjukdom 

eftersom det finns flera dimensioner av hälsa i ett salutogent perspektiv. Den 

fysiska aspekten inkluderas exempelvis, som en av många, i det salutogena per-

spektivet (Antonovsky, 1991). 

Antonovsky vänder sig också mot att man ur en patogen synvinkel uteslutande 

försöker identifiera riskfaktorer samt skydda sig mot dessa. Fokus borde enligt 

Antonovsky istället ligga på vad som kan främja hälsoutvecklingen, resurser för 

hälsa. Fokus på riskfaktorer blir till fokus på resurser för en positiv hälsoutveckl-

ing och för att kunna identifiera dessa resurser måste synen på hälsa breddas. I 

det salutogena, hälsoutvecklande, perspektivet samspelar därför kroppen med de 

psykiska och sociala faktorerna. Eftersom alla människor är just individer med 

individuella skillnader är avvikelse (det onormala) att betrakta som normalt. Just 

därför kan hälsa betyda olika saker för olika människor, exempelvis går det därför 

inte alltid att likställa rörelse med hälsa (se exempelvis Kallenberg & Larsson, 

2001). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att människan, enligt Antonovsky, 

är en social varelse. Samspelet med andra människor blir därmed en förutsättning 

för hälsa. Hälsa är heller inget statiskt tillstånd som man kan uppnå och därefter 

bara stanna kvar i. Hälsa ses istället som en process där individen hela tiden måste 

tillägna sig detta genom aktiva handlingar.  

Det salutogena perspektivet på hälsa innebär att hälsa betraktas som en dynamisk 

process i relation mellan individ och omgivning, där olika fysiska, psykiska och so-

ciala faktorer samspelar i hälsoutvecklingen. (Quennerstedt, 2006b, s. 215) 

I uppsatsens kontext blir det salutogena hälsoperspektivet mer ett förhållningssätt 

där nya frågor blir möjliga att ställa, exempelvis kan jag i min empiri (narrativen) 

fråga mig om händelser, situationer och uttalande verkligen är resurser för en 

positiv hälsoutveckling. Perspektivet möjliggör att jag kan se på min empiri med 

kritiska ögon, är det här verkligen att betrakta som hälsosamt? Jag får också möj-

lighet att formulera andra frågor, frågor med salutogena utgångspunkter i stil med 

”är det här hälsosamt för individen ifråga?”, och om inte ”hur får vi då situationen 

att bli hälsosam?” 

Vilka konsekvenser får de olika hälsoperspektiven för hälsoarbete i skolan? 

Frågan är essentiell för hela uppsatsen och kan ses utifrån olika aspekter och 

kontexter men utgångspunkten är huvudsakligen skolan och skolämnet idrott och 

hälsa. Ett patogent synsätt begränsar, enligt Quennerstedt och Öhman (2014), 

möjligheterna till att diskutera och utforska andra aspekter av hälsa och av hälso-
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arbete i skolans värld. Quennerstedt och Öhman (2014) menar vidare att ett 

salutogent perspektiv å sin sida istället skapar förutsättningar för andra, mer dy-

namiska, aspekter av hälsa som demokrati, kommunikation och identitet. Quen-

nerstedt (2007) skriver att det salutogena perspektivet hjälper oss att ställa andra 

typer av frågor genom att öppna upp synen på vad hälsa kan vara, exempelvis 

”hur kan rörelseaktiviteter och friluftsliv bidra till att stärka resurser för hälsout-

veckling?” (s. 47-48).  Skolämnet idrott och hälsa kan i det salutogena perspekti-

vet ses som en stödjande (förhoppningsvis) miljö där eleverna skapar resurser för 

att utveckla en god hälsa. 

Hälsans mysterium 

Utifrån de påfrestningar och den stress livet innebär ser Antonovsky (1979) det 

snarast som ett mysterium att det överhuvudtaget finns människor som säger sig 

uppleva god hälsa. I Health, Stress, and Coping beskriver Antonovsky detta fak-

tum på följande sätt: 

The question then becomes not how some concentration camp survivors or some 

poor people manage to stay healthy, but how any of us manage to stay healthy – 

the question of salutogenesis. (Antonovsky, 1979, s. 9) 

I sin flodmetafor beskriver Antonovsky människan som en simmare i livets flod. 

Är man inte förberedd så drunknar man bildligt talat i livets flod. Livet kommer 

inte att vara någon dans på rosor och vi gör oss själva (och våra elever) en björn-

tjänst om vi lär oss/dem att undvika hinder och svårigheter: 

Det räcker inte att laga bron över livsfloden så de inte hoppar eller ramlar i, man 

måste även lära dem simma! (Antonovsky, 1991, s. 7)  

I Hälsans mysterium utvecklar han sina tankar ytterligare med hjälp av flodme-

taforen. ”[…] Vad är det som för en del befrämjar förmågan att simma bra och 

med glädje medan andra gör det till en ständig kamp att ens hålla sig flytande?” 

(Antonovsky, 1991, s. 159). Citatet visar på ett utmärkt sätt problemställningen. 

Varför dukar en del människor under när de ställs inför de prövningar som livet 

bär med sig medan andra snarare går stärkta ur personliga tragedier och kriser? 

För att förklara och förstå detta ”hälsans mysterium” utformar Antonovsky sin 

KASAM-teori (se nästa avsnitt). Grundtesen är att eftersom människan alltid 

kommer att utsättas för påfrestningar så är det bättre att träna på att hantera dessa 

än att försöka undvika dem (lära sig simma i floden istället för att bygga broar 

över). Att lära sig hantera den stress som livet för med sig kallar Antonovsky för 

coping (1991). I Antonovskys flodmetafor är också själva floden (omgivningen) en 

viktig faktor, eftersom även den bäste simmare kan drunkna i en farligt ström-
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mande flod. Hälsa bör därför alltid ses utifrån relationen mellan floden och sim-

maren.  

We are all in the dangerous river of life. The twin question is: How dangerous is 

our river? How well can we swim? (Antonovsky, 1996a, s. 14) 

Här är det givet att livets påfrestningar (floden) är lika individuella som simkun-

nigheten. Kanske kan man säga att hälsa uppstår när flodens utmaningar korrele-

rar med individens simkunnighet. Utmaningar behövs för att livet ska kännas 

meningsfullt, men de får inte vara svårare än att de går att hantera. 

Begreppet KASAM 

Det är svårt att använda Antonovsky i uppsatsen utan att säga något om KASAM 

(Känsla av sammanhang), eftersom han i första hand kanske är känd för denna 

teori. KASAM är, enligt Antonovsky, själva kärnan i svaret på hälsans mysterium, 

om varför vissa simmar bra i livsfloden medan andra inte gör det.  

KASAM – ”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en ge-

nomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är för-

utsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå 

så bra som man rimligen kan förvänta sig.” (Antonovsky, 1991, s. 13) 

Antagandet grundades på djupintervjuer, vilka genomfördes med människor som 

samtliga hade klarat ett svårt trauma förvånansvärt väl.
10

 De gemensamma näm-

nare som kunde urskiljas lade grunden för KASAM-begreppet (Antonovsky, 

1991, s. 35-51). KASAM står för känsla av sammanhang, något som är essentiellt 

för att människan ska klara av livets påfrestningar. Tillvaron måste kännas: 

 

Begriplig: Man förväntar sig att de stimuli man möts av är förutsägbara eller åt-

minstone går att ordna eller förklara.  […] en stabil förmåga att bedöma verklig-

heten. Hur ser floden ut? 

 

Hanterbar: I vilken grad jag upplever att de resurser som står till mitt förfogande 

kan hantera de stimuli jag möter. Hur duktig simmare är jag? Kan jag hantera 

floden? 

Meningsfull: Grad av motivation. Utmaningar, värda känslomässig investering och 

engagemang (Antonovsky, 1991, s. 39 - 40). Hur motiverad är jag att hoppa i 

vattnet? 

 

                                                           
10

 Bland intervjuades annat överlevande från andra världskrigets koncentrationsläger. 
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Det måste finnas livssektorer som är viktiga för att uppnå en stark KASAM 

menar Antonovsky, dessa måste upplevas utifrån begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De tre komponenterna är sammanflätande. Måhända är den sista 

variabeln den viktigaste: ”Engagerade människor har alltid möjlighet att vinna 

förståelse och finna resurser” (Antonovsky, 1991, s. 44). Har jag stark KASAM är 

jag inte rädd för att se världen som en utmaning. Har jag höga generella mot-

ståndsresurser (GMR) ger detta generellt också stark KASAM. GMR kan vara 

olika slags resurser såsom ett starkt psyke, ekonomiskt kapital eller ett socialt 

nätverk. Dessa begrepp avgör hur man hanterar livshändelsestressorer som ex-

empelvis dödsfall och skilsmässa. Det är alltså inte händelserna i sig utan hur stark 

KASAM jag har som kommer påverka min förmåga att handskas med svåra situ-

ationer (coping).  

Kritik mot Antonovsky 

 Vad är då det ”farliga” med ett salutogent tänkande i detta sammanhang? Det är 

en, som jag ser det, svår och komplex fråga. Ett sätt att se på saken kan vara att det 

å ena sidan är det svårt att kritisera ett förhållningssätt som i själva sin definition är 

öppen för olika lösningar och möjligheter. Å andra sidan kan det bli farligt när 

man får en övertro på något, bara vi tänker salutogent så ordnar sig allt.  

Quennerstedt (2006b) delar upp Antonovskys teorier i tre områden där livs-

floden är den första och övergripande. Den andra nivån är där Antonovskys teo-

rier om känsla av sammanhang (KASAM) beskrivs. Teorierna är ett sätt att be-

svara den salutogena frågan han ställer i boken Hälsans mysterium, varför vissa 

simmar obehindrat i livsfloden medan andra drunknar i densamma? Den tredje 

nivån är där han försöker mäta människors KASAM-nivåer genom enkäter (mo-

dell). Quennerstedt (2006b) menar vidare att den kritik som riktats mot Antonov-

sky främst härrör kring den tredje nivån. Framförallt har Antonovsky kritiserats 

för sina försök att mäta hälsa.
11

 På sin jakt efter hälsans mysterium önskade han 

genom sina KASAM-enkäter placera in människor på ett hälsokontinuum (en 

skala). Kumlin (1998) menar att dessa försök rimmar illa med det salutogena 

resonemanget rent generellt. Kallenberg och Larsson (2001) är också kritiska, de 

ifrågasätter KASAM-enkätens trovärdighet, är det möjligt att mäta hälsa? Detta i 

mitt tycke med all rätt eftersom vi i den tredje nivån är nere på ett modellkoncept. 

Är det inte att begränsa hälsobegreppet genom att vilja göra det mätbart, är det 

ens önskvärt? Filosoferna Brülde och Tengland (2003, s. 286) menar exempelvis 

att […] ”det är omöjligt att mäta en persons hälsotillstånd” […]. Det går att in-

                                                           
11

 Det finns flera försök med hälsomätningar, se exempelvis Brulde och Tengland, 2003. 
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stämma med Kumlin i att hälsomätningar mer hör hemma i en patogen värld. 

Samtidigt är det inte svårt att förstå Antonovskys önskan att göra sina teorier mer 

exakta och praktiskt tillämpbara. Utifrån nedanstående citat ser han också, åt-

minstone till viss del, ut att ha lyckats. ”Om värdet av en teori avgörs av dess för-

måga att på ett meningsfullt sätt förklara fenomen i verkligheten så har begreppet 

”känsla av sammanhang” och det mätinstrument som har konstruerats för att 

mäta detta givit rik skörd” (Cederblad, 1998, s. 47). Quennerstedt (2006b, s. 206) 

anser emellertid även han att kritiken är befogad men menar att den ”[…] svårlig-

en också kan gälla det mer sociologiskt inriktade begreppet känsla av samman-

hang.” Min uppfattning är att Antonovskys övergripande flodliknelse är använd-

bar i kombination med de metodologiska utgångspunkter som uppsatsen tar sin 

utgångspunkt i (se kap. 5). I uppsatsen använder jag i första hand det sociologiska 

perspektivet där hela människan samspelar med sin omgivning i ett aktivt hand-

lande (simmaren i floden) så som fallet är i skolämnet idrott och hälsas undervis-

ning.  

Om vi nu lämnar kritiken som är riktad mot Antonovskys mätteorier för att 

istället kritiskt granska det salutogena hälsoperspektivet så har Quennerstedt och 

Öhman (2014) en intressant infallsvinkel. De menar att eftersom man i det sa-

lutogena alltid ser hälsa som en konstant rörelse emot något (en process) istället 

för ett tillstånd så kan följden bli att människan fastnar i en ständig jakt på bättre 

hälsa. Individens ansvar flyttas från att inte bli sjuk till att hela tiden bli mer hälso-

sam. Extra påtagligt blir detta i västvärldens nyliberala samhälle. Tomas Englund 

(2007) talar om neoliberalismens individuella projekt, att det i dagens samhälle är 

individen som står i centrum medan det tidigare var kollektivet. Människan för-

väntas själv göra de rätta valen, inte minst gällande sin egen hälsa. Något som 

mycket väl kan leda till stress och kanske i förlängningen även till ohälsa. Det 

individualistiska samhället i kombination med det salutogena hälsoperspektivets 

betoning på individen kan därmed med all rätt ses som en farlig kombination. För 

att det salutogena synsättet ska kunna bli ett värdefullt bidrag till vidgade hälsosy-

ner (bortom det patogena) måste därför såväl vår samhälleliga kontext som en 

starkare betoning på floden vävas in (Quennerstedt och Öhman, 2014). Om det 

salutogena perspektivet tolkas som att man bara ska bry sig om simmaren så är 

det som jag ser det en olycklig feltolkning. I Antonovskys flodmetafor är själva 

floden en betydande faktor (Han var sociolog icke att förglömma). Det är lika 

omöjligt att lyfta simmaren ur vattnet som det är att ta en individ ur sitt sociala 

sammanhang (Antonovsky, 1991, 1996a).  

Kan det vara så att Antonovskys största misstag var att namnge det salutogena 

förhållningsättet? I samma ögonblick som han gjorde detta blev det misstänkt likt 
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en modell, något som rimmar illa med den salutogena ansatsen. Modeller är 

dessutom lätta att feltolka.
12

 

Sammanfattning och slutsatser  

Ur ett salutogent hälsoperspektiv menar Antonovsky (1991, 1996 ), att man bör 

ifrågasätta den patogena hälsosynen eftersom den blir begränsande i hälsofräm-

jande arbete. Utgångspunkten i det salutogena perspektivet är att fokus ska ligga 

på resurser som är positiva för hälsoutveckling (i motsats till den patogena hälso-

synen där fokus ligger på riskfaktorer). Det är inte givet att det som är bra rent 

fysiskt alltid är hälsosamt sett ur ett helhetsperspektiv där såväl psykiska som 

sociala aspekter är lika viktiga.   

Varför kan vissa simma utmärkt i livsfloden medan andra drunknar i den-

samma? Svaret på denna fråga är enligt Antonovsky (1991, 1996a), KASAM - en 

känsla av sammanhang. KASAM står för känsla av sammanhang och innebär att 

människan måste känna att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull för att 

kunna hantera […] ”the dangerous river of life (Antonovsky, 1996 a, s. 14). KA-

SAM innebär att vi har resurser att hantera den stress som livet utsätter oss för på 

ett positivt sätt. Med andra ord, det man hanterar är livsfloden. Just resurser, 

fysiska, psykiska och sociala, är i den salutogena hälsoteorin av stor betydelse för 

möjligheterna att utveckla god hälsa. Hälsa ses heller inte som något statiskt utan 

är en ständigt pågående process där människan genom aktiva handlingar skapar 

förutsättningar för hälsa (Antonovsky, 1991, WHO, 1991, Quennerstedt, 2006b).  

Antonovskys tankar har fått ett genomslag under de senaste decennierna, sam-

tidigt som hans teorier också har kritiserats. Exempelvis kan den salutogena tan-

ken om hälsa som en ständigt pågående process ses som något som istället kan 

leda till stress (Quennerstedt och Öhman, 2014).  

Det är utifrån ovanstående extra viktigt att understryka att i uppsatsen blir den 

salutogena hälsoteorins utgångspunkt i första hand människan som en social va-

relse istället för endast en individ. Människans simförmåga måste korrelera med 

flodens strömmar för att hälsa ska uppstå. Simförmågan är lika individuell som 

flodens strömvirvlar. Är min flod svårframkomlig och ström behöver jag vara en 

bättre simmare än en person vars flod flyter fram lugnt och stilla. Det andra alter-

nativet är att ”stilla flodens strömmar”, dock befinner vi oss då mer på en samhäl-

lelig nivå, måhända svårare att förändra (jag återkommer till detta spörsmål längre 

fram  i uppsatsen). 

                                                           
12

 Givetvis inser jag att teorin behöver ett namn. 
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Eftersom det salutogena perspektivet är sprunget ur en humanistisk världsbild 

sätts individen i centrum, därför kan dessa friskfaktorer se olika ut för olika män-

niskor. Utifrån detta tankesätt behöver inte avvikelse från normen vara ohälso-

samt (Kallenberg och Larsson, 2001). Tvärtom är avvikelse att betrakta som nor-

malt eftersom varje individ är unik.  Det är viktigt att inse att det är individens 

egen upplevelse av situationen som avgör om något är hälsosamt i ett större per-

spektiv. Slutsatsen blir att det som är hälsosamt för en människa inte behöver vara 

det för en annan. 

I uppsatsen kommer Antonovskys salutogena hälsoperspektiv att användas 

som en utgångspunkt som erbjuder sätt att se på hälsa och hälsoarbete bortom 

den patogena normen. Med det salutogena hälsoperspektivet blir nya infallsvin-

klar och frågor möjliga. Förhoppningen är att en salutogen utgångspunkt inte bara 

inverkar på hur hälsoarbete bedrivs i praktiken (Brülde och Tengland, 2003) utan 

även innebär att jag har andra utgångspunkter i min förståelse av resultaten.  

Uppsatsens metodologiska utgångspunkter 
För att kunna studera profilskolans hälsoarbete utifrån uppsatsens syfte behövde 

jag hjälp och inspiration angående det metodologiska upplägget. Genom den 

amerikanske professorn och lärarutbildaren Stephen D. Brookfield fann jag det 

jag sökte. Brookfield skriver i sin bok Becoming a Critically Reflective Teacher 

(1995) om fyra linser att se igenom när man undersöker sin egen praktik: lära-

rens, elevens och kollegans berättelse samt någon form av teoribildning. Under-

sökningens empiriurval är hämtat direkt ifrån Brookfields tillvägagångssätt. Tan-

ken är att lärarens autobiografiska erfarenheter tillsammans med elevens och 

kollegans berättelse om undervisningen ska ge en ökad insikt och förståelse av 

den undersökta praktiken. Den fjärde linsen, teori, beskrivs av Brookfield på 

följande sätt:
13

 

Fourth, we can view our practice through the lens of literature. We can read inside 

and outside our area of practice, to locate what we do within alternative theoretical 

frameworks. (Brookfield, 1995, preface, s. 13)  

Citatet berättar om möjligheterna att se såväl inom som utom den undersökta 

praktiken med hjälp av teorier, in- och utläsningar. I uppsatsen motsvarar såväl 

den hälsoteoretiska perspektiven som diskursteorin Brookfields fjärde lins (se 

Metod). Anledningen till valet av diskursteori är att den hjälper mig att utforska 

vad berättelserna säger något om i ett vidare perspektiv. Samtidigt hjälper mig 
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diskursens utifrånperspektiv att distansera mig från min egen praktik (se exempel-

vis Börjesson och Palmblad, 2007). Diskursanalys är, tillsammans med narrativ i 

form av livsberättelser, således även uppsatsens metodologiska utgångspunkt. 

Uppsatsen tar därmed sin utgångspunkt i den språkliga vändningen inom sam-

hällsvetenskaplig forskning som innebar:  

[…] a shift in interest from representing objects to a concentration on language and 

communication as such. (Englund och Quennerstedt, 2008, s. 714)  

Termen språklig vändning eller the linguistic turn skapades av Richard Rorty, och 

markerar just brytpunkten mellan att se språket som enbart representation för 

objekt och ett intresse för själva språket i sig (Rorty, 1982). Tanken att språket i 

sig kunde berätta mycket om människors syn på sig själva och världen gjorde att 

man insåg att sociala praktiker var möjliga att undersöka genom just språket (se 

exempelvis Englund och Quennerstedt, 2008; Wahlström, 2009).  

Poängen med “den språkliga vändningen” har således varit att undersöka social in-

teraktion där den äger rum, nämligen i språket. (Neumann, 2007, s. 75) 

Slutsatsen blir att samhällsvetenskapen har gått i en riktning där språket alltmer 

står i fokus. Det är också precis här uppsatsen tar sin utgångspunkt, en undersök-

ning av en social praktik som sker i och genom språket och dess användning. 

Undersökningens empiri består av berättelser vilkas vidare betydelse också kom-

mer att tolkas med hjälp av diskursteori (se exempelvis Johansson, 2005, s 165).
14

  

Två forskningstraditioner där språket är en central del är dels narrativ forsk-

ning dels diskursteoretisk forskning. Båda dessa traditioner kommer att tas som 

utgångspunkter i uppsatsen och tanken är att i mötet mellan dessa kommer hälso-

arbete att kunna diskuteras såväl i profilskolan som i relation till skolan och sko-

lämnet idrott och hälsa. Tanken med mötet mellan narrativ forskning och dis-

kursteoretisk forskning är att resultatet av uppsatsens studie ska kunna diskuteras 

på flera olika nivåer, såväl mikro- som makro.  

Narrativ forskning  

Narrativ forskning är en metod som har uppkommit som ett svar på en önskan att 

förstå mänskligt beteende och handlande (se exempelvis Goodson och Numan, 

2003). För att detta ska ske är forskarens inifrånperspektiv en förutsättning för att 

sätta in resultaten i ett sammanhang. Uppsatsen utgår ifrån att språket såväl skapar 

som tolkar vår bild av världen, diskursen om man så vill. Att språket även används 

                                                           
14

 Även här använder jag två uttryck, diskursteori och diskursanalys. Diskursteori ska ses 

som tankarna bakom diskursanalysen. 
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som empiri i forskning om och kring människor och sociala praktiker är därmed 

såväl logiskt som relevant.  

I uppsatsens kontext blir det genom språket som den undersökta praktikens 

hälsosyner blir möjliga att identifiera. Om människor inom den berörda prakti-

ken ska berätta om sin syn på hälsa blir metoden narrativ. Narratologi är en 

forskningsdisciplin som betyder läran om berättande texter (Skott, 2004, s. 45). 

Den narrativa metoden erbjuder ett utsnitt eller perspektiv av världen i en socio-

kulturellt konstruerad och ständigt föränderlig tillvaro. Utgår vi ifrån att vår upp-

fattning om världen är socialt situerad så är det just våra tolkningar av världen som 

står till buds. Även om det är vår egen personliga uppfattning av en händelse som 

berättas så är det så vi uppfattar världen. Den uppfattningen är skapad genom ett 

socialt sammanhang och kommer i sin tur att påverka andra människor genom att 

de på olika sätt kan relatera berättelsen till sina egna erfarenheter (Johansson, 

2005; Skott, 2004).  

Kanske är det just detta, att andra människor på något sätt påverkas när de tar 

del av våra genomlevda erfarenheter som är själva essensen i narrativ forskning. 

Att få reda på hur människor talat och handlat för att finna mening i sin tillvaro 

kanske även kan hjälpa oss att skapa mening, att förstå vår egen livssituation på ett 

nytt sätt. Det är precis den här aspekten som flera narrativa forskare lyfter fram 

för att motivera metodens plats inom vetenskapen, handling och mening kläs i 

ord (Polkinghorne, 1988; Denison och Markula; 2003, Johansson, 2005; Wigg, 

2009). Enligt Carola Skott (2004) står begreppet mening för betydelse och inne-

börd men också syfte och mål. Vi förstår våra liv och våra handlingar via tolkning-

ar av berättelser, vi ser också hur vissa handlingar bidrar till speciella resultat och 

följder. Förståelsen utgår, som jag varit inne på tidigare, ifrån att människan på ett 

levande sätt förmedlar sin erfarenhet i berättelsen. Skott (2004) menar att författa-

ren på detta sätt skapar en relation med läsaren och att denna relation är viktig för 

möjligheterna att tolka och förstå berättelsen. Även Ulrika Wigg (2009) är inne på 

samma linje: 

[…] livsberättelser ger kunskap om individers upplevelser, tankar och minnen i och 

om de strukturer som omger dem, exempelvis skolan. (Wigg, 2009, s. 199) 

Då berättarens genomlevda erfarenheter delas sker samtidigt en djupare förståelse 

av läsarens egna upplevelser, under exempelvis skoltiden. Insikter skapas såväl 

genom igenkänning som genom att man inte känner igen sig. Just livsberättelser är 

den genre inom den narrativa forskningen som kommer att utgöra uppsatsens 

empiri. Livsberättelser (till skillnad från livshistorier som tar större hänsyn till den 

sociokulturella kontexten) är narrativ som sätter den egna individen upplevelse i 

centrum. Livsberättelserna behöver inte länka till fakta eller verkliga händelser, 
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utan ska snarast ses som utsnitt ur berättarens erfarenhets- och minnesbank 

(Armour, 2006; Wigg 2009). Är dessa livsberättelser skrivna av forskaren själv 

benämns de som autoetnografier (eller autobiografier). I uppsatsens kontext blir 

lärarberättelsen autoetnografisk eftersom det är jag själv som skriver den, medan 

elevernas och kollegans berättelse kan beskrivas just som livsberättelser. 

Definition av berättelse i uppsatsens kontext 

Narrativ forskning kan beskrivas som användande och analys av berättelser (Skott, 

2004). Men vad är då en berättelse? Människor har i alla tider berättat historier, 

såväl om sina egna som om andras liv. I vårt sökande efter mening är vi ständigt 

inbegripna i berättelser om vårt eget liv. En berättelse kan vara i princip vad som 

helst, vår vardag är full med berättelser. Såväl språket som de berättelser språket 

kan forma innehåller all den komplexitet som ingår i mänskligt liv. Berättelser 

kan förmedla budskap, fungera som bearbetning av händelser, vara bärare av 

traditioner, fostra, skapa mening och så vidare.  

Men hur kommer då själva begreppet berättelse att användas i uppsatsen? 

Skott (2004) skriver att berättelser har en början, en mitt och ett slut och på så sätt 

avgränsar sig från annan framställning. Anna Johansson (2005) är inne på samma 

linje, med tillägget att en berättelse innehållsmässigt ska följa en handling eller 

intrig. Hon skriver att definitionen på berättelser är att de är temporala (händel-

serna sker i kronologisk tidsordning) och kausala (att händelserna hänger ihop). 

Hon menar vidare att till kategorin narrativ hör roman, film, drama, myter och 

berättelser i samtal hemma. Johansson (2005) skriver också att det inte tycks fin-

nas någon klar definition av vad narrativ är och att inte heller distinktionen mellan 

berättelse och narrativ verkar given. En narrativ kan vara en djupgående kon-

struktion som innehåller en poäng, men också karaktärer, intrig samt händelser 

som sker över tid och rum (Maivorsdotter, 2012, s. 84).  

I uppsatsen definieras berättelse som något som har en början, en mitt och ett 

slut. De följer en kausal händelsekedja (inte nödvändigtvis en temporal). Inte 

minst ska berättelserna förmedla något. De ska också ha någon form av poäng. 

Men eftersom människor berättar berättelser, inte narrativ så kommer jag i fort-

sättningen använda benämningen berättelser när jag talar om de berättelser jag 

använder i uppsatsen. Metoden jag använder kommer jag däremot att benämna 

som narrativ. Enkelt uttryckt innebär narrativ forskning just användande, organi-

sation och analys av berättelser (Skott, 2004; Smith och Sparkes, 2009).  
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Den narrativa metodens problematik och utgångspunkter 

Låt oss starta med objektivitetsproblematiken som handlar om hur forskaren 

hanterar sin roll, den så kallade forskareffekten. Den narrativa metoden har kriti-

serats för att inte vara objektiv, samtidigt menar flera forskare att all forskning i 

någon mening är subjektiv. Patel och Tibelius (1987, s.44) exemplifierar detta 

genom att säga att forskaren, oavsett vetenskaplig inriktning, under processens 

gång måste […] ”göra ställningstaganden som blir avhängiga av hans värderingar 

och erfarenheter.” Dessa val är en förutsättning för att kunna tolka den informat-

ion som samlats in. Även Bergström och Boréus (2012) instämmer i detta reso-

nemang då de skriver att vi aldrig kan trolla bort oss själva som samhällsvarelser. 

 Goodson och Numan (2003) menar att det man studerar blir konstruerat som 

ett led i eller en följd av undersökningen och därmed identiskt med densamma 

(se även Johansson, 2005). Med andra ord handlar inte narrativ forskning om 

objektivitet eftersom den inte går att uppnå. Det är därmed omöjligt för forskaren 

att: 

[…] inta en roll utanför diskursen och iaktta och analysera den på avstånd. I stället 

är forskaren ett subjekt bland andra inom ramen för diskursen samt en produkt av 

en diskurs; forskningen skrivs inom ramen av vad diskursen reglerar som möjligt, 

samtidigt som den deltar i att forma sanningar om vad som är möjligt. Frågan om 

hur forskaren påverkar det som beforskas blir då omöjlig att besvara. (Bolander 

och Fejes, 2009, s. 85) 

Givetvis finns det ändå kriterier för hur man som forskare kan handskas med den 

nödvändiga men också problematiska subjektivitetsaspekten i forskarrollen. 

Denna aspekt kommer att bli extra framträdande i uppsatsens undersökningar 

eftersom jag valt att undersöka min egen praktik med hjälp av narrativ metod. 

Kritisk subjektivitet samt noggrannhet där varje steg av forskningsprocessen redo-

visas på ett öppet, ärligt och tydligt sätt är en förutsättning för att undersökningen 

ska bli trovärdig (se vidare i metodavsnittet). Först då har läsaren möjlighet att 

bedöma hur forskarens roll och de val jag gör som forskare har påverkat resulta-

tet. 

God forskning, som görs trovärdig genom öppen och klar redovisning av syfte, an-

sats och metoder samt har en tydlig etisk dimension, bidrar till att göra samhället 

och kulturen mer begriplig för oss alla. (Goodson och Numan, 2003, s. 109) 

Det är således såväl omöjligt som irrelevant att upprepa en kvalitativ forskning 

som har ett här-och-nu-perspektiv och som heller inte ska uttala sig om något 

annat än just det som undersökts. Ett vetenskapligt kvalitativt arbete bör med 

utgångspunkt i ovanstående inte använda sig av de kvantitativa kraven på objektivi-

tet utan istället utgå ifrån andra premisser. Kan det som kvalitativ forskare till och 
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med vara kontraproduktivt att lägga för stor vikt vid kvantitativa kriterier (Skott, 

2004)? Det är styrkan och sannolikheten i resultatet som ska avgöra undersök-

ningens vetenskapliga kvalitet, begrepp som välgrundad eller hållbar är lämpliga 

att använda som måttstockar (Skott, 2004). Även Hastie och Hay (2012, s. 87) ger 

exempel på modifierade begrepp som kvalitativa forskare har att förhålla sig till. 

Forskarna nämner termer som credibility, dependability och transferability, vilka i 

korthet kan översättas med giltighet, trovärdighet och överförbarhet. Begreppen 

kan användas av forskaren under processens gång samt till att läsa av i vilken mån 

undersökningen lyckas uppnå detta.  Även Johansson (2005) lyfter fram liknande 

trovärdighetskriterier vid narrativ analys. Hur jag tillämpar ovanstående i uppsat-

sen återkommer jag till i metoddelen. 

Diskursteori 

Diskurs kan inom ramen för uppsatsens utgångspunkter ses som ett bestämt sätt 

att tala om världen eftersom diskurser i hög grad bidrar […] ”till att skapa de sub-

jekt vi är och de objekt vi kan veta något om” […] (Whinter Jörgenssen och 

Phillips, 2000, s. 20 - 21). Det blir på något sätt ett ömsesidigt, dialektiskt, bero-

ende mellan människan och diskursen där människan formar diskursen och 

diskursen formar människan. Neumann (2007) skriver att diskurserna konstitue-

rar världen för sina bärare. Mats Börjesson och Eva Palmblad (2007, s. 12) menar 

att ”diskurser är resurser eller repertoarer förbundna med kulturella och sociala 

fält, där de aktiveras eller sätts i rörelse av personer.” Diskurserna är alltså knutna 

till ett sociokulturellt sammanhang, det är människorna som bär upp den kultu-

rella diskursen. Olika bilder av världen framträder beroende på vilken position 

man intar. Så snart språk används har ett perspektiv på världen konstruerats (se 

exempelvis Börjesson och Palmblad, 2007). Utifrån detta synsätt kan en diskursa-

nalys av exempelvis Aftonbladets söndagsbilaga vara precis lika relevant som en 

analys av en statlig utredning eftersom båda säger något om sätt att uppfatta värl-

den. Hur vi uppfattar det som händer i och runt omkring oss är frågor som är 

starkt knutna till den diskurs som råder.  

Diskurser gör att vi ser verkliga fenomen (något som faktiskt händer här och 

nu), som exempelvis jordbävningar eller vulkanutbrott på väldigt skilda sätt. Dessa 

objektiva händelser kan tolkas som naturfenomen men också som ett uttryck för 

Guds vrede beroende på den rådande diskursen eller intagna positionen (Neu-

mann, 2007, s. 60). Även i denna liknelse kan diskurs översättas med bild av 

världen. Diskurserna är, liksom språket, föränderliga. De är varandras förutsätt-

ning eftersom språket skapar och upprätthåller diskursen samtidigt som diskursen 
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både skapar och tolkar världen genom språket. På så sätt är även vårt sätt att se på 

världen under ständig förändring.  

Diskursbegreppet låter sig, som synes, inte definieras på något entydigt och en-

kelt sätt. Diskurs kommer i undersökningen i vid mening emellertid att ses som 

ett bestämt perspektiv på världen. Detta perspektiv kommer i sin tur också att 

avspegla sig i hur människor såväl talar om som förstår sin tillvaro (se exempelvis 

Whinter Jörgenssen och Phillips, 2000). Mer specifikt innebär diskurs i analysens 

kontext de ”… regelbundenheter som ger förutsättningar för hur vi kan tänka, tala 

och handla […]” (Quennerstedt, 2006a, s. 27). i det här fallet om hälsa respektive 

hälsoarbete  

Diskursanalys  

För det första, vad är en analys och för det andra, vad är en diskursanalys? Berg-

ström och Boréus (2012, s. 24) menar att analysera något innebär att identifiera 

och undersöka dess komponenter. Vad innebär då detta när det handlar om 

diskursanalys? Whinter Jörgenssen och Phillips (2000, s.11-12) menar att ordet 

diskurs generellt rymmer en idé om att språket följer vissa bestämda mönster när 

vi rör oss i olika sociala domäner. En diskursanalys blir därmed en slags identifie-

ring av dessa mönster. Whinter Jörgenssen och Phillips (2000, s.11-12) skriver 

också att diskursanalys kräver en specifik teoretisk och metodologisk grund vilket 

i uppsatsen motsvaras av dess utgångspunkt i den språkliga vändningen. Här blir 

språket ett verktyg som berättar om människors syn på hälsoarbete och, i förläng-

ningen, hälsa. Det är i den språkliga vändningens intresse för vad själva språket i 

sig representerar som möjligheterna att undersöka profilskolans hälsoarbete ge-

nom berättelser, och i vidare perspektiv genom diskursanalys, blir möjliga.  

Vad är då tanken med att använda diskursanalys i min uppsats? Brookfield 

(1995) skriver att teorin hjälper oss att namnge vår praktik. Diskursanalysen ger 

därmed en mer övergripande förståelse genom att bidra med nya perspektiv och 

förklaringsmodeller. I mitt fall gör den det möjligt att sätta in undersökningens 

empiri i ett större sammanhang (se även Johansson, 2005, s. 165). Genom berät-

telserna sker en ”rapport från insidan” av den undersökta praktiken och genom 

diskursanalysen möjliggörs också en ”rapport från utsidan”, ett sätt att sätta den 

undersökta praktikens diskurser i relation med dess sociala kontext (Brookfield, 

1995). Diskursanalysen sätter således resultaten i relation med omgivningen och 

gör det möjligt att uttala sig om resultatet i mer generella termer. Hur den kom-

mer att gå till rent konkret återkommer jag till i metoddelen.  
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Att undersöka en praktik man själv deltar i 

I uppsatsen inspireras jag också av aktionsforskning, en forskningstradition där 

ofta undersökandet av en praktik som man själv deltar i är en del. Aktionsforsk-

ning (action research) följer emellertid strikta ramar och min undersökning är inte 

att betrakta som aktionsforskning i traditionell mening. Forskningsdisciplinen är 

emellertid det kanske vanligaste tillvägagångssättet i undersökandet av en praktik 

man själv deltar i och metoden sammanfattas av Rossi och Tan (2012) som social-

forskning ledd av praktiker, oftast i deras egen miljö. En historisk tillbakablick 

visar att det var den tyske socialpsykologen Kurt Lewin som, i USA under 40-

talet, myntade uttrycket action research. Inte minst arbetade Lewin med lärare 

och lärarutbildare och metoden blev relativt populär i 50-talets USA. Efter kritik 

(framförallt av Hodgkinson, 1957), som ansåg att vanliga lärare inte var lämpade 

att bedriva forskning) fick metoden en nedgång, men väcktes till liv igen i Storbri-

tannien under 70-talet. En av initiativtagarna bakom återkomsten av aktionsforsk-

ning var forskaren Lawrence Stenhouse vars huvudtes var att läroplanens intent-

ioner borde testas i praktiken innan de kunde verifieras som goda. Stenhouse 

uppmuntrade pedagoger att agera som praktiska läroplansforskare för att samti-

digt utveckla sig själva och sin praktik (Casey och Dyson, 2010).  

Inom idrottsämnets ram är Ann MacPhail (2011) och Ashley Casey (Casey m 

fl, 2009) två forskare som använt sig av action research. Utifrån uppsatsens per-

spektiv är MacPhail speciellt intressant genom att även hon använder sig av 

Brookfields (1995) fyra linser när hon undersöker sin praktik. Hon menar att 

lärare måste se yrket som ett livslångt lärande och att utforskning av sin egen prak-

tik är ett utmärkt tillfälle till lärande. Som forskare innebär det att undersökandet 

av praktiken sker utifrån vetenskapliga utgångspunkter. 

Ashley Casey är en brittisk idrottslärare som inleder sin forskarkarriär med ett 

projekt i syfte att förändra sin egen praktik. Detta görs som ett svar på forskarvärl-

dens krav på en idrottsundervisning som betyder något i praktiken, inte bara en 

som reproducerar. Casey menar att en av de största utmaningarna med att som 

lärare förändra sin praktik är att våga släppa på kontrollen av eleverna och inte 

falla in i gamla mönster. Till sin hjälp har han en reflekterande dagbok, kritiska 

vänner samt erfarna forskare (Casey m fl, 2009).
15

 För att överbrygga klyftan mel-

lan teori och praktik samt mellan skolan och forskarvärlden är aktionsforskning 

en passande metod, menar Casey. Detta är en logisk konsekvens av kombination-

en pedagog/forskare, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna undersöka 

sin egen praktik. Det blir en rapport från insidan och metoden är ett sätt att pro-

blematisera sin undervisning. Utifrån detta kan man såväl finna vägar till att för-

                                                           
15

 PTRA (post-teaching reflective analysis). 
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bättra sin praktik som att vetenskapligt undersöka sin praktik (Casey & Dyson, 

2010).  

Sammanfattning 

I detta kapitel har jag redogjort för uppsatsens metodologiska utgångspunkter, 

motiven bakom metoden. Undersökningens metodologi tar sin början i den 

språkliga vändningen där språket i sig lyfts fram som ett verktyg lämpligt att un-

dersöka sociala praktiker med. Språket blir också uppsatsens viktigaste verktyg 

eftersom såväl empirin som tolkningen utgår därifrån. I uppsatsen anses språket 

säga något om världen och hur människor uppfattar såväl sig själva som sin om-

givning (se exempelvis Börjesson och Palmblad, 2007, Johansson, 2005).  

Avsikten med uppsatsens narrativa metod är att kunna förmedla den genom-

levda erfarenhet som livsberättelser måste bidra med för att kunna räknas som 

relevant forskningsempiri. Denna erfarenhet kan förhoppningsvis leda till en ökad 

insikt och förståelse hos såväl berättare som läsare. Eftersom jag undersöker min 

egen praktiks hälsoarbete (profilskolan) genom narrativ metod blir det av vikt att 

hantera forskarrollen på ett trovärdigt sätt. Uppsatsen bör därför genomsyras av 

kritisk subjektivitet samt noggrannhet där varje steg av forskningsprocessen redo-

visas på ett öppet, ärligt och tydligt sätt (se Metod).  

Diskursbegreppet ses i uppsatsen som ett bestämt perspektiv på världen, de 

”[…] regelbundenheter som ger förutsättningar för hur vi kan tänka, tala och 

handla” […]” (Quennerstedt, 2006b a, s. 27), i det här fallet om hälsa och hälsoar-

bete. Detta perspektiv kommer i sin tur också att avspegla sig i hur människor 

såväl talar om som förstår sin tillvaro. Avsikten är att kunna se vilka hälsodiskur-

ser som kan identifieras i profilskolans hälsoarbete.  

I studiens upplägg inspireras jag också av aktionsforskning så tillvida att det är 

undersökandet av min egen praktiks hälsoarbete som är det centrala. 
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METOD 
 

 

Uppsatsens vetenskapliga kontext  

Det känns relevant att här sätta in läsaren i uppsatsens vetenskapliga samman-

hang. Licentiatuppsatsen kan sägas utgöra den dominerande delen av den fors-

karskola som jag deltar i, Forskarskolan idrott och hälsas didaktik (FIHD). Fors-

karskolan är en statlig satsning som innebär att jag under 2,5 år bedriver forskning 

på 80 % samtidigt som jag arbetar på min skola resterande tid (20 %). I forskar-

skolan ingår även olika delkurser med didaktisk inriktning. Syftet med satsningen 

är att forskarskolans deltagare i förlängningen ska fungera som en brygga mellan 

praktik och teori, mellan skola och forskning. Forskningen ska därför vara prak-

tiknära. Statens målsättning är att deltagarna efter avslutat utbildning ska gå till-

baka till skolorna och arbeta med att omsätta forskningen i praktiken. Jag ingår 

även i forskargruppen SMED på Örebro universitet. SMED står för Studies of 

Meaning-making in Educational Discourses och är en forskargrupp med didaktisk 

och metodologisk inriktning.  

Studiens design  

Profilskolans hälsoarbete genom fyra linser  

Att jag i studien utgår från hälsoarbete i den skola jag själv arbetar på beror till 

största delen på att jag genom studien vill förmedla ett inifrånperspektiv på hälso-

arbete i skolan (se Syfte). Metoden ger samtidigt en möjlighet till att problemati-

sera såväl skolans praktik som min egen undervisning ((Casey och Dyson, 2010) 

samt till personlig reflektion (Brookfield, 1995) (se Reflektion). I detta metodka-

pitel kommer först en utförligare beskrivning av undersökningens uppbyggnad 

samtidigt som jag kommer att diskutera tanken med samt problematiken i att 

undersöka den praktik man själv är en del av. Generellt har vissa aspekter runt 

denna problematik redan tagits upp i föregående kapitel men nu handlar det om 

den här undersökningen specifikt. Studiens design utgår ifrån Brookfields (1995) 

tankar om hur man kan gå till väga för att som lärare eller forskare kritiskt under-

söka den praktik man själv är en del av. Utifrån dessa idéer kommer också moti-

ven till att undersöka sin praktik genom fyra linser (figur 1). 

 



54  HÄLSOARBETE I SKOLAN – MER ÄN MOTION, MORÖTTER OCH MORAL? 

 

Figur 1 Profilskolans hälsoarbete genom fyra linser 

                                            Läraren  

                                                     

 

 

Eleven                      Kollegan 

                         

                                                                                                                                                                         

 

 

                  Diskursteori och den salutogena hälsoteorin 

 
Jag kommer även att redogöra för det sammanhang berättelserna kom till i samt 

etiska ställningstaganden som ställs i studien. Tanken med kapitlet är att ge en så 

noggrann, öppen och redovisande bild av undersökningens metod som möjligt. 

Först presenteras emellertid en bakgrund till tankarna om att utforska sin egen 

praktik utifrån syftet med uppsatsen.  

I uppsatsens är det övergripande syftet att undersöka och diskutera hälsoarbete 

i skolan. För att möjliggöra det är uppsatsens preciserade syfte att studera hälsoar-

bete så som det framträder i verksamheten på en f-6 skola, vilken under ett antal 

år bedrivit ett systematiskt hälsoarbete med utgångspunkt i Idrott och hälsa.  

Att Brookfield (1995) framhåller vikten av forskning som talar samma språk 

som lärarna, forskning som bidrar med ett inifrånperspektiv, harmonierar också 

med undersökningens motiv. Att undersöka en praktik man själv är en del av 

innebär samtidigt ett inifrånperspektiv på hälsoarbete i skolan, något som inte 

undersökts i någon större utsträckning tidigare. 

För att få ett brett perspektiv på studien kommer, som tidigare nämnts, Brook-

fields (1995) fyra linser att användas, lärarens, elevens, kollegans samt teori. De 

tre berättelserna kommer att belysa profilskolans hälsoarbete utifrån olika syn-

vinklar och motivet till de olika berättelserna är att de kompletterar varandra, de 

bidrar med såväl komplexitet som ökad trovärdighet. Lärarens autoetnografi, den 

första linsen, bidrar med ett inifrånperspektiv på den undersökta praktiken ge-

nom sin självreflektion. Dock finns det vissa problematiska aspekter som är 

oundvikliga med autoetnografier. Hur vet vi exempelvis att de saker som författa-

Profilskolans hälsoarbete
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ren tycker är svåra och smärtsamma verkligen tas med? Brookfield (1995) 

uttrycker det på följande vis: 

The intrinsic problem with approaches to self-reflection is that when we use them, 

we can never completely avoid the risks of denial and distortion (Brookfield, 1995, 

s. 33). 

Utifrån ovanstående, högst relevanta, påstående är det naturligt att komplettera 

bilden av profilskolans hälsoarbete med att mottagarna av undervisningen ger sin 

upplevelse av den. Brookfield (1995) menar att ”de som står på andra sidan av 

spegeln”, eleverna, är viktiga ögon för att man ska kunna se sin praktik på ett nytt 

sätt. Emellertid finns det ”risker” även med elevberättelserna. Såväl Casey (2009) 

som Brookfield (1995) talar om svårigheterna som ligger i att eleverna verkligen 

är ärliga i sina berättelser.  

The main difficulty in trying to see ourselves through students´ eyes is that students 

are understandably reluctant to be too honest with us (Brookfield, 1995, s. 34). 

Givetvis är det många faktorer som spelar in här. Graden av kritik, relationen 

mellan lärare och elev, berättelsens syfte samt vad eleven upplever sig kunna 

förlora med att vara ärlig är aspekter som bör vägas in när berättelsernas trovär-

dighet diskuteras. Kanske är det därför, om inte nödvändigt så i alla fall önskvärt, 

att komplettera studien med ett tredje perspektiv - kollegans.  

Brookfield (1995) menar att kollegan kritiskt kan spegla läraren (läs profilsko-

lans hälsoarbete) på ett sätt som gör att hens handlingar kommer i ny dager. Även 

här kan man diskutera trovärdighetsproblematik liknande elevberättelserna men 

sammantaget anser jag, precis som Brookfield (1995), att denna form av triangule-

ring kommer att ge en fruktbar helhetsbild av profilskolans hälsoarbete. I uppsat-

sens kontext är det emellertid inte jag själv som lärare som ska speglas utan hälso-

arbetet i den praktik som jag deltagit i. I mitt tycke går dock dessa aspekter hand i 

hand eftersom jag som undervisande lärare och drivande i hälsosatsningen ound-

vikligen bör ha satt spår i profilskolans hälsoarbete. Den stora skillnaden ligger i 

vilket fokus man har. I Brookfields (1995) och Caseys (2009) upplägg är det alltså 

enbart fokus på läraren medan det i min undersökning är själva praktiken (profil-

skolan) och dess hälsoarbete som är i fokus. Tanken med de olika berättelserna 

är att de ska beskriva profilskolans hälsoarbete från olika perspektiv. 

Fourth, we can view our practice through the lens of literature. We can read inside 

and outside our area of practice, to locate what we do within alternative theoretical 

frameworks (Brookfield, 1995, preface, s. 13).  
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Den fjärde linsen, teori, kan, som i min studie, ha olika funktioner. I undersök-

ningen utgörs denna fjärde lins av såväl den salutogena hälsoteorin som diskurs-

teori: 

 

 Brookfield (1995) talar om behovet av en teori som gör det möjligt att 

flytta fokus från den undersökta verksamhetens inifrånperspektiv till 

att lokalisera var praktikens hälsosyner hör hemma i ett utifrånper-

spektiv, i en vidare social kontext. Användandet av diskursteori gör 

det möjligt att (genom diskursanalys) faktiskt dra vissa generella slut-

satser av undersökningen eftersom den placeras in i ett större sam-

manhang.
 16

 I undersökningen motsvaras den sociala kontexten av häl-

soarbete i såväl skola som i skolämnet idrott och hälsa.  

 

 Brookfield (1995) talar också om behovet av en teori som kan er-

bjuda alternativa ramverk för att kunna se problematiska situationer 

ur nya synvinklar. I undersökningen blir det salutogena hälsoperspek-

tivet ett alternativt ramverk till den dominerande patogena hälsosy-

nen. Uppsatsens hälsoteoretiska perspektiv erbjuder nya sätt att se på 

hälsa och hälsoarbete samt möjlighet till att ställa nya frågor. Det blir 

möjligt att diskutera hälsa och hälsoarbete utifrån ett bredare perspek-

tiv än endast det patogena. 

Studiens tre nivåer 

I den första nivån svarar frågeställningen upp mot uppsatsens preciserade syfte 

genom att undersöka profilskolans hälsoarbete ur ett inifrånperspektiv. Vilka 

hälsoteman kan identifieras utifrån berättelserna om profilskolans hälsoarbete? 

Här sätts de olika delberättelserna ihop till tre ”stora” berättelser, del blir till hel-

het (se exempelvis Lieblich m fl, 1998). Lärarberättelsens nio narrativ blir till en, 

elevernas 20 berättelser blir en elevberättelse och så vidare. Innehållet analyseras 

således utifrån ”helheten”, utifrån vilka gemensamma drag, teman, som kan iden-

tifieras i berättelserna, tematisk innehållsanalys. Då hälsoteman identifierats från 

var och en av de tre berättelserna kommer även dessa att sättas ihop till en helhet 

utifrån samma premisser. De hälsoteman som då identifieras ger (förhoppnings-

vis) en tydlig bild av hälsoarbetet i den undersökta praktiken.  

                                                           
16

 På liknande sätt menar Johansson (2005) att texter bör sättas in i sitt samhälleliga sam-

manhang. 
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I den andra nivån görs en diskursanalys utifrån den tematiska innehållsana-

lysen i nivå 1. Här försöker jag som forskare distansera mig från den egna prakti-

ken genom att lyfta blicken och istället inta ett utifrånperspektiv, i och med detta 

samtidigt sätta in profilskolans hälsoarbete i ett socialt sammanhang. Diskursana-

lysen utgår från de hälsoteman som identifieras i nivå 1, dessa sätts i samband 

med den syn på hälsoarbete i skolan och skolämnet idrott och hälsa som beskri-

vits i litteraturgenomgången. Frågeställningen är vilka hälsodiskurser som hälso-

temana genererar. Diskurs ses här som sociala konstruktioner av hälsa, hand-

lingsmönster som återkommer regelbundet i såväl tid som rum. På vilket sätt blir 

det möjligt att tala, tänka och handla, om hälsa?  

I den tredje nivån diskuteras resultatet i nivå 1 och 2 med hjälp av den hälsote-

oretiska perspektiven som presenterades i kapitel 4, det salutogena hälsoperspek-

tivet.  Nivå 3 har ingen analysfråga utan istället två diskussionsfrågor vilka knyter 

an till uppsatsens syfte. I den första frågan diskuteras vilka följder de identifierade 

hälsodiskurserna kan få ur ett salutogent perspektiv. Denna fråga svarar upp mot 

det övergripande syftet, att diskutera hälsoarbete i skolan. Diskussionen rör sig 

därför på ett samhälleligt plan och utgår från kontexterna skola och skolämnet 

idrott och hälsa. Den andra diskussionsfrågan svarar upp mot uppsatsens specifi-

cerade syfte, att undersöka profilskolans hälsoarbete. Vilka salutogena dimens-

ioner av hälsa kan identifieras i profilskolans hälsoarbete? 

 

Kritisk reflektion  

Brookfield (1995) menar att det är först när man kritiskt granskar sina egna förgi-

vettagna sanningar som en utveckling och distansering i relation till den studerade 

praktiken är möjlig. Nu är det läge att stanna upp och med hjälp av Brookfield 

(1995) fundera över vad en reflektion egentligen är samt hur man får den att verk-

ligen bli kritisk? Han skriver att i det stora hela handlar verklig reflektion om att 

vara villig att ompröva vissa antaganden.   

Brookfield (1995) talar om tre typer av antaganden, ”paradigmatic, prescrip-

tive, and causal assumtions”, där den förstnämnda är svårast att upptäcka eftersom 

det rör sig om antaganden som man tagit för givna och gjort till sanningar så själv-

klara att de inte behöver ifrågasättas. Dessa ”paradigmatic assumtions”, handlar 

om grundläggande antaganden som har format vårt sätt att se på världen. Givetvis 

är det ingen enkel process att förändra sådana uppfattningar. Men Brookfield 

(1995, s.2) menar att när vi väl blivit övertygade om att det finns andra möjligheter 

så medför det ”explosiva konsekvenser för våra liv” (min översättning).  

För att reflektion ska klassas som kritisk måste den enligt Brookfield (1995) 

uppfylla två kriterier. Dels bör man bli medveten om vilken roll makt har och hur 
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den kan påverka och störa undervisningsprocessen. Dels bör man ifrågasätta de 

antaganden som verkar underlätta för oss som lärare men i själva verket har den 

motsatta effekten om man ser på lång sikt. I uppsatsens kontext tror jag framför-

allt att det är dessa ”paradigmatic assumtions” som måste ifrågasättas, vilket i sin 

tur mycket väl kan leda till ovanstående kriterier. För att nå dit måste man försöka 

bortse från tidigare erfarenheter i så stor utsträckning som möjligt. Exempelvis är 

en frigörelse från det patogena sättet att förstå hälsa som det enda sättet nödvän-

dig. 

Hur kan man då förhålla sig kritisk till något som ligger så nära?  Whinter Jör-

genssen och Phillips (2000, s. 28) menar att forskaren ibland måste ”… sätta pa-

rentes runt sig själv och sin egen kunskap […]”. Casey menar i sin tur att det är 

nödvändigt att ”… divorcing myself from my didactic self […]” (Casey m fl, 2009, 

s. 20). Denna parentes behövs då jag som forskare i nivå 2 och 3 av resultatet ska 

försöka distansera mig från den praktik jag är en del av.  

Trovärdighetsproblematiken 

Utmaningen med studien blir att gå från praktiker till forskare, från ett praktiskt 

problem som vi vet lite om till att designa undersökningen så att det faktiskt går att 

besvara syftet på ett trovärdigt sätt. Förhoppningen är att nå en ökad insikt i profil-

skolans hälsoarbete vilket i sin tur förutsätter ett subjektivt men också kritiskt 

förhållningssätt. Med andra ord är det min ambition och absoluta förhoppning att 

behandla empirin (som kommer från profilskolan) med ett kritiskt öga (se exem-

pelvis McCuaig, 2007). Casey och Dyson (2009) kallar detta förhållningssätt rigo-

rös subjektivitet. I uppsatsen innebär det att jag är noggrann, tydlig och redovi-

sande i samtliga steg av forskningsprocessen. Min ambition är således att studien 

blir transperant.  En av de viktigaste aspekterna i undersökandet av sin egen prak-

tik anser Casey just trovärdighetsfrågan vara (Casey m fl, 2009). Casey skriver 

vidare att man inte kan separera sig från den kontext som finns i forskarens egen 

praktik, man måste därför positionera sig och agera utifrån denna kontext. Med 

andra ord är det omöjligt att inte bli färgad av det sammanhang och den miljö 

man befinner sig i och därmed måste forskaren vara öppen och ärlig med sina 

avsikter. Kort sagt handlar det om att hantera den så kallade forskareffekten på ett 

så vetenskapligt sätt som möjligt (se exempelvis Börjesson och Palmblad, 2007; 

Johansson, 2005). 

Även mitt val av empiri utifrån narrativ, kan kritiserats ur trovärdighetssyn-

punkt (se kapitel 4). Är det då inte direkt dumdristigt att kombinera undersökan-

det av sin egen praktik med narrativ metod? Vid första anblicken kan det te sig så 

men det finns alltid två sidor av saken. Dels är den narrativa metoden väl lämpad 

för besvara uppsatsens syfte, att beskriva en praktiks hälsoarbete från insidan, dels 
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är Brookfields (1995) linser ett framkomligt sätt att göra det på. Min förhoppning 

är att de värden som ligger i min undersökning kommer att uppväga denna pro-

blematik och att jag i uppsatsen uppnår denna rigorösa subjektivitet. Hur går jag 

då rent konkret tillväga för att hantera forskareffekten? Framförallt är det faktum 

att jag som forskare är grundlig, öppen och ärlig i mitt redovisande av varje steg i 

processen en grundförutsättning för undersökningens trovärdighet. Läsaren ska 

kunna göra sin egen bedömning av resultatet (se exempelvis Whinter Jörgenssen 

& Phillips, 2000, s. 139-140).  

Vad går då att göra rent konkret och rent formmässigt? Genom att distansera 

mig i så stor utsträckning som möjligt från de övriga två berättelserna hoppas jag 

kunna tona ned forskareffekten. För att i så stor utsträckning som möjligt distan-

sera mig från min praktik kommer jag i bakgrundsberättelsen som handlar om 

hälsoprofilens framväxt att byta ut ordet jag mot idrottsläraren (se Inledning) samt 

i elevberättelsen byta ut mitt namn mot hälsoläraren. Däremot kommer jag att 

inte att göra några omskrivningar i min egen lärarberättelse eftersom jag vill att det 

ska framgå tydligt att det är en autoetnografi. Dock kommer ordet jag att ersättas 

av läraren i den tematiska innehållsanalysen av lärarberättelsen. 

För att öka trovärdigheten av mina analyser har jag också låtit två av mina 

forskarkollegor att analysera ett av mina narrativ respektive läsa min analys (nivå 

1). Genom att använda diskursteori (nivå 2) hoppas jag kunna distansera mig från 

den undersökta praktiken och sätta in studien i en vidare social kontext. Genom 

diskursanalysens distansering anser jag det också möjligt att behandla min egen 

berättelse på liknande sätt som de övriga, något som annars hade varit problema-

tiskt.  

Nästa steg är att fråga sig själv varför den här tillsynes snåriga stigen har valts? 

Uppsatsens ambition är att bidra med ett inifrånperspektiv på hälsoarbete i skolan 

och därigenom även med ny kunskap. Förhoppningen är att berättelsernas sam-

lade erfarenhet ger en insikt och en förståelse som går att förmedla genom detta 

metodval. Samtidigt hoppas jag också att undersökningen möjliggör en problema-

tisering och en kritisk reflektion av profilskolans hälsoarbete så att vissa ”para-

digmatic assumtions” blir ifrågasatta.  

Lärarberättelsen 

Utöver huvudmotivet med ett inifrånperspektiv på hälsoarbete finns det flera skäl 

till att studiens empiri består av narrativ. Ett tungt vägande sådant är att ett av 

forskarskolans huvudsyften är att bedriva praxisnära forskning. Igenkänningsfak-

torn är ett annat starkt argument. Berättelserna är skrivna av lärare och elever 

vilket förhoppningsvis kan göra att andra lärare kan relatera till sin egen praktik. 
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Berättelser som är skrivna utifrån personlig erfarenhet ger möjlighet till en samhö-

righetskänsla grundad på empatisk förståelse över såväl det man delar som det 

som skiljer sig åt (Carless, 2011). Clandinin och Connelly (1995, s. 239) menar att 

narrativ inom ”… the professional knowledge landscape […]”, exempelvis lärares, 

är av central betydelse eftersom berättelserna är skrivna utifrån den vardagliga 

kontexten (även Goodson, 2005, är inne på samma linje). Min förhoppning är 

också att uppsatsens narrativ kan läsas som vilken berättelse som helst, ingen 

förankring i den akademiska världen är nödvändig.  

En av de största vinsterna med just autoetnografier är att de sätter oss i rollen 

som ”den andre”. Brookfield (1995, s. 29) menar att vi kan se vår praktik genom 

den andra sidan av spegeln, den sidan som vi exponerar för våra elever. Han ser 

lärarens autobiografier som det första steget på den kritiskt reflekterande vägen. 

Det är genom självreflektion som de egna grundläggande antagandena som for-

mar vårt lärande prövas.  

Den frihet som narrativ metod erbjuder innebär en möjlighet att reflektera och 

problematisera på djupet. Förhoppningsvis kan narrativen leda till en fördjupad 

insikt i fenomen som är betydligt mer sammansatta än vad man först kan tro. Jag 

hoppas kunna se på profilskolans hälsoarbete utifrån andra perspektiv genom 

denna metod. Att lära känna sig själv bättre är en ofrånkomlig effekt av ett narra-

tivt skriftsätt där grävande i det förflutna och i minnets labyrinter är en förutsätt-

ning. Metoden erbjuder därför även rika möjligheter till personlig utveckling. 

En autoetnografi ska, precis som Pirkko Markula (Markula, 2003) beskriver, 

innehålla ”personal confessions”, vilka kan vara såväl smärtsamma som lärorika. 

Grundmotivet för narrativ forskning är just att kunna skriva med en sådan inle-

velse att man förmedlar sin egen genomlevda erfarenhet. Om uppsatsen svarar 

upp mot detta återstår för läsarna att bedöma. Jag vill emellertid gärna tro att såväl 

min (lärarberättelsen) som kollegans/elevernas berättelser kommer att leda till 

reflektion och kanske nya infallsvinklar. Kanske kan narrativen till och med leda 

till lite av den insikt och förståelse som detta uppsatsarbete förhoppningsvis 

kommer att ge mig. Brookfield (1995, s.31) menar precis detta, att människor 

känner igen sina egna personliga erfarenheter (…) ”in the stories other tell” […] är 

en av autobiografiernas största styrkor. Utifrån likartade upplevelser kan man dra 

paralleller till sitt eget liv. Meningen är ju att berättelserna ska beröra både själ och 

hjärta hos läsaren, samtidigt som de förhoppningsvis fördjupar insikten i kom-

plexa fenomen.  

Ett annat viktigt skäl till mitt metodval är att det svarar upp mot syftet på ett re-

levant sätt. Skott (2004, s. 40) skriver precis detta: ”Tolkandet av berättelser är ett 

sätt att nå förståelse för ett problem, ett sätt att få svar på sin forskningsfråga”. 
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Utifrån Brookfields (1995) uppbyggnad blir undersökningens narrativ därmed en 

utgångspunkt för att besvara uppsatsens syften. 

Vad gäller berättelsernas tillkomst så är det helt enkelt så att jag genom att 

skriva om nio olika elevmöten försökt beskriva profilskolans hälsoarbete utifrån 

olika aspekter. Vissa berättelser utgår ifrån skolämnet idrott och hälsa, andra ifrån 

de hälsosamtal som jag har med mina elever. En del berättelser har sin grund i 

någon specifik händelse som kan kopplas ihop med hälsoarbete. De handlar till 

viss del om möten som på olika sätt har bidragit till att förändra min egen syn på 

hälsa, fått mig att ifrågasätta mina ”givna sanningar”. Berättelserna är numrerade 

från 1-9 i den ordning de är skrivna. Jag har valt att arbeta med inskrivna dialoger 

i vissa berättelser, dessa är på inte sätt autentiska utan skrivna så som jag minns 

dem. Tanken är att de ska göra berättelserna mer levande, att en större närvaro-

känsla skapas. 

Forskningsetiska överväganden 

Förutom aspekter av trovärdighet och kvalitet som jag diskuterat hittills är det 

vid en autoetnografi framförallt sig själv man lämnar ut, det är mina berättelser. 

Dock kommer vissa personer eventuellt att kunna identifieras av personer med 

anknytning till skolan, exempelvis tidigare elever, föräldrar och personal. Det är 

föga troligt att personer utanför denna krets kan identifiera någon. För att ytterli-

gare försvåra identifikationen kommer såväl namn som (ibland) kön att ändras. 

Jag kommer, i samråd med mina forskarkollegor, att göra vissa etiska övervägan-

den så att jag kan utgå ifrån att inte någon far illa av att figurera i narrativen.  

Elevberättelsen 

En fördel med elevernas berättelser är att de i lugn och ro får formulera sina egna 

tankar, känslor, kunskaper och funderingar i skrift. Det är också värdefullt för 

trovärdighetens skull att jag inte på något sätt är inblandad i elevernas skrivpro-

cess. Berättelserna lämnades till mig utan uppgifter om namn eller kön.  

Vid en intervjusituation, vilket var den metod som jag först funderade på, hade 

eleverna oundvikligen blivit ännu mer påverkade av att det var deras nuva-

rande/tidigare lärare som ställde frågorna. Intervju är annars den vanligaste for-

men av datainsamling vid narrativ forskning (Armour & Chen, 2012).  

Urvalsprincipen är gjord på följande premisser: Berättelserna är skrivna som 

ett slags examensarbete i svenska för år 6. Uppgiften är att retrospektivt se tillbaka 

på profilskolans hälsoarbete. Hur är deras upplevelse av skolans hälsoarbete? Att 

det är just skolår 6 har flera förklaringar. Dels är det en naturlig sammanfattning 

av deras tid på skolan, dels har de större erfarenheter av skolans hälsoarbete än 
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de yngre eleverna. Rent skriv- och uttrycksmässigt är det också en fördel med 

äldre elever.  

Skolår 6 är dessutom den årskurs då jag genomför individuella hälsosamtal 

med eleverna, vilket med automatik innebär en större reflektion runt sin egen 

hälsa (samtidigt kommer det säkert att synas vilken påverkan jag haft på deras 

hälsosyn). Det året empiriinsamlingen ägde rum var det 20 elever i sexan, därav 

antalet elevberättelser. 

Berättelserna är skrivna i ämnet svenska som ett slags examensarbete under 

ungefär en månads tid. Upplägget är att eleverna ska fundera över sin tid som 

elever på skolan och se vad det är de minns bäst/tar med sig vidare ut i livet i 

termer av hälsa. Berättelserna kan vara skrivna på olika sätt: som brev till sig själva 

senare i livet, som brev till någon annan, i dikt- eller punktform. Dessa olika stilist-

iska grepp har svenskläraren tillsammans med eleverna kommit fram till.  

Berättelserna är generellt 1-2 sidor långa. Frågan som bör ställas är vilka berät-

telser som var möjliga för eleverna att skriva sett ur ett narrativt perspektiv. Med 

detta menar jag att man måste ha i åtanke att den förberedande process som 

ledde fram till slutprodukten, berättelserna, är viktig. Hur har de svensklektioner 

där examensarbetet startades upp påverkat elevernas berättelser? Så här beskriver 

svenskläraren själv den kontext som skapade berättelserna: 

Under många år har undervisning i och om hälsa (både fysisk och psykisk) haft en 

central roll på vår skola. I bland annat samtal med elever och i enskilda utvärde-

ringar har vi sett hur positivt eleverna har upplevt skolans profil. Från och med vå-

ren 2012 bestämde vi oss för att ta ytterligare ett steg i denna utvärdering. Vi ville 

veta vad eleverna känner att de har fått med sig ifrån sin tid på skolan som de kan 

ha nytta av framåt i livet (kopplat till vår hälsoprofil). Uppgiften genomfördes på 

svensklektionerna i form av egna hälsoberättelser. 

Arbetsgång: Tillsammans i helklass skapade vi en kom ihåg- och idébank i form av 

en tankekarta. Eleverna fick diskutera utifrån följande frågeställningar: 

Hur upplever ni relationerna mellan elev-elev och lärare-elev på skolan? 

På vilket sätt har vi arbetat med att stärka oss själva och skapa goda relationer med 

varandra? 

Vilka övriga tillställningar har vi haft på skolan som känns extra viktiga för att stärka 

den psykiska hälsan? 

Vilka utflykter/övernattningar har vi haft kopplat till profilen? 

Vilka extra moment har vi haft på idrotten som ingår i profilen? 

Vilka övriga lektioner har vi haft som man tydligt kan koppla till hälsoprofilen? 
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Tankekartan fick eleverna sedan använda som ett stöd i själva skrivandet. Eleverna 

fick själva välja berättarperspektiv och mottagare, men det skulle vara en berättande 

text där sakfrågan i innehållet skulle vara sant. De skulle svara på frågan ”Vad kän-

ner du att du fått med dig ifrån din tid på skolan som du kan ha nytta av framåt i li-

vet (kopplat till hälsoprofilen)? (svensklärararens svar på frågan i vilken kontext be-

rättelserna kom till) 

Jag har, med trovärdighetsaspekten för ögonen, varit noga med att inte ta nå-

gon del av skrivprocessen. Min roll i denna delstudie inskränker sig till den pas-

siva så tillvida att det är jag som så att säga har beställt uppgiften av svenskläraren. 

Samtidigt kändes uppgiften inte konstruerad i mina ögon utan mer som en logisk 

avslutning på elevernas tid på skolan. Rent forskningsetiskt var det också nödvän-

digt att få ett aktivt medgivande av eleverna, vilket skedde i samtliga, 20, fall. Jag 

bedömde det som mer etiskt att redan på förhand berätta om mina förhoppning-

ar att få använda elevernas berättelser i min uppsats, därför lämnade jag ut en 

skriftlig förfrågan om deltagande innan skrivprocessen startade. Emellertid måste 

detta faktum tas i beaktande, det är möjligt att berättelserna sett annorlunda ut om 

eleverna fått denna förfrågan i efterhand.  

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) ger vissa generella råd som jag tagit till mig. En grundregel 

är att inga deltagare, på något sätt, ska fara illa av att vara med i studien. Ett delta-

gande ska tvärtom bygga på frivillighet. Forskaren ska ha ett informativt, kompe-

tent och omhändertagande förhållningssätt till deltagarna. Wright och O´Flynn 

(2012, s. 71) skiljer också på anonymt och konfidentiellt deltagande. Vid anony-

mitet vet inte ens forskaren själv deltagarnas identitet. Elevernas namn är, då jag 

får ta del av berättelsen, borttaget och ersatt med en siffra. På så sätt blir eleverna 

till viss del anonyma, även för mig som forskare. Att de endast blir det till viss del 

beror på att de berättar sådant som i vissa fall gör att de går att identifiera. 

De elever som deltar är samtliga informerade om att deras berättelser kommer 

att användas i ett forskningssyfte och har gett ett aktivt medgivande genom namn-

underskrift. Medgivandet skedde innan skrivprocessen påbörjades. Föräldrarna är 

informerade skriftligt och har gett ett passivt medgivande genom att de fick möj-

lighet att höra av sig till skolan. Visserligen skulle ett aktivt medgivande vara att 

föredra eftersom man då säkert vet att samtliga tagit del av utskicket.  

Samtidigt kan det, precis som Öhman (2007, s 91) skriver, vara svårt att få in 

alla underskrifter. Blanketterna är utformade av Quennerstedt och Öhman 

(2007) samt anpassade av mig i samråd med min handledare (se bilaga 1 och 2). 

Ett medgivande är emellertid långt ifrån allt. Som forskare har jag ett ansvar 

gentemot mina deltagare genom hela forskningsprocessen. Det är jag som fors-
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kare som ansvarar för att eleverna (i det här fallet) inte framställs i ofördelaktig 

dager eller på något som helst sätt tar skada av att ha deltagit i mitt forskningspro-

jekt. Eleverna har gett mig som forskare ett förtroende som jag måste förvalta på 

bästa sätt. 

Kollegans berättelse 

Själva grundförutsättningen för valet var att jag faktiskt har en kollega som jag 

arbetat tätt ihop med under hela ”resan”. Hon är insatt i den värdegrund och de 

pedagogiska tankar profilskolan arbetar efter. Hon har också sett värden i idrott 

och hälsa ur ett annat perspektiv (inte idrottslärarens) som jag tror det skulle vara 

spännande att få fram. Även här blir det en form av triangulering med olika infall-

svinklar och perspektiv på den undersökta praktikens hälsoarbete, vilket också är 

ett av uppsatsens syften.  Jag kände att det var denna studie jag verkligen ville göra. 

Den enda nackdelen jag kunde komma på var att skolämnet idrott och hälsa inte 

skulle komma i förgrunden på samma sätt som i de två övriga alternativen. Dock 

kan man istället, som Quennerstedt (2006b) anför, hävda att hälsa är hela skolans 

angelägenhet samtidigt som man kan få in ett utifrånperspektiv på skolämnet 

idrott och hälsa.  

Utifrån tankegångarna kring narrativ forskning (se metodologiska utgångspunk-

ter) gavs följande ramar innan kollegan påbörjade sin berättelse: 

  

 Var dig själv - det är din berättelse som efterfrågas. Vad vill du själv veta?  

 Vad står klart för dig idag? Välj några nyckeltillfällen och berätta om 

dessa.  

 Väv in elever samt olika verksamheter i den undersökta praktiken.  

 Var personlig och engagerad. Skriv i första person. 

 

Återigen, det är viktigt för uppsatsens trovärdighet att kontexten i vilken de 

olika berättelserna kom till är given. Utgångspunkten var, även här, given utifrån 

undersökningens syfte. Kollegan skulle i sin berättelse beskriva profilskolans 

hälsoarbete. Samtidigt blir berättelsen, precis som min egen, en berättelse om 

hennes egen hälsoresa (som hon också döper sin berättelse till). Precis som jag 

beskrev i inledningen är hälsoarbete avhängigt den hälsosyn man har. 

Forskningsetiska överväganden 

Även här gäller att ingen deltagare, på något sätt, ska fara illa av att vara med i 

studien. Då min kollega måste känna sig trygg i forskningsdeltagandet utgick vi 

även från följande premisser: Hon ska läsa och godkänna allt som kommer med i 

uppsatsen gällande hennes berättelse. Inga akademiska krav ställs på berättelsen. 
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Det är hennes genomlevda erfarenheter, förståelse och insikt som efterfrågas. 

Hon ska inte känna några som helst prestationskrav. Dessutom, kollegan, be-

handlas utifrån samma krav på konfidentialitet som eleverna. Kön, namn och 

ålder framgår inte någonstans (även om kollegan i studien beskrivs som ”hon” kan 

det, precis som i lärarberättelsen röra sig om kodning eller dubbelkodning). Kol-

legan är emellertid medveten om att hon kan identifieras av vissa människor. 

Tematisk innehållsanalys  

I uppsatsens första studie görs en tematisk innehållsanalys. Tema kan syfta på en 

rad olika saker men den definition som passar i uppsatsen är vad en berättelse 

handlar om på ett djupare plan. Avsikten med analysen i nivå 1 är just att försöka 

gå på djupet i profilskolans hälsoarbete med hjälp av det inifrånperspektiv som 

undersökningens empiri erbjuder.  

Det kan här vara relevant att repetera vad som definierar en berättelse inom 

ramen för uppsatsen. Definitionen utgår från att såväl de två lärar- som elevberät-

telserna ses som en gemensam berättelse. I uppsatsen definieras berättelse som 

något som har en början, en mitt och ett slut. De följer en kausal händelsekedja 

(inte nödvändigtvis en temporal). Inte minst ska berättelserna förmedla något. De 

ska ha ett visst syfte. En innehållsanalys kan användas för att dra slutsatser om 

innehållet i olika slag av kommunikation, i mitt fall berättelserna. Sålunda kan jag 

säga att meningen med min tematiska innehållsanalys är att få en fördjupad bild 

av vad berättelserna handlar om samt utifrån detta kunna analysera dem i olika 

teman. Kapitlet ska också ses som en initial strukturering av berättelserna inför 

den kommande diskursanalysen samtidigt som det ska ge en praktiknära känsla 

genom en inblick i hur uppsatsens narrativ ser ut.  

Anna Lieblich m fl (1998)  har utarbetat en modell för narrativ analys. Mo-

dellen visar fyra sätt att läsa berättelser: 

 

 

1. Helhet-innehåll 

 

2. Helhet-form 

3. Del-innehåll 

 

4. Del-form 

 
Johanssson (2005) menar att alla typer av blandningar förekommer men att 

analyserna utgår från dessa två dimensioner, helhet - del och innehåll - form. Min 

analys kan sägas utgå från helhet – innehåll. Det är hur hälsoarbetet  på skolan 

beskrivs (innehåll) i de olika berättelserna tillsammans (helhet) som jag vill få fram 
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i analysen. Även Ulrika Wigg (2009) utgår från Lieblich m fl (1998). Hon beskri-

ver den tematiska innehållsanalys som kommer att göras i nivå 1 av resultatet på 

följande sätt, ”I en analys som fokuserar på innehåll men är tematisk identifieras 

gemensamma teman i de olika berättelserna, och innehåll från de olika berättel-

serna skrivs samman” (Wigg, 2009, s. 204).  

Utifrån ovanstående upplägg startar jag analysen med en sortering av berättel-

serna efter deras innehåll. Man kan säga att berättelserna sorteras om från olika 

livsberättelser till en stor berättelse som sedan delas upp i olika teman. Detta sker 

konkret genom användning av olikfärgade överstrykningspennor, en färg för varje 

tema (Johansson, 2005, s. 291, Lieblich m fl, 1998). Efter ett antal genomläsning-

ar börjar gemensamma drag (färger) att utkristalliseras. Förutsättningen för att 

något ska kunna klassificeras som ett tema är alltså att något återkommer i berät-

telserna (Lieblich m fl, 1998). För att dessa återkommande drag verkligen ska 

kategoriseras som teman i min undersökning krävs det också att de svarar på den 

frågeställning som tillhör studiens första nivå, vilka hälsoteman som kan identifie-

ras utifrån berättelserna om profilskolans hälsoarbete. 

Sammanfattningsvis vill jag poängtera att det är uppsatsens syfte och frågeställ-

ning som styr såväl innehåll som tema. Med andra ord kan ”innehåll” översättas 

med hur hälsoarbete beskrivs i berättelserna och ”tema” kan översättas med ge-

mensamma drag i hur hälsoarbete beskrivs i berättelserna. Ihopkopplat med den 

innebörd som uppsatsen har gett tematisk innehållsanalys blir avsikten med nivå 1 

att få en fördjupad bild av hur hälsoarbete beskrivs i berättelserna, vilka gemen-

samma drag som kan skönjas samt vilka slutsatser som kan dras. 

Diskursanalys  

Vilka hälsodiskurser genererar de hälsoteman som framkom i profilskolans häl-

soarbete? En hälsodiskurs ses här som social konstruktion av begreppet hälsa, av 

de ”… regelbundenheter som ger förutsättningar för hur vi kan tänka, tala och 

handla […]” (Quennerstedt, 2006a, s. 27) om hälsa respektive hälsoarbete. Det 

råder inte […] ”någon större enighet om vad diskurser är eller hur man analyserar 

dem”[…] (Whinter Jörgenssen och Phillips, 2000, s. 7). Ann Quennerstedt 

(2006a, s. 24) menar att det ”… tvärtom finns en rad olika diskursteoretiska ansat-

ser som uppstått i skilda discipliner och som har olika fokus för sina analyser”. 

Det finns med andra ord inget färdigt koncept utan ett tillvägagångssätt som läm-

par sig för uppsatsens specifika undersökning måste skapas. För att komma dit tar 

jag hjälp av andra forskares erfarenheter. Detta faktum ger mig som forskare en 

viss frihet samtidigt som det ställer krav på den egna fantasin och uppfinningsri-
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kedomen. Insikten och kunskapen om undersökningsobjektet kan förhoppnings-

vis fungera som en vägledning.  

Hur hänger profilskolans hälsosyn ihop med det omkringliggande samhällets 

syn på hälsa? Hur kan mönster/teman i den undersökta praktiken knytas till dis-

kurser sett i ett större sammanhang? Kanske kan nedanstående citat hjälpa till att 

förstå praktikens hälsoteman inom ramen för vad diskurserna tillåter 

[…] diskurs är en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt 

sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade regler som reglerar vad som 

”kan” och ”inte kan” sägas eller skrivas i detta sammanhang (Johansson (2005, s. 

32). 

Diskursanalys erbjuder således en möjlighet att identifiera handlingsmönster i den 

undersökta verksamheten (Whinter Jörgenssen och Phillips, 2000; Quennerstedt, 

2008). Ett sätt att identifiera diskurser som Quennerstedt (2008) framhåller är att 

se dessa handlingsmönster som regelbundenheter över tid och rum. Med lokali-

sering över tid menas att de haft en kontinuerlig påverkan på människors hand-

lande i givna praktiker historiskt sett. Med rumslig regelbundenhet menas att 

diskursen kan identifieras i flera sammanhang, själva spridningen blir ett tecken 

på den tidsmässiga regelbundenheten (Quennerstedt, 2008). Dessa regelbunden-

heter blir hjälpmedel för att jag ska kunna identifiera diskurser i den undersökta 

praktiken i relation till en vidare social kontext. Neumann (2007) skriver att skill-

naden mellan en diskurs och en potentiell diskurs avgörs just av med vilken re-

gelbundenhet mönstret förekommer över tid och rum. Analysen får därmed 

utvisa vilken typ av diskurser som blir identifierade i uppsatsen. Jag återkommer 

till resonemanget i nivå 2 av resultatet.  

Genomförande handlar i uppsatsen därmed om att identifiera mönster, det vill 

säga hälsodiskurser, i den undersökta verksamheten genom att sätta dem i relat-

ion till det omkringliggande samhällets sociala konstruktion av hälsa (se exempel-

vis Bergström och Boréus, 2012; Whinter Jörgenssen och Phillips, 2000; Quen-

nerstedt, 2008).  

Det som ger det hela en analytisk tyngd är att visa hur diskursen byggs upp, vad diskursen 

gör och vilka följder användandet av en viss diskurs får (Bolander och Fejes, 2009, s. 99-

100). 

Bolander och Fejes (2009) upplägg blir också det upplägg som jag kommer att 

utgå ifrån i min analys genom att utgå ifrån olika teman och rubriker när det gäller 

att identifiera och kategorisera diskurserna.  I diskursanalysen kommer därför de 

hälsoteman som identifierades i nivå 1 att analyseras som en helhet i relation till 

litteraturgenomgången (kapitel 2) och de hälsodiskurser som blir synliga i den 

undersökta praktikens sociala kontext. Hur diskurserna byggs upp och vad de gör 
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kommer att behandlas i diskursanalysen, medan eventuella följder diskuteras i 

nivå 3. Uppbyggnaden sker genom att diskurserna återkommer med rumslig och 

tidsmässig regelbundenhet i såväl den undersökta praktiken som i den sociala 

kontexten. Skolämnet idrott och hälsa samt hälsoarbete i skolan blir de kontexter 

analysen utgår ifrån.  

Sammanfattning 

I detta metodkapitel har jag redogjort för undersökningens uppbyggnad, vad som 

är studiens empiri och vilka motiven till detta är. Utifrån uppsatsens syfte och 

mina frågeställningar har det känts rimligt och motiverat att följa Stephen Brook-

fields (1995) idé om hur man kan gå till väga för att undersöka en praktik man 

själv deltar i. Genom att se på sin praktik genom fyra olika linser får man ett brett 

perspektiv på det man undersöker. De olika perspektiven kompletterar varandra 

och uppväger förhoppningsvis de svagheter och risker som finns i respektive del.  

Studiens empiri består av lärarens, elevens och kollegans berättelser och syftar 

till att ge ett brett, komplext och trovärdigt perspektiv på profilskolans hälsoar-

bete. Dessa narrativ motsvarar de tre första linserna som Brookfield (1995) talar 

om. Den fjärde linsen, teori, gör det dels möjligt att lokalisera praktiken i dess 

vidare sociala kontext, dels erbjuda ett alternativt ramverk, en ny synvinkel att 

diskutera resultaten ifrån. Såväl uppsatsens hälsoteoretiska utgångspunkt (det 

salutogena hälsoperspektivet) som diskursteori (diskursanalys) används i studien. 

I detta kapitel har jag även visat hur undersökningen är uppbyggd.  Det handlar 

om tre olika nivåer där varje ny nivå innebär att man lyfter blicken. Nivåerna 

innebär också att jag, i undersökandet av hälsoarbete i skolan, går från ett inifrån-

perspektiv till ett utifrånperspektiv.  

Även trovärdighetsproblematiken har tagits upp i detta metodavsnitt. Eftersom 

studien är en undersökning av en praktik som jag själv är en del av så blir denna 

problematik med nödvändighet en central fråga i uppsatsen. Min utgångspunkt 

blir därför att försöka ha ett öppet, tydligt och redovisande förhållningssätt där 

varje steg ska vara möjligt att följa. Uppsatsen ska med andra ord kännetecknas av 

en kritisk och noggrann subjektivitet. Subjektiviteten, inifrånperspektivet, är moti-

vet bakom studien. Kapitlet har även placerat in min forskningsansats i en veder-

tagen tradition av aktionsforskning där lärare undersöker sin egen praktik i syfte 

att förstå och utveckla densamma.  
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RESULTAT  

 

Nivå 1 Tematisk innehållsanalys 

I och med detta kapitel är jag framme vid uppsatsens resultat, det är därför på sin 

plats med en repetition av uppsatsens syfte: 

I uppsatsen är det övergripande syftet att undersöka och diskutera hälsoarbete i 

skolan. För att möjliggöra det är uppsatsens preciserade syfte att undersöka hälso-

arbete så som det framträder i verksamheten på en f-6 skola, vilken under ett 

antal år bedrivit ett systematiskt hälsoarbete med utgångspunkt i Idrott och hälsa.  

Undersökningens resultatdel är uppbyggd i tre nivåer där varje nivå har en till-

hörande frågeställning. Uppsatsens övergripande syfte går som en röd tråd genom 

hela uppsatsen och det preciserade syftet kommer att besvaras här i resultatdelen.  

Lärarberättelsen 

Här görs en tematisk innehållsanalys utifrån de nio livsberättelser som tillsam-

mans utgör den autoetnografiska lärarberättelsen (se Metod). Inledningsvis vill jag 

påminna om att det är uppsatsens syfte och frågeställning som styr såväl innehåll 

som tema. Därmed blir avsikten med avsnittet dels att svara på frågeställningen i 

nivå 1, vilka hälsoteman kan identifieras utifrån berättelserna om profilskolans 

hälsoarbete, dels att identifiera gemensamma drag, teman, i beskrivandet av häl-

soarbetet men också vilka möjliga slutsatser som kan göras (se sammanfattning). 

Är berättelsernas gemensamma drag tydliga kommer de att klassificeras som 

teman. Dessa teman kommer sedan att användas som utgångspunkt i den påföl-

jande diskursanalysen (nivå 2). Det är på sin plats att ytterligare en gång påpeka att 

samtliga namn i lärarberättelserna är fingerade samt att könen ibland är skiftade. 

Skälen till detta förfarande är etiska och syftet är att försvåra en eventuell identifi-

kation.  

Bergström och Boréus (2012) menar att citat ökar studiens genomskinlighet 

och Johansson (2005) skriver att de blir ett slags bevis för tolkningen. Av denna 

anledning kommer jag att använda mig av direkta citat/referat, ofta längre, i den 

analys som följer. Referaten kommer också att belysa narrativens komplexitet 

eftersom det i många stycken går att hitta flera teman. De olika temana går nämli-

gen “i varandra” och kommer därför att presenteras tillsammans.  
För att ge en bild av hur ett autoetnografiskt narrativ kan se ut kommer här en 

av dem (berättelse nr 1 av 9) att tas med i sin helhet. Reflektionsdelen i slutet av 
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berättelsen ska ses som en fristående del av densamma, skriven vid samma tid-

punkt. 

Exempelberättelse  

Den här händelsen utspelar sig för inte så länge sedan. Platsen är idrottsexpedit-

ionen och jag sitter i hälsosamtal med en elev i sexan, Anders. Vissa elever har en 

lite försiktig framtoning i samtalen runt deras hälsa. Ofta beroende på att de tar 

det på ett seriöst sätt och är koncentrerade. Många tycker också att det är lite 

jobbigt att samtalet handlar om dem. Inte Anders, han är killen som älskar att 

snacka och som trivs med att stå i centrum. Vi sitter mittemot varandra. Han lutar 

sig bekvämt och hemtamt långt tillbaka på stolen, händerna knäppta bakom hu-

vudet. Trycker sig ytterligare bakåt så att stolen börjar väga och med blicken fästad 

i det gamla spruckna taket säger han: 
 

- Jag har ingen lust att springa Almrundan nästa vecka. 

 

Därmed har han kastat upp bollen, nu är det upp till mig att fånga den. Se-

kundsnabb överläggning med mig själv inne i skallen utan att röra en min. Ifråga-

sättande av självaste Alm (jag har inte bestämt om detta är skrivet med ironi, för-

modligen till viss del). Den perfekta värdemätaren på såväl elevernas fysiska som 

mentala status. En löprunda på tre kilometer som ska avverkas en gång per ter-

min. En viktig del i vår profil där vi strävar efter att få eleverna så motiverade att 

de verkligen springer som de har kapacitet för. Noggranna förberedelser görs 

varje gång. Inte minst pratar vi mycket om hur känslan skiljer sig åt vid målgång 

beroende på hur mycket man satsat. Att man endast tävlar mot sig själv är givet. 
Vad är det han säger till mig egentligen? Vad menas med ”ingen lust”, vad 

händer med övriga om Anders får sanktionerat av mig att inte springa? Samtidigt, 

han säger detta till mig i förtroende för att han litar på mig, för att han vet att det 

faktiskt är idé att ta upp problem med mig. Det är ju precis det vi har snackat om 

– berätta så kan vi hjälpa till! 

 

- Ok, bra att du berättar hur du känner. Vad är anledningen? 

- Du vet, jag känner mig inte alls i form… 

 

Återigen en snabb tolkning av vad han egentligen säger. Inte i form – betyder 

det att han ser det som en omöjlighet att lyckas i löptesetet. Jag letar i minnet och 

hittar en notering om hur Anders föregående år, efter visst initialt motstånd pre-

sterat riktigt bra sett till hans förutsättningar. Är det omöjligt att återupprepa fjolå-
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rets prestation försvinner motivationen all världens väg. Att göra sitt bästa HÄR 

OCH NU ligger fortfarande långt ifrån Anders begreppsvärld. Han kommer att se 

det som ett misslyckande om han inte orkar. Möjligt också att han, om han bli 

tvingad att springa, väljer att promenera så att misslyckandet inte blir så tydligt. 

Vad göra? 
 

- Mmmm, vad hade du själv tänkt dig för lösning? 

- Jag tänkte att jag kunde cykla runt. 

 

Svaret kommer snabbt och bestämt, det är tydligt att han hade funderat ut det i 

förväg. Jag blir lite överrumplad av det rappa svaret. Tid, måste vinna tid. Jag låter 

blicken svepa över den gamla idrottsexpeditionen, så nära schablonbilden av en 

sådan det går att komma. Orienteringskartor och skärmar ligger utspridda på 

sängen, i hörnet står en hoprullad gammal madrass (som jag brukar använda på 

utflykter) på högkant, vilken har fått anta rollen som innebandyklubbställ. Det 

enda som grumlar bilden något är att jag bytte ut det obligatoriska skrivbordet mot 

ett IKEA-bord för ett antal år sedan. Cykla, tänker jag för mig själv, kan man göra 

så? För tio-femton år sedan hade scenariot kanske fortsatt på följande vis: 

 

- Nej det kan du inte! 

- Varför 

- Hur skulle det se ut, Almrundan är ju ett löptest. 

- Cykel är väl också träning. 

- Men Anders, tänk dig själv. Tror du inte att alla skulle vilja cykla runt 

då? 

 

Varför alla nu skulle vilja det, såväl cykel som löpning är tuffa konditionsspor-

ter och oavsett nivå kan båda vara nog så krävande. Det är snarare en fråga om 

tycke och smak. Personligen gillar jag båda. Likväl är det mycket möjligt att jag 

hade sagt så. Motvilligt går tankarna tillbaka till en liknande situation för många år 

sedan. En elev hade uttryckt liknande tankar inför ett löptest och det hade blivit 

en konflikt med även föräldrar inblandade. Så här, långt i efterhand, kan jag verk-

ligen känna hur dåligt jag hanterade situationen. Jag hade helt enkelt inte nått så 

långt att jag såg något alternativ till att springa, att det faktiskt inte alltid behövde 

vara det mest hälsosamma alternativet för samtliga individer. Jag har väl kommit 

längre än så, banne mig, tänker jag när ovanstående tankar virvlat färdigt.  

Helt lätt är det dock inte att på ett konstruktivt sätt snabbt fånga den boll som 

han hade kastat upp. Hur ska jag ta emot den? Jag börjar med en summering 

men svaret är redan givet: 
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- Anders, du har redan gjort två saker som du ska vara nöjd med. Dels an-

förtrodde du dig till mig om din känsla (en enklare väg hade ju varit att 

bara ”glömma kläder/bli sjuk”), dels kom du själv med ett bra förslag om 

hur du skulle göra för att lyckas. Därför kommer du att bli den förste 

någonsin som cyklar på Almrundan. 

(Jag har smak för att låta vardagliga saker verka storslagna.) 

 

Anders skiner upp men det är svårt att avgöra om han är förvånad eller inte.  

 

- Vilken önsketid ska jag ha tycker du? 

 

En viktig del i upplägget är att eleverna med min hjälp i förväg sätter upp en 

rimlig sluttid, en idealtid. Vi kallar det önsketid. 
Jag överlägger med mig själv. Lite snabbare än mitt eget personbästa på rundan 

(löpning) borde han fixa att ta sig runt cyklandes om han verkligen satsar.  

 

- 8.30 blir din önsketid! Därefter hinner du ytterligare ett varv då du kan 

peppa kompisarna. 

 

Anders köper detta efter lite kalkylerande i huvudet. Samtalet går vidare. Vi 

bestämmer att jag ska informera klassen, något som är viktigt för att Anders ska 

känna sig bekväm inför rundan. På vägen dit stöter jag ihop med en kollega som 

även han uttrycker sina farhågor över hur klassen ska ta det hela. Jag säger att jag 

inte är det minsta orolig, vilket jag heller inte är. Jag anser att de flesta i sexan är 

färdigvaccinerade (innebär bland annat att de är så mogna att de inser att alla inte 

behöver göra samma sak), bara veckor kvar till avslutningen. Mycket riktigt, klas-

sen köpte upplägget utan invändningar: 
 

- Hej på er! Jag har just haft hälsosamtal med Anders. Vi kom överens om 

att jag skulle delge er vad han och jag kom fram till angående nästa veck-

as Almrunda. Anders började med att göra två saker på precis det sätt 

som vi tränat. Dels berättade han att han var bekymrad inför Alm, dels 

hade han ett eget förslag på lösning – att cykla runt. Ni vet ju att vi inte 

kan hjälpa er om ni inte berättar. Anders har som mål att cykla varvet 

under 8.30 , därefter kommer han att cykla och peppa er. Detta är An-

ders sätt att få lyckas. Jag påminner om att det är just vad rättvisa handlar 

om. Inte att alla ska göra samma sak. Några invändningar? 

 

Tystnad… 
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- Trodde jag inte heller. Ni har alla här inne varit med om egna lösningar 

för att få lyckas och ni hade inte varit sexan på Mellösa om ni hade 

missunnat Anders denna möjlighet. 

-  Jag är stolt över er. Är det någon annan som känner som Anders så vill 

jag att ni räcker upp handen nu så tar vi också ett snack. 

 

Inga händer… 

 

- Då så, lycka till nästa vecka! 

Nästa vecka cyklade Anders runt på 8.15.  

 

Reflektioner: 

I och med att Anders kastade upp bollen ställdes jag inför ett problem samti-

digt som det visade att han litade på mig, på att vi skulle hitta en bra lösning. En 

viktig aspekt i sammanhanget är relationer. Anders hade aldrig vågat berätta, eller 

snarare sett en mening i att berätta om vi inte hade haft en relation byggd på öm-

sesidig respekt. För att åstadkomma en sådan relation är TID en otroligt värdefull 

faktor. Jag skulle påstå att utan den vardagliga kontakten mellan mig och Anders 

hade den här händelsen aldrig ägt rum. Problemet för många idrottslärare är att 

de ser eleverna alldeles för sällan för att kunna bygga upp den här graden av för-

troende. Den sociala kompetensen är enligt min erfarenhet generellt hög inom 

idrottslärarkåren men tyvärr räcker det oftast inte med ett par lektioner i veckan.  

Valet stod mellan att å ena sidan ignorera hans önskemål och å andra sidan att 

hitta en konstruktiv lösning. Det bästa av allt var att han själv kom med ett förslag. 

Hade jag sagt nej kan vi vara ganska säkra på att jag hade bäddat för ett misslyck-

ande. Anders hade känt att han inte blev lyssnad på utan istället överkörd. I kom-

bination med låg motivation och dålig form kan vi förmoda att Anders antingen 

sett sig tvungen att hitta på ursäkter för att slippa eller valt att inte ens försöka. 

Man kan också se det som en slags form av lärande att Anders var medveten om 

hur det var att inte vara i form, vilket borde inbegripa att han även vet hur det 

känns när man är i form samt vad skillnaden består i.  

Att låta honom avstå helt var heller inget alternativ. Att säga till mina elever att 

de slipper om de tycker att något är besvärligt ligger så långt från min lärarfilosofi 

som det överhuvudtaget är möjligt. Att ständigt bygga broar över livsfloden får 

dem knappast simkunniga nog den dag de oundvikligen ramlar i. Vi i arbetslaget 

brukar tala om att eleverna ska vaccineras för livet hos oss och att de ska vara 

färdigvaccinerade så längt det är möjligt när de slutar sexan. Innebörden i dessa 

metaforer är desamma – eleverna ska vara fysiskt, socialt och framförallt psykiskt 
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rustade att ta sig an de vedermödor men också de möjligheter som livet erbjuder. 

Att slippa ifrån något jobbigt leder inte till personlig utveckling, tvärtom kan det 

leda till ett flyktbeteende där man undviker allt som känns motigt även senare i 

livet. Man går också miste om den där, i mitt tycke nästan euforiska, känslan som 

infinner sig när man har övervunnit sig själv. Anders hade också känt ett utanför-

skap gentemot resten av gruppen som knappast hade varit hälsosamt om han stått 

vid sidan av.  

Med andra ord gällde det att se över vad som behövdes för att Anders skulle 

klara uppgiften med stärkta rötter. ( Vi jobbar med bilden av människan som ett 

träd där stammen är kroppen och rötterna är tankarna och känslan. Vårt gemen-

samma mål är att stärka såväl våra egna som andras rötter så att vi står stadigt när 

det blåser). Att ge honom ett resultatmål gjorde att han fick något att satsa på, 

något som kunde ge motivation och samtidigt göra honom stolt om han klarade 

tiden. Det var också viktigt att prata med kompisarna innan så att Anders kände 

sig trygg i att de accepterade honom. Efter Almrundan kan vi se att de hälsovins-

ter Anders fick med sig var flera: Han upplevde att han blev lyssnad på, att han 

blev bemött med respekt. Han upplevde också känslan av att få lyckas, att klara 

ett uppsatt mål. Han upplevde dessutom att kompisarna accepterade honom som 

han är. När en kollega till mig berättade om den här händelsen vid ett studiebe-

sök fick hon invändningen: 
 

- Men han sprang ju inte! 

Min enkla motfråga hade varit: 

 

- Och? 

Sådana invändningar är bevis på skolans rigida tänkande där alla måste göra på 

samma sätt utan att man frågar sig varför eller vilka konsekvenserna blir. Det är 

inte nödvändigt att springa rundan för att få ett godkänt betyg i Idrott och hälsa, 

däremot står det i kursplanen (Lgr-11) att man ska kunna föra […] samtal om 

upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer […] samt […] ges möj-

lighet att utveckla […]respekt för andra. I en perfekt värld hade Anders varit i 

toppform och brunnit av iver inför Almrundan. Så ser inte verkligheten ut och det 

är inte de motiverade och vältränade eleverna som är vår största utmaning som 

idrottslärare. Frågan här blir istället: Hur får vi Almrundan att bli hälsosam för 

Anders? 
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Identifierade teman i profilskolans hälsoarbete   

De teman som jag, utifrån frågeställningen, har identifierat är följande (fetstilade 

då de förekommer i analystexten):  

 

(i) Mötet/samtalet (ii) relationskapital (iii) coaching och (iv) demokrati. 

 

Dessa teman har identifierats utifrån de kriterier som angavs i metoddelen. Ut-

ifrån hur hälsoarbete beskrivs i lärarberättelserna som helhet (Lieblich m fl, 1998) 

har dessa fyra teman utkristalliserats efter ett antal genomläsningar. Temabenäm-

ningarna har förefallit rimliga utifrån de läsningar och reflektioner som gjorts. Det 

är dessa gemensamma drag i hur hälsoarbete beskrivs som återkommit i lärarens 

berättelser med sådan regelbundenhet att de har klassificerats som teman (se 

Metod). Temana går ofta i varandra och kan, utifrån berättelserna, ses som hörn-

stenar i lärarens hälsoarbete. Då referat eller citat från berättelserna används är 

dessa kursiverade för tydlighetens skull. I slutet är varje referat/citat markerat med 

en siffra inom parentes, denna siffra betecknar vilken av de nio delberättelserna 

som det är taget ifrån. Avsnittet ska ses som en illustration över hur de fyra te-

mana identifierades samt vilken betydelse de har i lärarens hälsoarbete. Lärarbe-

rättelsen motsvarar Brookfields (1995) första lins varmed profilskolans hälsoar-

bete undersöks igenom. 

 

Mötet/samtalet – går som en röd tråd genom samtliga berättelser. Det är i mö-

tet som hälsoarbetet i berättelserna ofta har sin utgångspunkt. Mötet sker nästan 

alltid i form av individuella samtal. Läraren ser språket/samtalet som hans viktig-

aste verktyg i hälsoarbetet. Men hälsoarbetet är även avhängigt följande faktorer, 

här klassificerade som teman. 

 

Relationskapital - är en grundförutsättning för att mötet och i förlängningen 

även hälsoarbetet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt enligt lärarens sätt 

att se på hälsa. Utan förtroende är det svårt att vara ärlig och utan ärlighet kom-

mer inget djupare samtal till stånd (samtidigt behöver inte samtal alltid vara djupa 

utan kan syfta till att bygga relationer). Då relationskapitalet är tillräckligt stort 

finns det också en förväntan och en förtröstan i att man tillsammans kommer att 

göra något bra (hälsostärkande) av situationen. Kapitalet är något som byggs upp 

över tid. Tid blir därför en viktig faktor att räkna med i sammanhanget. 

 

Coaching – kan här närmast översättas som en slags krattning av manegen, nå-

got som skapar möjligheter men också något som syftar till att göra situationen 
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begriplig och hanterbar för eleverna. Coachingen finns nästan alltid mer eller 

mindre närvarande i lärarens hälsoarbete. Strategin är genomgående sådan att 

ansvaret för elevens hälsa alltid flyttas över till dem själva så långt det är möjligt. 

Läraren är tydlig med att det är deras tankar och förslag som är viktiga samtidigt 

som han stöttar och är behjälplig i utförandet av dessa förslag. Ibland förekommer 

det även inslag av styrning/självstyrning i lärarens coaching. Kanske är det så att 

coachingens största funktion i hälsoarbetet är liktydigt med det sista temat, demo-

krati. Coachingen är också beroende av att ett starkt relationskapital finns. 

 

Demokrati – aspekten finns med i de flesta berättelser och är tydlig i samtalen. 

Att det är elevernas egna tankar, behov och förslag som får styra ser jag som de-

mokrati. Det är ibland nästan så att lärarens coaching styr eleven till ett medbe-

stämmande. Men i demokratiaspekten läggs också det faktum att eleverna blir 

respekterade och att deras behov och förslag blir tagna på allvar. Att läraren antar 

ett elevperspektiv handlar i mångt och mycket om värdegrundstankar. Demokrati 

är byggstenen i värdegrunden, och därmed även i hälsoarbetet. 

 

I nedanstående referat, vilket är ett utdrag från den exemplifierade berättelsen, 

har exempelvis samtliga fyra teman identifierats: 

 

Hej på er! Jag har just haft hälsosamtal med Anders. Vi kom överens om att jag 

skulle delge er vad han och jag kom fram till angående nästa veckas Almrunda. 

Anders började med att göra två saker på precis det sätt som vi tränat. Dels berät-

tade han att han var bekymrad inför Alm, dels hade han ett eget förslag på lösning 

– att cykla runt. Ni vet ju att vi inte kan hjälpa er om ni inte berättar. Anders har 

som mål att cykla varvet under 8.30 , därefter kommer han att cykla och peppa 

er. Detta är Anders sätt att få lyckas. Jag påminner om att det är just vad rättvisa 

handlar om. Inte att alla ska göra samma sak. Några invändningar?  
 

Tystnad… 

 

- Trodde jag inte heller. Ni har alla här inne varit med om egna lösningar 

för att få lyckas och ni hade inte varit sexan på Mellösa om ni hade 

missunnat Anders denna möjlighet. Jag är stolt över er. Är det någon 

annan som känner som Anders så vill jag att ni räcker upp handen nu så 

tar vi också ett snack. 

Inga händer… 

- Då så, lycka till nästa vecka (berättelse nr 1)! 
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I referatet berättar läraren om ett möte med en klass. Mötets upplägg bygger på 

tidigare erfarenheter tillsammans och på att ett relationskapital redan finns. Mötet 

är samtidigt en slags coachning (eller krattning av manegen) där läraren, om man 

så vill, styr eleverna i en önskad riktning. Syftet med mötet har demokratiska 

undertoner.  

Läraren understryker vikten av att man har rätt att vara olika, att alla måste få 

lyckas på sitt eget sätt. I analysen tolkas ”lyckas” som att utfallet blir hälsosamt för 

den enskilde individen. Att egna lösningar lyfts fram som något självklart och 

positivt kan också tolkas som demokrati. Visserligen lägger läraren upp mötet så 

att det i princip är omöjligt att neka Anders samtidigt som det emellertid är fullt 

möjligt att själv få diskutera andra alternativ. Eftersom lärarberättelserna utgår 

ifrån möten med elever blir det naturligt att dessa går som en röd tråd genom hela 

delstudien. Kommunikationen sker nästan uteslutande genom språket och det är 

samtalet som är den absolut vanligaste formen. 

I flera berättelser återkommer läraren till olika hälsosamtal där samtalets syfte 

alltid är att skapa resurser för hälsa, om än på olika sätt. I nedanstående exempel 

handlar hälsoarbetet om demokrati, att lyssna på vad eleverna säger och på deras 

egna förslag till lösning: 

 

- Vill du ha det så här? 

- Vadå, kan man välja? 

- Är det inte det du har gjort redan? Är du säker? Det är ingen idé att ha 

ett mål om man inte är motiverad.  

- Helt säker! 

- Från 1 till 10? 

- 10! 

- Vad bra. Jag ser att du menar det. Men vi ska inte ändra för mycket på 

samma gång. Är det sömnen eller kosten som känns viktigast? 

- Sömnen, för jag är så himla trött hela tiden. 

- Mmmm. När vill du somna? 

- Tolv!  

- Tolv, det är ju mycket bättre än fyra (2) 

 

 

- Jag har ingen lust att springa Almrundan nästa vecka. 

- Ok, bra att du berättar hur du känner. Vad är anledningen? 

- Du vet, jag känner mig inte alls i form… 

- Mmmm, vad hade du själv tänkt dig för lösning? 
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- Jag tänkte att jag kunde cykla runt (1). 

I båda exemplen tar läraren medvetet ett steg tillbaka för att låta eleverna 

känna att de själva är kapabla att ta ansvar. Att de kan göra medvetna val som 

påverkar deras hälsa på olika vis anser läraren vara hälsostärkande. I ovanstående 

exempel motiverar eleverna själva (med hjälp av viss coaching) varför de vill ha 

det på ett visst sätt. Demokrati innebär här att man får vara med och påverka men 

också att man blir tagen på allvar, att man blir lyssnad på och respekterad. Vad 

hade hänt om eleven i det senare exemplet inte fått gehör för sitt cykelförslag? 

Nedan spekulerar läraren i tänkbara scenarion, vilka kanske inte hade varit hälso-

samma för eleven: 

 

Hade jag sagt nej kan vi vara ganska säkra på att jag hade bäddat för ett miss-

lyckande. Anders hade känt att han inte blev lyssnad på utan istället överkörd. I 

kombination med låg motivation och dålig form kan vi förmoda att Anders an-

tingen sett sig tvungen att hitta på ursäkter för att slippa eller valt att inte ens för-

söka (1). 

 

Ovanstående referat förutsätter, som jag varit inne på tidigare, att man är trygg i 

situationen. Finns inte relationskapitalet kommer dessa möten inte till stånd. 

 

Mina berättelser handlar i första hand om möten med elever. De är alltid i nå-

gon mening positiva eftersom ett riktigt MÖTE förutsätter vissa saker. Framförallt 

handlar det om att ett förtroendekapital ska vara uppbyggt så att eleverna känner 

sig trygga och förvissade om att jag vill väl, att jag gör allt jag kan för att hjälpa 

dem. Detta kapital fodrar tid för att byggas upp men också tillfällen där eleven får 

känna att hen lyckas tillsammans med mig (6). 
 

Tid är en faktor att räkna med eftersom det krävs tid för att bygga förtroende. 

Samtidigt är inte tiden i sig hälsosam, det beror ju helt på hur den förvaltas, därför 

kan den inte klassificeras som ett eget tema. Däremot är tidsaspekten i många 

avseenden en förutsättning för att relationskapital ska byggas, något som läraren 

reflekterar över i följande referat: 

 

I och med att Anders kastade upp bollen ställdes jag inför ett problem samti-

digt som det visade att han litade på mig, på att vi skulle hitta en bra lösning. En 

viktig aspekt i sammanhanget är relationer. Anders hade aldrig vågat berätta, eller 

snarare sett en mening i att berätta om vi inte hade haft en relation byggd på öm-

sesidig respekt. För att åstadkomma en sådan relation är TID en otroligt värdefull 
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faktor. Jag skulle påstå att utan den vardagliga kontakten mellan mig och Anders 

hade den här händelsen aldrig ägt rum. Problemet för många idrottslärare är att 

de ser eleverna alldeles för sällan för att kunna bygga upp den här graden av för-

troende. Den sociala kompetensen är enligt min erfarenhet generellt hög inom 

idrottslärarkåren men tyvärr räcker det oftast inte med ett par lektioner i veckan 

(1). 
 

Utdraget från följande berättelse handlar om hur hjälplös läraren är när förtro-

endekapitalet inte är tillräckligt för att ett riktigt, hälsostärkande, möte ska vara 

möjligt: 

 

Att Pernilla tänkte vara ärlig stod snabbt klart, brutalt ärlig… Hon berättade 

krasst hur en vanlig dag såg ut. Att hon i princip inte åt någon mat förrän på kväl-

len. Frukost och lunch existerade inte. All rörelse hade hon valt bort ur sitt liv 

liksom mycket av nattsömnen. Detta var inget annat än en kompakt manifestat-

ion:  

 

Se mig! Hjälp mig! Då jag frågade henne om anledningen till denna förändring 

var svaret knivskarpt: 
 

- Jag har slutat vara snäll mot mig själv! 

 

Givetvis! I Pernillas värld hade allt det som hon förknippade med hälsa tagits 

bort. Det var inte bara en signal utan även ett bestraffningssystem mot sig själv och 

sin kropp. Vad som utlöst det hela var oklart och inget som Pernilla kunde/ville 

formulera i vårt samtal. Inte heller jag ville gå in på orsakerna eftersom det mer 

låg på kurators- och psykolognivå. Jag har stött på tunga situationer många gånger 

under mina många samtal och det är alltid en svår avvägning hur långt vi ska gå. 

Min tumregel är dock att alltid avvakta om jag är osäker. Saken är den att bollen 

ligger hos eleverna, de väljer själva vad de vill berätta.  
 

Ibland känns det som de kastar ut en boll som de förväntar sig att jag ska 

greppa. Pernilla hade själv smashat in bollen – så här är det, bara så du vet! Jag var 

ingen person hon såg upp till, inget föredöme. Jag var vuxen, lärare och till på 

köpet i idrott! Ingen person att lita på… Den här gången kände jag till och med att 

det faktum att jag var man låg mig i fatet. Den här gången såg jag inte hur förtro-

endekapitalet skulle räcka för att kunna hjälpa henne (6). 
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Här upplever alltså läraren att de olika faktorerna som i övriga berättelser ver-

kar hälsofrämjande aldrig kommer till stånd. När relationskapitalet inte räcker till 

elimineras samtidigt även övriga teman eftersom de är varandras förutsättningar. 

Inget ”riktigt” möte blir möjligt och därigenom försvinner också chanserna till ett 

demokratiskt samtal. Eftersom läraren inte är någon person som eleven ser upp 

till blir även coachingen omöjlig. I förlängningen blir konsekvensen att hälsoar-

bete inte kan bedrivas överhuvudtaget då hörnstenarna, temana, är satta ur spel. 

 

Än idag vet jag inte om detta var den rätta vägen att gå. Vad är rätt? Däremot är 

jag säker på att Kalle kände att han blev lyssnad på, respekterad. Inte överkörd 

(9). 
 

I ovanstående berättelse beskriver läraren hur han försöker styra en elev till 

självstyrning. Han beskriver hur han går tillväga för att få eleven att hålla sig innan-

för de givna ansvarsramarna utan att samtidigt skada de redan svaga ”rötterna” 

ytterligare. Lärarens verktyg består av ett demokratiskt upplägg som möjliggörs 

tack vare förtroendet eleven har för läraren. Var det rätt väg frågar sig läraren på 

slutet.  

I princip är det omöjligt att veta vad som är ”rätt”, finns det överhuvudtaget nå-

got sådant begrepp? Istället understryks vikten av att läraren verkligen lyssnade på 

eleven. Att denne bemöttes med respekt var själva kärnan i mötet. I analysen går 

berättelsen in i det demokratiska temat och den gör det genom samtalet. Samtalet 

verkar också vara en nyckel i mötet (hälsoarbetet) med föräldrar. Dessa möten 

kan vara hälsosamma på flera plan, som i nedanstående berättelse. Läraren skri-

ver om ett möte som bidrar till en ökad förståelse, eller som han skriver, begrip-

lighet.  

 

Det var snart tydligt att krämporna stod för något annat, en slags fribiljett ut i 

skuggan och vilan men också ut i ensamheten och utanförskapet. Innan jag kunde 

göra något för att försöka nå fram till Julia var jag själv tvungen att förstå. Här 

gällde det mer än någonsin att visa att vi spelade i samma lag.  

Jag berättade återigen vad jag sett och att jag trodde att hennes signalerande om 

fysisk smärta egentligen var ett kamoflage. På ett försiktigt sätt berättade jag att 

Julia inte såg ut att må bra av situationen och att jag gärna vill hjälpa henne. 

Mamman sänkte axlarna och började berätta en ganska sorglig historia om ett 

barn som varit överviktigt redan från födseln. Det var tydligt att det här med Julias 

vikt var något som både mamma och dotter var tyngda över.  

Särskilt berörde det mig när mamman berättade om hur hon i smyg iakttagit 

Julia när hon ståendes halvnaken framför sin spegel desperat försökt att hålla inne 
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sin mage. Mamman talade vidare om att Julias handduk alltid låg kvar i väskan, 

oanvänd. 

Jag fick också en inblick i familjens kostvanor, hos Julia fanns det klara inslag 

av tröstätning. Det var tydligt att det här var en tjej som inte var nöjd med sig själv. 

Jag fick mammans godkännande att samtala med Julia (vi beslöt även att koppla in 

vår kurator). Mötet hade gett gott resultat. Dels hade mamman och jag etablerat 

en kontakt, dels hade jag nu en klarare bild av hennes dotter (4).  

 

Läraren beskriver hur mötet gav honom en ökad förståelse samtidigt som för-

troende byggdes. Samtalet gav honom framförallt en nödvändig grund för det 

fortsatta hälsoarbetet, för att kunna coacha eleven. Återigen bygger denna 

coaching på ett demokratiskt förhållningssätt där elevens önskningar och behov är 

det centrala. 

 

Nästa utmaning var att göra situationen hanterbar för Julia. Naturligt då att gå 

bakvägen och se vilka situationer hon trodde sig kunna hantera under idrottslekt-

ionerna. Positivt nog fanns det en hel massa sådana tillfällen som hon sade sig 

kunna hantera. De tillfällen som var tuffa för henne var när hennes kropp kunde 

bli utsatt för exponering såsom ombyte/dusch samt vissa moment i undervisning-

en.  

Utifrån tidigare erfarenheter visste jag att om man erbjöds alternativ, om det 

fanns valmöjligheter, så blev verkligheten ofta lättare att hantera. Här är det viktigt 

att återigen påpeka att alternativ som innebär att man avstår helt inte existerar. Jag 

erbjöd därför Julia möjliga lösningar på hennes rädslor. Hon erbjöds enskilt om-

klädnings/duschmöjlighet, vilket hon avböjde. Kravet fanns dock att hon skulle 

duscha efter varje pass. Angående oron över eventuella kommentarer från kom-

pisar erbjöd jag henne att tala med gruppen. Även detta avböjde Julia men vi 

bestämde att hon skulle berätta direkt för mig om det inträffade. Beträffande 

själva undervisningen gjorde vi så att det var Julia själv som fick avgöra vad hon 

ville vara med på, skulle ett moment kännas jobbigt så var det bara för henne att 

diskret meddela mig så behövde hon inte utsättas för det (istället bestämde vi att 

Julia skulle testa vid ett tillfälle när det bara var hon och jag). Viktigt var, återigen, 

att det var Julia själv (inte jag) som avgjorde detta (4)! 

 
I det avslutande exemplet visar läraren hur hälsoarbetet, här genom ett möte 

leder till att såväl eleven som han själv kommer till nya insikter. Utifrån detta kan 

det sägas att samtalet är hälsostärkande för bägge parter. Det är lärarens coaching 

som leder dit: 
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Precis samtidigt som hon berättade detta kommer plötsligt insikten över mig. 

Allt jag läst, skrivit och funderat kring det senaste året kommer till uttryck i detta 

samtal. Återigen handlar det om den rådande samhällsnormen. Idealet för en 

hälsosam människa är inte bara en smal person (se Julia) utan också någon som 

äter nyttiga grönsaker.  

- Karin, jag vet ju att du är en tjej som verkligen satsar om du bestämmer 

dig för något. Samtidigt visste du hur svårt detta var för dig. Varför satte 

du upp ett sådant mål? Förslaget var, som du säkert minns, helt och hål-

let ditt. 

 

Karin nickar bekräftande men förblir tyst, blicken en aning sänkt nu. Jag anar 

en viss besvikelse över hälsomålets utfall. Visst finns duktig flicka tendensen där 

annars hade inte målet uppkommit överhuvudtaget. Jag formulerar svaret åt 

henne, svaret som vi båda vet men som Karin inte riktigt kan uttrycka: 
 

- Är det så att bilden av en hälsosam människa i ditt huvud är någon som 

äter grönsaker? 

Hon tittar förvånat upp, nickande. 
 

- Men om vi tittar på det som du berättade för mig på förra samtalet så ser 

vi ju att du mår jättebra. Du är nöjd med dig själv och ditt liv. Du trivs i 

skolan och med kompisar. Du har sysselsättningar på fritiden som du ser 

som meningsfulla. Stämmer det? 

- Ja 

- Men ändå… du kände att utan att äta grönsaker kunde man inte vara rik-

tigt hälsosam? 

- Mmm. 

 

En jobbig tanke genom huvudet, har jag hjälpt till att förmedla en sådan bild? 

 

- Ok. Jag förstår. 

  

Varför tänkte jag inte så här då målet sattes upp? En stunds tystnad följer, Jag 

är tvungen att summera våra nyvunna insikter. 

 

- Karin, jag tror vi lärt oss något båda två. För det första anser jag inte att 

du misslyckats med ditt hälsomål. Du vet, det finns alltid två sidor av 

samma mynt. Du tycker inte att målet uppfylldes eftersom du är tillbaka 
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på ruta ett. Jag ser det lite annorlunda. Målet var att försöka äta grönsa-

ker och du försökte verkligen. 

 

Givetvis är detta inga enkla frågor. Ska man göra saker som man inte mår bra 

av psykiskt för att våra kroppar mår bra av det? Hur mycket ska man exempelvis 

plåga sig för att komma i form? Hur illa ska man må för att det inte ska bli hälso-

samt att äta grönsaker? Jag tänker på liknelsen jag använt för att beskriva detta: 

Ska vi låta våra smaklökar bestämma över resten av kroppen? Är den liknelsen 

verkligen bra? Tar inte en sådan metafor ställning för ett patogent synsätt, det som 

kroppen mår bra av är alltid hälsosamt! Var går gränsen? Lika säkert som att vi 

inte kan plåga i oss mat lika säkert behöver kroppen näring.  

Återigen – vad är hälsosamt i just det här fallet? Det vet ju både Karin och jag 

men det är viktigt för henne att jag bekräftar det hela: 

 

- För det andra, mår du bra nu? 

- Jaa, jättebra! 

- Då så, det vi båda lärt oss idag är att det går alldeles utmärkt att ha god 

hälsa utan att äta grönsaker! 

- Karin ler brett och när jag börjar skratta blir även hennes leende till ett 

bubbligt fnitter (5). 

 

Återigen ställs läraren inför ett dilemma i sitt hälsoarbete. Är det så hälsosamt 

att äta grönsaker att man ska göra det till vilket pris som helst? Vad är hälsosamt 

egentligen, och ur vems synvinkel? I den här berättelsen hjälper eleven, om än 

omedvetet läraren till en ny insikt (han har, omedvetet styrt eleven in i den pato-

gena normen där man bör äta grönsaker för att kunna definieras som hälsosam). 

Samtidigt hjälper samtalet eleven att se att hon faktiskt kan må bra utan att till 

fullo passa in i ”den hälsosamma mallen”.  

Elevberättelsen 

I detta avsnitt kommer även elevberättelsen, att genomgå en tematisk inne-

hållsanalys efter de premisser som angavs i lärarberättelsen. Syftet är även nu att, 

utifrån frågeställningen i nivå 1, identifiera gemmensamma drag i berättelserna, 

teman. Vilka teman kan identifieras utifrån berättelserna om profilskolans hälso-

arbete? I analysen har de 20 elevberättelserna setts som en stor gemensam berät-

telse (se metod).  
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Precis som i lärarberättelsen, presenteras här en av elevberättelserna i sin hel-

het (här har jag valt nr 17, då den i mitt tycke är representativ även för övriga 

berättelser, men i princip kunde vilken som helst valts ut). 

Exempelberättelse 

 
Hej alla lärare! 

 

Min tid på Stora Mellösa skola har varit fantastisk. 

Jag tänkte att jag skulle berätta om vad jag har tyckt om. 

Alla våra klasser har varit jättebra! 

Utflykterna har varit jätteroliga! Speciellt Sixtorp när vi först gick vandring och sen 

spökvandringen. Jag tyckte det var väldigt läskigt när dom kom bakom oss på 

spökvandringen. 

Bussresan hem kommer också vara ett minne man kommer ha med sig hela livet! 

Blankhult. Det bästa med det var kvällen och när vi åkte skidor.  

Jag och några kompisar råkade åka lite före alla andra och åkte till fel stuga. 

Kvällen, när alla killar och tjejer satt i varsitt rum tills många hade somnat. Då 

satte vi oss i samma rum och pratade. 

Sandvad. På kvällen pratade vi spökhistorier så att vi inte kunde sova. 

Lindön. När min pappa var med och vi seglade med alla som ville. När alla ba-

dade, det var superkul! Det är en dag jag kommer att komma ihåg.  

På storsamlingarna är det många som uppträder! Det är jättekul att titta på och 

vara med. Men jag har bara varit med en gång. Man måste våga det är det viktig-

aste och att publiken peppar och inte sänker de som uppträder. 

Idrotten är jättekul! Man lär sig så mycket olika saker!  

Det viktigaste där är att man peppar alla och låter alla få försöka! Det var superkul 

med mycket idrott 2 vanliga idrottslektioner i veckan, elevensval 1 gång i veckan 

och styrketräning en gång i veckan för alla sexor. 

Livräddningen på Gustavsvik var jättekul. Det viktigaste var att lita på varandra 

och tänka bra! 

På slutet när vi fick gå in på nöjesbadet så hade vi jättekul.  

På varje vårbal vi har haft har det varit jättekul!  

Alla verkar tycka det. Det är kul att dansa tycker jag. 

På alla turneringar vi haft så har det gått väldigt bra! 

Den roligaste turneringen var pingisturneringen i 5an när Simon och jag vann. 

Men det har varit massor av roliga och bra turneringar. 

Det är så många så man kommer inte ens ihåg alla i huvudet! 

När man är snäll mot sig själv och andra så kan man vinna pepp-priset det tycker 

jag är det bästa priset att vinna. 

Man tränar också motgångar och sitt självförtroende. 

Orienteringen var jättekul! Man lär sig mycket då! 
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Hälsa har vi som lektioner och det tycker jag är jättekul! Man lär sig massor! 

Lärarmatchen har vi kvar! 

Jag längtar efter den! Varje år så hejar man på ett av lagen lärarna (ni) mot 6orna. 

Då hejar man ju så klart på 6:orna. 

Jag vill bara att ni ska veta att det har varit jättekul att jobba med er på Stora Mel-

lösa skola. 

På hälsosamtalet så pratar man om massor av olika saker. 

Det vi har pratat om på hälsosamtalet som jag ska ha med mig hela livet är ”jag 

tänker bra tankar och jag ser bra ut” (17). 

Identifierade teman i profilskolans hälsoarbete   

Nedan följer en analys av de 20 (här slumpvis numrerade mellan 1-20) elevberät-

telser som skrevs av elever i år sex på den skola vars hälsoarbete jag undersöker 

att göras. Berättelserna är skrivna som en retrospektiv summering av åren på 

profilskolan. Hur är deras upplevelse av skolans hälsoarbete? Precis som i lärar-

berättelsen kommer elevberättelserna att ses som en stor berättelse (se Metod). 

Jag utgår från Bergström och Boréus (2012) samt Johansson (2005), vilka menar 

att citat ökar studiens genomskinlighet och blir ett slags bevis för tolkningen.  

Kanske ökar också analysens autenticitet när jag ger direkta exempel från ele-

vernas eget språk samtidigt som den praktiknära känsla som eftersträvas i nivå 1 

förhoppningsvis uppnås. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att det inte är 

citaten/referaten i sig som är analysen utan min tolkning av dem. Precis som i 

lärarberättelsen är det problematiskt att skilja de olika temana åt eftersom de även 

här till viss del går i varandra (det är emellertid enklare att särskilja temana i elev-

berättelsen). De olika temana kommer även nu att presenteras var för sig (fetstilta 

i analystexten). 

Hur beskrivs då profilskolans hälsoarbete ur ett elevperspektiv?  De centrala 

delarna i elevberättelserna kretsar kring psykisk och social hälsa eller om man så 

vill, tanke och känsla. Flertalet av eleverna har tillägnat sig profilskolans begrepps-

apparat, framförallt trädmetaforen används frekvent av eleverna. Precis som i 

lärarberättelsen har fyra teman identifierats.  

 

(i)Stärka rötterna genom att tänka rätt/stötta (ii) Social samvaro 

(iii) Upplevelse (iv) Att övervinna sig själv/hantera utmaningar.  

  

Det är dessa gemensamma drag i hur eleverna upplevt hälsoarbetet på profilsko-

lan som återkommit i berättelserna med sådan regelbundenhet att de har klassifi-

cerats som teman. Analysen blir på sätt och vis mer komplex än i lärarens respek-

tive kollegans berättelse. Det blir, helt följdriktigt, inte samma direkta beskrivning 

av profilskolans hälsoarbete i elevberättelsen. Här beskrivs snarare följderna av 
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hälsoarbetet, upplevelsen, tankarna, lärdomarna och minnena. Ibland är det till 

och med så att det snarare kanske är hälsa som beskrivs, vilket i så fall rimligen 

borde vara en önskvärd konsekvens av hälsoarbetet. Det är i alla fall så här hälso-

arbetet (eller konsekvenserna av) ter sig ur ”spegeln” eller elevperspektivet, 

Brookfields (1995) andra lins. 

 

Stärka rötterna genom att tänka rätt/stötta. Att man ska stötta och peppa såväl 

sig själv som andra för att på så sätt stärka rötterna är ett genomgående tema. Att 

tänka rätt ser ut att handla om att tänka tankar som leder till detta. Tankar som 

handlar om att våga, inte ge upp, vara positiv, se sig själv lyckas samt vara snäll 

mot sig själv är exempel på tankar som eleverna (troligen) tillägnat sig genom 

profilskolans hälsoarbete. 

 

Social samvaro. Eleverna berättar också om den starka gruppgemenskap som 

de känner vid utflykter och friluftsliv, framförallt vid de tillfällen de har övernattat. 

Eftersom det är den sociala samvaron mer än själva friluftslivet i sig som skrivs 

fram blir det tydligt att det är just den sociala aspekten, i synnerhet i kombination 

med det följande temat, som eleverna lyfter fram. 

 

Upplevelse.  Det komplexa innehåll som profilskolan och då i synnerhet dessa 

utflykter erbjuder gör att de ger eleverna upplevelser som de bär med sig. Det är 

dessa känslor och minnen som (framförallt) tillsammans med ovanstående tema 

gör upplevelserna värda att tas med i berättelserna. 

 

Att övervinna sig själv/ hantera utmaningar. Eleverna beskriver de utmaningar 

som profilskolan erbjuder som såväl roliga som utmanande. Att våga uppträda 

inför publik eller övervinna sin nervositet i en tennismatch är delar av profilsko-

lans hälsoarbete som lyfts fram i flera berättelser.  

Stärka rötterna genom att tänka rätt/stötta 

Det som i princip samtliga elever nämner i någon form i sina berättelser är vikten 

av så kallade starka rötter, stöttning samt betydelsen av att tänka rätt. Begreppet 

starka rötter är något som ingår i profilskolans ”värdegrundskoncept” och som 

man arbetar medvetet med. Det är tydligt att flera elever har anammat detta språk 

och även använt sig av det i sina berättelser. Det är också tydligt att eleverna ser 

stärkta rötter som centralt i hälsoarbetet, eller kanske som en central följd av 

hälsoarbetet. 

Uttrycket grundar sig i en metafor där människan liknas vid ett träd på så vis att 

det endast är en del av oss som är synliga (kroppen/stammen). För att ett träd ska 
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stå starkt krävs det starka rötter vilka liknas vid människans mentala resurser 

(tanken och känslan). Rötterna behöver vatten, gödsel samt en god jordmån, på 

samma sätt är människans rötter beroende av social samvaro och stöttning samt 

av bra tankar/mental träning. En inflyttad elev beskriver sammanhanget på föl-

jande sätt: 

Jag visste inte att jag blivit mobbad i min gamla skola i 4 år. Jag trodde det var så i 

skolan. […] Jag hade väldigt dåliga rötter. Jag fick hjälp med det att stärka rötterna. 

Mina klasskamrater peppade mig och jag fick lära mig att delta i dom olika aktivite-

terna på skolan (14).  

Nedan följer ytterligare kommentarer som berör samma tema: 

Sen så jobbar personalen med rotsystemet om vad man säger till varandra som kan 

vara väldigt avgörande hur man mår när man ska till skolan (6). 

 

Det är tydligt att eleverna anser att personalen tycker att innehållet i skolans 

trädmetafor är viktigt, något som troligtvis spelar in när eleverna själva tar med det 

i sina berättelser. Intressant är också att de ovan citerade eleverna knyter begrep-

pet till skolan på olika sätt. 

 […] pratade mycket om hur man ska vara mot varandra, hur man ska göra för att 

stärka rötter och inte kapa rötter. Man ska peppa och ge snälla kommentarer […] 

(20). 

[…] vara en bra kompis och stötta varandra när någon är ledsen eller liknande (16). 

 

En annan elev skriver att han bara gått på skolan i två månader. Han har inte 

hunnit tillägna sig dessa begrepp utan uttrycker sig istället på följande sätt: 

På den här skolan slåss man inte, tjafsar eller säger dumma saker mot varandra 

(19). 

Eleverna pratar här om social hälsa, hur man kan stärka andras rötter genom 

att stötta och peppa. De pratar även om psykisk hälsa, om sina egna rötter och 

hur dessa stärks. Nedanstående citat tar upp ett samband mellan stöttning av egna 

och andras rötter:  

Från Stora Mellösa kommer jag ha med mig att om jag stöttar mig själv så är det lät-

tare att stötta andra (18). 

En annan elev beskriver hur kompisarna uppmuntrade varandra till att testa 

sina gränser: 
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Alla peppade varandra till att våga testa läskiga och nya saker. […] Vi peppade 

varandra så att alla vågade vara med (3). 

 

Det är tydligt att eleverna tillskriver den stöttning de får av sina kamrater stor 

betydelse. Peppningen blir en väg till personlig utveckling. Man försöker sig på 

saker som man kanske inte hade gjort om man inte hade känt kamraternas stöd i 

ryggen. I ovanstående exempel handlar det dels om att våga gå en spökvandring, 

dels om att våga uppträda inför en stor publik på en julavslutning. Att även få 

hjälp och stöd av personalen på skolan, som eleven nedan beskriver, är något som 

närmast kan likställas med gödsling och bevattning av trädet: 

[…] hade lärarna på skolan beslutit att jag skulle få en lärare i engelska och vi skulle 

försöka jobba mot att jag skulle nå 6:ans mål (14).. 

Arbetet med att i alla lägen sträva efter att stärka rötter är, utifrån elevberättel-

sen, en central del i profilskolans hälsosarbete, vilket här kan likställas med vär-

degrundsarbete. En elev nämner också att ”[…] vi har haft värdegrundsdiskuss-

ioner” (18). Även relationer är något som är av vikt för trädets växtkraft, de skulle 

närmast kunna liknas vid jordmånen. Goda relationer ger bördig och näringsrik 

jord: 

Relationerna till lärarna i vår sexa är jättebra och mina relationer till mina klass-

kamrater är jättebra (5). 

Ytterligare två aspekter bidrar eleverna med när de understryker vikten av att 

aldrig dra upp någons rötter och att handskas extra försiktigt med de sköra plan-

torna.  

Dom personerna måste man peppa och ge snälla kommentarer till och vara liksom 

extra schysst mot (20). 

Trädmetaforen är värdefull ur flera aspekter. Den visar på ett konkret sätt att 

såväl hälsa som hälsoarbete är komplext, något som nedanstående citat under-

stryker: 

Jag har lärt mig att hälsa inte bara är fysiskt utan också psykiskt, alltså tanken hur 

man tänker (20). 

Referatet nedan sammanfattar detta tema: 

Vi pratar mycket om våra träd och att man ska vattna rötterna, sina och andras röt-

ter. Då menar jag att man ska ge uppåtpuffar till varandra så att man stärker någons 

rötter och självkänsla. Men man kan också väldigt enkelt kapa någons rötter genom 

en taskig kommentar. Min skola jobbar mycket med att stärka varandra och säga 

bra saker om sig själv (3) 
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Flera elever skriver att det är viktigt att tänka rätt, vilket indikerar att hälsoarbe-

tet styrt eleverna mot ett normativt tankesätt. Det finns med andra ord bra och 

dåliga sätt att tänka. Kan detta uttryckssätt vara en logisk följd av profilskolans 

trädmetafor? Bra tankar stärker rötterna och dåliga tankar försvagar dem. En elev 

formulerar precis detta på följande sätt: 

En sak som jag tar med mig från Mellsa skola är att alltid tänka rätt i svåra situat-

ioner (6). 

Hur tänker man då rent konkret när man tänker bra tankar? Här följer ett ex-

empel: 

Från Stora Mellösa har jag fått med mig hur man ska tänka. Man ska tänka bra 

tankar om sig själv för då blir man positiv och får bra självförtroende (12). 

Citatet tar även upp frågan varför man ska tänka på ett visst sätt. 

[…] tänka bra tankar som t. ex att se sig själv lyckas […] (9). 

Tänka rätt, bara gör ditt bästa så går det nog (13). 

Att tänka bra tankar innebär med andra ord att försöka ha ett positivt förhåll-

ningssätt, att ha en förtröstan i sin förmåga att klara av saker. Det innebär också att 

utmana sig själv, kämpa även när det tar emot, göra sitt bästa i alla lägen.  Det kan 

tydligen även vara målbildsträning, att se sig själv lyckas.  Man skulle också kunna 

formulera det så att tänka rätt innebär ett tankesätt som stärker trädets rötter.  

  

Social samvaro och upplevelse 

Ytterligare ett område som omnämns nästan lika frekvent är friluftsliv/utflykter. 

Den hälsofrämjande mening eleverna tillskriver detta berör inte i första hand 

praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse utan det är mer den sociala 

samvaron, gruppgemenskapen, som eleverna berättar om. Då det är det sociala 

momentet i utflykterna som eleverna lyfter fram i berättelserna blir det följaktligen 

också liktydigt med det tema som identifieras. Man skulle också kunna säga att 

det är upplevelsen av profilskolans hälsoarbete de återger. En upplevelse som 

innehåller så många komplexa ingredienser att dessa tillsammans bildar starka 

minnen. Här är det svårt att avgränsa de olika temana då de går i varandra.  

Det finns minnen jag verkligen vill minnas. […] Som Sixtorp, det var fantastiskt. 

Ingen var utanför (2). 

Gruppgemenskapen är det centrala i berättelserna men det finns även andra 

aspekter såsom aktiviteterna, naturupplevelserna, den personliga utvecklingen och 
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inte minst själva känslan att vara ute på äventyr tillsammans i en miljö långt ifrån 

och vitt skild från den ordinarie skolkontexten. Denna miljö visar sig vara en 

utmärkt jordmån för träd att växa i. Att klara av situationer, långt ifrån vardagens 

verklighet, som exempelvis att våga sova borta verkar vara tillfällen som satt av-

tryck hos eleverna, en del av hälsoarbetet som de bär med sig i form av tankar, 

minnen och känslor. Även detta tema avslutas med ett referat där just komplexite-

ten fångas: 

Jag ska börja berätta om när vi var i Sixtorp. Det var jättekul. Först vandrade vi i en 

hel dag i skogen och lagade mat i skogen. Sen när vi var framme i huset där vi 

skulle sova fick en diska sakerna vi hade lagat mat med i skogen. Sen badade vi 

och gjorde lite vad man ville. Det fanns två våningar i huset. Vi sov på övervåning-

en. Tjejerna sov i ett rum och killarna i ett annat men lärarna sov i ett rum på ne-

dervåningen. Senare på kvällen gick vi spökvandring. Det var jätteläskigt!!! Jag 

skrek hela tiden. Vi gick två och två som lärarna valde ut. Det gjorde faktiskt så att 

man lärde känna den man gick med bättre. Jag och den jag gick med var jätterädda 

så vi gick och höll i varandra hela tiden. Sen grillade vi på natten och pratade, spela 

kort och så, men vissa sov. Dom flesta var uppe hela natten. Jag sov bara en halv 

timme men typ alla sov på bussen nästa dag. Vi hade fantastiskt kul (3)!

   

Här kopplar eleven tydligt samman utflykten med olika typer av känslor, jättekul, 

jätterädda och jätteläskigt. Dessa känslor i förening ger här hälsoarbetet en me-

ning som eleverna bär med sig. Referatet kopplar även ihop de två teman som 

identifierats, social samvaro och upplevele. På något sätt förstärks upplevelsen av 

den sociala gemenskapen och vice versa. 

Att övervinna sig själv/hantera utmaningar 

Under denna punkt beskriver eleverna de plattformar som profilskolan erbjuder 

utifrån en grundtanke om lärande miljöer. Dessa plattformar har ofta sin förank-

ring i ämnet idrott och hälsa samt i musikämnet. Kortfattat handlar det om att lära 

sig hantera livsfloden (se Teoretiska utgångspunkter), vilket här är detsamma som 

att man utmanar sig själv i olika situationer. De situationer eleverna beskriver i 

detta tema handlar ofta om att övervinna sin rädsla och sin nervositet. När man 

klarar att hantera dessa utmaningar berättar eleverna hur man växer som männi-

ska, man blir stolt och glad: 

När man går i sexan håller man i julavslutningen då gör man som en teater och 

presenterar klasserna innan dom ska sjunga. Det var det roligaste jag har gjort. Jag 

älskar teater. Man övervinner verkligen sin rädsla (3). 
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Vi har haft väldigt roliga extragrejer tillexempel storsamling, vårbaler, lärarmatch, 

avslutningar och andra saker. På vårbalen så blir vi indelade i ett par så man dansar 

två och två. Vi dansade bugg och vals. Sen går vi till matsalen och serverade av lä-

rarna. På storsamlingarna samlas hela skolan och vissa är tillräckligt modiga att 

uppträda inför hela skolan (15). 

Berättelserna beskriver hur hälsoarbetet innefattar byggandet av en trygg miljö där 

medvetenheten om vikten av att stärka sina egna och andras rötter även visas i 

praktiken: 

Man måste våga det är det viktigaste och att publiken inte sänker de som uppträ-

der. […] Livräddningen på Gustavsvik var jättekul. Det viktigaste var att lita på 

varandra och tänka bra (17).  

Det är tankesättet som är avgörande för om en uppgift ska klaras av. Variabler 

som fysisk förmåga, svårighetsgrad och instruktion är sekundärt. Eleverna berättar 

också om hur de utvecklats, hur de lärt sig att hantera motgångar och förluster: 

Vi hade också många turneringar. Där tävlade vi inte bara om att vinna, vi tränade 

också på att vara en dålig förlorare och en bra vinnare. Man märkte stor skillnad 

från den första turneringen till den sista. Man gick från en dålig förlorare till en bra 

förlorare som kunde ta en förlust (10). 

När man är snäll mot sig själv och andra så kan man vinna pepp-priset det tycker 

jag är det bästa priset att vinna. Man tränar också motgångar och självförtroende 

(17). 

Ett intressant faktum är att ovanstående elev rankar ”pepp-priset” högst. Hon 

skriver nämligen också att hon även vunnit pingisturneringen tidigare, så här kan 

eleven verkligen jämföra. 

Vi har också något kul som heter Almrundan som man springer. Den är 3 km lång 

och man har olika tider att slå det är superkul (6). 

I sexan hade vi livräddning. Det var jobbigt men kul. Vi tränade på att rädda en 

kompis som låg på botten, att hålla nacken och simma till ”land”. Vi tränade på att 

kasta och använda livbojen och vi tränade på att simma med kläder (klädsim) (16). 

Även i detta tema beskriver eleverna känslor såsom kul, superkul, jobbigt men 

kul. Upplevelsen av att ha roligt visar sig även här vara något återkommande när 

eleverna beskriver hälsoarbetet på profilskolan.  

Kollegans berättelse 

Under denna punkt kommer även kollegans berättelse att genomgå en tematisk 

innehållsanalys utifrån samma premisser som i de två föregående delstudierna. 
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Kollegans berättelse om hälsoarbetet i profilskolan består av en bakgrundsdel, en 

redogörelse för hälsoprofilens framväxt samt två kortare berättelser. Kollegans 

uppgift var att i sin berättelse beskriva profilskolans hälsoarbete ur sitt perspektiv, 

Brookfields (1995) tredje lins (se metod), samtidigt som hon också beskriver sin 

egen ”hälsoresa”. Kollegans skriver i sin berättelse om hur hennes egen föränd-

rade syn på hälsa växt till att bli en pedagogisk tanke, en tanke som idag genomsy-

rar hela hennes undervisning. 

 För att, precis som. i lärar- och elevberättelsen, ge en bild av hur en berättelse 

ser ut presenteras här ett av kollegans narrativ i sin helhet: 

 

Exempelberättelse 

 
Min ”Hälsoresa” 

 

En grupp pojkar i år 6 har varit oroliga i klassrummet och brutit mot regler på 

skolgården. De har också haft dålig attityd mot en vikarie på idrottslektionen.  

Killarna beskriver att det är grupptrycket som är svårt att stå emot. Vi listar för- 

och nackdelar med det som händer. Listan innehåller praktiska konsekvenser 

men också känslomässiga. De beskriver sedan vilket stöd de behöver av varandra 

och av oss personal. Inför den idrottslektion som ligger senare på dagen (med 

samma vikarie) påtalar personalen tveksamhet om killarna ska få delta eftersom 

att vi inte kan tillåta att de misslyckas även denna gång. Eleverna delger oss sina 

tankar och tycker att de ska få visa att de kan klara uppgiften. Var och en får re-

dogöra för om de tror sig klara av det och hur säkra de är på en skala 1-10.  

Alla utom en har bestämt sig för att de kommer att klara av att lyckas. En elev 

tror sig inte om detta (den eleven har endast funnits hos oss fem månader och bär 

minnen av många misslyckanden med sig från sin förra skola). Han får mycket 

beröm för att han verkligen tar uppgiften på allvar och att han är så stark att han 

vågar stå för sin känsla inför de andra. Jag samtalar enskilt med eleven och inven-

terar hur vi gemensamt kan få honom att lyckas med idrottslektionen. Han be-

dömer att chansen att lyckas är 3 (1-10) om han går dit med de andra. Jag erbju-

der mig att finnas med i idrottshallen och han bedömer då chansen 9-10. Jag intar 

en passiv roll under idrottslektionen och alla lyckas. 
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Identifierade teman i profilskolans hälsoarbete   
Berättelsen har precis som lärarberättelsen olika infallsvinklar. Dels berättar kol-

legan om sin egen ”hälsoresa”, dels berättar hon om skolans hälsoarbete och hur 

det påverkar eleverna (jfr Brülde och Tengland, 2003, hälsoarbete är avhängigt 

hälsosyn). Till skillnad mot de två föregående narrativen som bestod av flera 

delberättelser så är kollegans narrativ i princip en enda sammanhållen berättelse 

(därför kommer inga nummer att anges i slutet på referat eller citat). I kollegans 

berättelse har jag identifierat tre gemensamma drag vilka återkommer med en 

sådan tydlighet att de kan klassificeras som teman (fetstilade i analystexten). Kol-

legans berättelse följer mönstret från lärarberättelsen så tillvida att dessa tre teman 

flyter in i varandra. Kollegans berättelse är därför presenterad på samma sätt som 

lärarberättelsen. Följande gemensamma drag i hur hälsoarbete beskrivs har åter-

kommit i kollegans berättelse, Brookfields (1995) tredje lins, med sådan regel-

bundenhet att de har klassificerats som teman:  

 

(i)Värdegrunden (ii) Coaching (iii) Samtal.   

 

Värdegrunden går som en röd tråd genom berättelsen och är på så sätt en given 

utgångspunkt. Samtalet och coachingen kan förenklat ses som redskap för att 

förmedla värdegrunden vilken i sin tur närmast kan beskrivas som ett förhåll-

ningssätt gentemot omgivningen. Ett sätt att vara gentemot elever, kollegor, föräld-

rar och, inte minst, sig själv. Det blir en slags fostran in i ett demokratiskt tanke-

sätt. I berättelsen förklaras värdegrunden ofta genom metaforer (se bakgrund): 

 

Coaching/samtal - coachingen sker nästan uteslutande genom samtal, såväl in-

dividuella som i grupp. Berättelsen ger också olika exempel på hur profilskolan 

rent konkret arbetar med dessa verktyg tillsammans med eleverna. Även i kolle-

gans berättelse förekommer det flera metaforer för att beskriva skolans värde-

grund. Kollegan använder ofta såväl begreppet medspelare som trädmetaforen (se 

elevberättelsen).  

Våra gemensamma metaforer spelar stor roll för att snabbt återkoppla till de be-

grepp vi arbetar med. I varje klassrum finns bilden av ett träd där rötterna är syn-

liga och symboliserar tanke och känsla. Vårt gemensamma uppdrag är att få trädet 

att växa, blomma och bära frukt. Uppmaningen ”Vattna rötterna” finns som bild-

text.  Hur vi vattnar och stärker varandras rötter återkommer vi till dagligen liksom 

till ansvaret att inte skada eller kapa någons rötter. Eleverna blir också medvetna 

om hur de kan stärka sina egna rötter genom att bli medvetna om sina mentala 

hinder, träna på att tänka positiva tankar om sig själv samt genom att göra rätt val. 
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Vi arbetar också regelbundet med affirmationer för att förstärka positiva tanke-

mönster.  

Trädmetaforen kan här ses som en slags praktisk beskrivning av värdegrunden. 

Ett annat begrepp som symboliserar värdegrunden är medspelare, vilket kortfattat 

innebär att man ”spelar i samma lag”, strävar mot samma mål och vill varandra väl 

oavsett om man är elev, personal eller förälder. 

Vi måste på olika sätt skapa motivation och tydligt visa att vi är deras medspelare 

som hjälper till att visa på vilka konsekvenser de olika valen får. Har vi skapat ett 

relationskapital är vi betrodda att få finnas som stöd och förhoppningsvis får vi in 

eleven i en god cirkel.   

I berättelsen framgår det tydligt att värdegrundsarbetet är den plattform som 

profilskolan vilar på och att den är grunden för dess långsiktiga hälsoarbete. Vär-

degrunden fungerar även som en vägledning för personalen: 

I samband med rektorsbyte på St Mellösa skola arbetade hela personalgruppen 

med värdegrundsfrågor på djupet. Det blev då tydligt att det var just det jag arbetat 

med i mina grupper men inte övergripande på skolan. Det grundliga arbetet vi då 

gjorde med alla personalkategorier är en av grunderna till vår framgång på skolan. 

Vid beslut i personalgruppen återkommer vi ofta till frågorna: Är vi med- eller 

motspelare? Är det här bra för eleven i framtiden? Stämmer det här med vår vär-

degrund?  

Kollegan beskriver också svårigheterna med att sätta in ny personal i skolans 

värdegrund. 

Vi har vid ett antal tillfällen misslyckats med att få ny personal (oftast vikarier) med 

i vårt tankesätt. Jag är medveten om att det har varit en process över lång tid men 

vissa delar i förhållningssättet förväntar vi oss att även vikarier uppfyller för att 

skapa goda förutsättningar för att eleverna ska lyckas. Vi beskriver den ärlighet vi 

har, inför varandra i arbetslaget, vid misslyckanden eller svårigheter i kontakten 

med eleverna och uppmanar vikarier och nyanställda till samma ärlighet. Vi har ty-

värr vid flertalet tillfällen fått information via eleverna om att lektionerna inte fun-

gerat men inte fått någon signal från pedagogen. Är det vi som har uttryckt oss 

otydligt angående våra förväntningar eller har vi en annan måttstock och ställer helt 

olika krav på hur en lektion ska vara? 

I ovanstående referat beskriver kollegan ett problem som hon ser på skolan 

idag. Hon ser tydliga bekymmer med värdegrundsarbetet gällande ny personal. 

Om den värdegrund som profilskolan är uppbyggd på inte assimileras av ny per-

sonal uppstår svårigheter. Eleverna, som är vana vid ett visst bemötande, ”krock-

ar” med de nyanställda eftersom de bär med sig en annan skolkultur/värdegrund. 
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Att skolans värdegrund inte är förankrad hos ny personal är kanske inte så kons-

tigt eftersom en sådan förankring tar en väldig tid i anspråk. En tid som i första 

hand läggs på eleverna. Hos eleverna är värdegrunden nämligen förankrad enligt 

kollegan. Denna förankring kräver emellertid ett ständigt pågående arbete. För-

ankringen sker genom coaching och coachingen sker företrädesvis genom samtal. 

Genom samtalen skapar vi goda relationer och överför våra värderingar. Det måste 

vara tydligt för eleverna att vi har höga förväntningar på dem därför att vi vet att de 

har kapacitet att leva upp till detta.  

Här går temana återigen i varandra genom att eleverna genom ett gruppsamtal 

coachas till en gemensam värdegrundsplattform. Nedanstående referat är ett 

tydligt exempel på hur de tre temana går i varandra. Samtalen sker även ofta på 

individnivå:  

  

Alla elever ska gruppvis visa upp en egen dans med hela arbetslaget som åskådare. 

Vi samtalar i smågrupper om hur känslan är inför uppgiften och vad man är orolig 

för. Eleverna i år 4 är oroliga för vad eleverna i år 6 ska tycka om danserna. Ele-

verna delger varandra tips om hur man kan tänka grundat på tidigare erfarenheter 

och vi diskuterar också varför det är viktigt att genomföra uppdraget. Många åter-

kommer till känslan av stolthet när man slutfört ett uppdrag och övervunnit rädslan 

och nervositeten. Vi diskuterar också vad man förväntar sig av publiken och på vil-

ket sätt publiken kan påverka uppvisningen. Att detta blir tydligt för alla är en för-

utsättning för att få ett lyckat resultat. 

Inför en individuell uppgift, t ex ett prov, samtalar vi om varför vi ska träna. För 

vem tränar du? Vilka blir konsekvenserna av ditt val just nu? Vilka blir konsekven-

serna när du ska göra provet? Vilka blir konsekvenserna i framtiden? Vilken 

känsla förknippas med de olika situationerna? Vilken känsla mår du gott av?  Åter-

skapa känslan du hade när du lyckades (t ex i idrotten), kom ihåg den stolthet du 

kände, fatta beslut om hur du nu ska agera. 

Ovanstående referat handlar om att göra individen medveten och medansvarig 

till sina val. Jag tolkar detta som ett slags värdegrundssamtal där andemeningen är 

att eleven själv ska träna sig i att hantera livsfloden (se Teoretiska utgångspunkter). 

Samtalet bygger mycket på principen styrning/självstyrning. Genom att coacha 

eleven mot ökat ansvarstagande och självreflektion ökar möjligheterna för eleven 

att själv göra medvetna val, något som kan ses som hälsostärkande. Kollegan be-

skriver också sin egen ”hälsoresa”. Kanske kan man säga att hennes hälsosyn blev 

mer salutogen. 
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På skolan startades ett hälsoprojekt för personalen. Alla erbjöds ett individuellt häl-

sosamtal med idrottsläraren där vi satte upp hälsomål, både fysiska och psykiska, 

som sedan följdes upp. Det bestående intrycket och känslan efter de samtalen var 

att jag var stolt över det jag presterat. Jag jämförde mig inte med någon annan, jag 

hade lyckats med de mål jag satte upp. Genom detta och de föreläsningar vi fick 

lyssna till hade jag fått en vidare syn på begreppet hälsa. Detta är ett redskap jag 

fortfarande kan använda mig av de gånger jag är på väg att bli för kritisk mot mig 

själv.  

Detta var också en av ”startkänslorna” för att detta skulle bli något för eleverna. En 

kulturpedagog anställdes på skolan och arbetade med personalen runt mental trä-

ning och tankens kraft. Det satte igång många känslor i personalgruppen! Var detta 

något för oss? Var det inte endast idrottsmän som använde mental träning? En helt 

ny erfarenhet var detta för mig men det kändes som om det passade väl ihop med 

mina tankar och erfarenheter av hur vi som människor fungerar. 

En intressant aspekt är att kollegan berättar om hur just de teman som hon 

själv för fram som de viktigaste i (hälso)arbetet med eleverna, samtal och 

coaching, är precis de verktyg som användes för att vidga hennes egen hälsosyn. 

Kanske är det helt logiskt att överföra dessa verktyg i arbetet med eleverna: 

Ganska snart kom tanken: Detta måste kunna fungera även på eleverna. 

Slutligen är det intressant att konstatera att kollegan (som utomstående) har sett 

en potential i skolämnet idrott och hälsa. Ett ämne som stärker elevernas själv-

känsla: 

Jag hade tidigare konstaterat att idrottsämnet är förknippat med mycket glädje men 

inte sett någon koppling till de teoretiska ämnena. För vissa elever är idrotten den 

viktigaste arenan för att lyckas. Hur kan vi dra nytta av det? Kan vi överföra goda 

känslominnen från upplevelserna i idrottshallen till teorilektionen i klassrummet? 

Sammanfattning   

Då de tre narrativen nu är analyserade i ett första skede är det relevant att göra en 

summering av resultatet. Avsikten med nivå 1 är att få en fördjupad bild av hur 

hälsoarbete beskrivs i berättelserna, vilka gemensamma drag som kan skönjas 

samt vilka slutsatser som kan dras. Kanske är det så att genom att gemensamma 

drag (teman) framtagits så har även en fördjupad bild av profilskolans hälsoarbete 

åstadkommits. Samtidigt är det så att många nyanser försvinner om endast temana 

står kvar. Berättelserna är egentligen alldeles för komplexa och mångfacetterade 

för att kunna sorteras in i ett fack.  Utifrån denna problematik framstår värdet av 

att göra analysen i olika nivåer ännu klarare.  



   97 

 MAGNUS BROLIN  

Genom de olika perspektiven kommer en nyanserad, komplex och praktik-

nära bild av profilskolans hälsoarbete fram. Brookfield (1995) framhåller vikten 

av forskning som talar samma språk som lärarna, forskning som bidrar med ett 

inifrånperspektiv (se Metod). Samtidigt hjälper den tematiska innehållsanalysen 

till med att ge en fördjupad bild av profilskolans hälsoarbete, gemensamma 

drag/teman blir tydliga och slutsatser blir möjliga att göra. Det blir också överskåd-

ligare och enklare att se vad som ska tas med in i nivå 2 av analysen.  

Följande teman har identifierats i analysen av nivå 1: 

 

Lärarberättelsen: (i)Mötet (ii) Relationskapital (iii) Coaching (iv) Demokrati. 

 

Elevberättelsen: (i)Stärka rötterna genom att tänka rätt/stötta (ii) Social samvaro   

(iii)Upplevelse (iv) Att övervinna sig själv/hantera utmaningar.  

 

Kollegans berättelse: (i)Värdegrund (ii) Samtal (iii) Coaching. 

 

Så långt de gemensamma dragen i profilskolans hälsoarbete som tydliggjorts 

genom temaanalysen. Flera teman går emellertid in i varandra och är snarlika. En 

sammanfattande temasammanställning, tillika svar på uppsatsens första frågeställ-

ning, vilka hälsoteman som kan identifieras utifrån berättelserna om profilskolans 

hälsoarbete, skulle därför kunna se ut som följer: 

 

(i)Värdegrund/demokrati 

(ii)Mötet/samtalet 

(iii)Coaching 

(iv)Social samvaro 

(v)Personlig utveckling 

 

Denna ”ihopsmältning” av de olika temana förenklar också diskursanalysen i 

nivå 2 eftersom temana, vilka fungerar som utgångspunkt i nästa nivå (Bolander 

och Fejes, 2009), blir färre och tydligare. Här följer en sammanfattning av vad de 

olika temana innebär samt en förklaring av hur ”ihopsmältningen” har skett. Vär-

degrund och demokrati är så tydliga teman att de kommer att förklaras var för sig: 

 

Värdegrund  

Värdegrundstemat går som en röd tråd genom kollegans berättelse men finns 

med även i de två övriga berättelserna. De övriga temana i kollegans berättelse, 

samtalet och coaching fungerar på sätt och vis som verktyg för att överföra skolans 

värderingar till elever, personal och föräldrar. I kollegans berättelse beskrivs hur 
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skolans genomgripande värdegrundsarbete i personalgruppen var en hörnsten i 

profilskolans utveckling. Värdegrunden kan närmast definieras som ett förhåll-

ningssätt som alltid syftar till att stärka såväl egna som andras rötter. Förhållnings-

sättet inbegriper även metaforen medspelare, vilken kortfattat innebär att skolans 

samtliga aktörer spelar i samma lag, att de jobbar mot gemensamma mål och efter 

samma etiska normer och värderingar. 

 

Demokrati  

Demokratiaspekten finns med i de flesta berättelserna och är extra tydlig i lärar-

berättelsen. Ordet demokratis ursprungliga innebörd, folkstyre, fungerar tillfred-

ställande även i uppsatsens kontext om den tolkas som medbestämmande. Att 

elevernas egna tankar, behov och förslag bemöts med respekt tolkas nämligen i 

analysen som demokrati. Men i demokratiaspekten läggs också det faktum att 

eleverna blir respekterade och att deras behov och förslag blir tagna på allvar.  

Demokratiaspekten kan också tolkas som att alla ska få lyckas i skolan, att alla 

ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Demokrati kan ses som den största bygg-

stenen i värdegrunden, och därmed även i hälsoarbetet. En sammanfattning av de 

två begreppen som slagits samman till ett tema kan förenklat sägas handla dels om 

delaktighet, medbestämmande och respekt, dels om en gemensam uppsättning 

grundläggande värderingar som ligger till grund för det hälsoarbete som utförs i 

den undersökta praktiken. 

 

Mötet/samtalet 

Mötet går som en röd tråd genom samtliga berättelser (framförallt lärarberättel-

sen). Det är företrädesvis genom mötet som hälsoarbetet i berättelserna sker. 

Såväl läraren som kollegan ser mötet/samtalet som deras viktigaste verktyg. Men 

för att mötet/samtalet verkligen ska bli hälsostärkande är det även avhängigt övriga 

teman. Exempelvis sker coachingen nästan uteslutande genom samtal, såväl indi-

viduella som i grupp. Mötet/samtal och coaching kan ses dels som tydliga teman 

var för sig men också som teman som ligger till grund för värdegrund/demokrati. 

De blir teman som möjliggör den undersökta praktikens hälsosarbete.  

 

Coaching  
Coaching kan här närmast översättas med en slags krattning av manegen, något 

som skapar möjligheter men också något som syftar till att göra situationen begrip-

lig och hanterbar för eleverna. Coachingen finns nästan alltid mer eller mindre 

närvarande i samtalen och är ett tydligt tema i såväl lärarens, som kollegans, berät-

telse. Kanske är det så att coachingen är liktydig med demokrati i den bemärkel-
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sen att eleven blir lyssnad på samt möts med respekt. Framgångsrik coaching är i 

sin tur beroende av ett starkt relationskapital. 

 

Social samvaro 

Temat social samvaro är framträdande i elevberättelsen. Eleverna berättar om 

den starka gruppgemenskap som de känner vid utflykter och friluftsliv, framförallt 

vid de tillfällen de har övernattat. Då det är den sociala samvaron mer än själva 

friluftslivet i sig som lyfts fram blir det tydligt att det är just den sociala aspekten 

som stärker hälsa, i synnerhet i kombination med det följande temat (personlig 

utveckling). Elevberättelsen handlar också mycket om hur eleverna beskriver att 

de blir peppade av sina kamrater. Stärka rötterna temat går därför in i social sam-

varo (samt i personlig utveckling). Även relationskapitaltemat (som är tydligt i 

lärarberättelsen) går i sammanfattningen in i temat social samvaro eftersom det är 

genom detta tema relationer byggs.  

 

Personlig utveckling 

Detta tema har skapats genom en sammanslagning av ”stärka rötterna”, ”att över-

vinna sig själv” och ”upplevelse”. Dessa tre teman handlar om att utvecklas som 

individ. Att tänka rätt ser i elevberättelsen ut att handla om att tänka tankar som 

leder till personlig utveckling. Att övervinna sig själv/ hantera utmaningar beskrivs 

av eleverna som såväl hälsoutvecklande som något som kan sägas leda till person-

lig utveckling. Upplevelsetemat är det tema som är svårast att sortera in i ett större 

tema. I viss mån kan det stå för sig själv men placeras i sammanfattningen in i 

temat personlig utveckling eftersom de erfarenheter upplevelserna ger också kan 

sägas leda till personlig utveckling. På sätt och vis är temat en produkt av profil-

skolans hälsoarbete. 

Konklusioner 

Det är tydligt att läraren och kollegan har likartad syn på såväl hälsa som hälsoar-

bete. Detta faktum är emellertid inte så uppseendeväckande eftersom de arbetat 

tillsammans under lång tid och delar skolans gemensamma värdegrund. Ur en 

annan aspekt är det intressant att de, trots att kollegan inte undervisar i skolämnet 

idrott och hälsa, delar synen på hälsa. Rent metodologiskt känns det ur trovärdig-

hetssynpunkt bra att såväl lärarberättelsen som kollegans berättelse kommer fram 

till i princip identiska teman. Hade den autoetnografiska lärarberättelsen skapat 

helt divergerande teman jämfört med de två övriga hade det, ur trovärdighetssyn-

punkt, varit problematiskt att sätta ihop dem.  
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Min tolkning av de olika berättelsernas teman är att lärarens och kollegans tan-

kar runt vad som är hälsosamt avspeglar sig på elevernas hälsoberättelser. Det är, 

naturligt nog, eleverna som står i centrum för såväl läraren som kollegan. De 

använder värdegrunden och demokratiaspekten som utgångspunkter i hälsoarbe-

tet när de via mötet/samtalet försöker coacha eleverna. För att coachingen ska 

vara möjligt krävs emellertid relationskapital. Eleverna i sin tur blir enligt denna 

tolkning coachade att stärka såväl egna som andras rötter via social samvaro samt 

att övervinna sig själva.  

Målet med hälsoarbetet ser utifrån berättelserna (och även profilskolans hem-

sida, se Inledning) ut att vara personlig utveckling. Eleverna coachas, företrädesvis 

genom samtal, till att reflektera runt sin egen hälsa för att på så sätt nå en större 

medvetenhet. Hälsoarbetet bedrivs med utgångspunkt i träd- och flodmetaforer-

na. Genom profilskolans plattformar utmanas eleverna till att ”övervinna sig 

själva”. Som ett skyddande paraply över hela verksamheten är värdegrunden 

”uppspänd”. 

Ytterligare en intressant iakttagelse är att hälsa och hälsoarbete nästan uteslu-

tande beskrivs i positiva ordalag, väldigt lite tas upp om vad som är ohälsosamt. I 

ett skolperspektiv har hälsoarbete ofta bedrivits utifrån andra utgångspunkter, det 

har mer varit fokus på vad som bör undvikas (se Litteraturgenomgång). 

En annan konklusion är att elevberättelsens teman vid en första anblick skiljer 

sig från de övriga två. Vid närmare eftertanke är det tydligt att det till stor del 

handlar om olika sätt att formulera sig, samtliga berättelser har ett elevperspektiv. 

Det är tydligt att det är den sociala och den psykiska hälsan som beskrivs i berät-

telserna. Den fysiska hälsoaspekten är närvarande i många stycken men ofta un-

derordnad de psykiska och sociala aspekterna. Det fysiska ses mer som ett medel 

för att uppnå andra hälsoaspekter och är ofta tagen för given.  

Brookfield (1995) talar om fyra linser att undersöka sin praktik igenom. I nivå 

1 har profilskolan belysts genom de tre första linserna, lärarens, elevens och kol-

legans. I nivå 2 och 3 kommer den fjärde linsen, teori, att läggas på. Det görs 

genom användandet av diskursteori respektive Antonovskys salutogena hälsoteori. 

Brookfield menar att teoretiska analyser erbjuder alternativa ramverk vilka kan 

hjälpa till att se problematiska situationer ur nya synvinklar. I undersökningen 

innebär mitt teoretiska diskursverktyg också att jag kan distansera mig från min 

praktik och sätta in studien i ett större sammanhang (se Metod).  
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Nivå 2 Diskursanalys 
I nivå 2 av undersökningens resultatdel kommer Brookfields (1995) fjärde lins, 

teorin, att läggas på i undersökandet av den undersökta praktiken. Uppsatsen har 

dels en hälsoteoretisk perspektiv, dels ett analysredskap, diskursteori, som kom-

mer att användas här i nivå 2 (se Metod). Övriga tre linser, lärarens, elevens och 

kollegans, lades på i nivå 1.  

Brookfield menar att teorin är nödvändig för att sätta in undersökningen i dess 

sociala kontext. Tanken är att diskursanalysen ska göra just detta, sätta in profil-

skolans hälsoarbete i ett större sammanhang. Genom att sätta de teman som iden-

tifierats i profilskolans hälsoarbete i relation med de omkringliggande sociala 

kontexterna skola och skolämnet idrott och hälsa blir det möjligt att faktiskt dra 

vissa generella slutsatser av undersökningen. Vilken betydelse får berättelserna då 

de sätts in i ett större sammanhang? Då Iver B. Neumann skriver att det […] ”man 

vinner i specificitet, förlorar man i översikt” (Neuman, 2007, s. 93). beskriver han 

samtidigt tanken med nivå 2. Specificiteten i nivå 1 åstadkoms med ett inifrånper-

spektiv men för att få översikt behövs det en nivå till, ett utifrånperspektiv. 

Uppsatsens teoribildningar kan förhoppningsvis bidra med att kasta nytt ljus 

över problematiska områden (Brookfield, 1995). Bolander och Fejes (2009, s. 83) 

för ett liknande resonemang när de lyfter fram diskursanalysens värde, […] ”dis-

kursanalys är ett viktigt instrument för att destabilisera (skaka om) det vi tar för 

givet i våra vardagliga och yrkesmässiga liv.” Det författarna menar är att det, ge-

nom diskursanalys, är möjligt att mjuka upp eller till och med punktera vissa 

sanningar (se även Brookfield, 1995). Saker kan ses och förstås utifrån nya per-

spektiv och i uppsatsen innebär det att diskursanalysen kan hjälpa till att beskriva 

olika sätt att förstå hälsa och därmed också hälsoarbete (se exempelvis Johansson, 

2005). Tanken är dessutom att diskursanalysen ska hjälpa till att distansera mig 

ifrån undersökningen, att inifrånperspektivet i nivå 1 nu blir till ett utifrånperspek-

tiv på samhällsnivå. Tack vare den distansering som diskursanalysen innebär 

anser jag det också möjligt att behandla min egen berättelse på ett mer likartat sätt 

som de två övriga (se metod).  

Även i denna del av resultatet är det givet att det är uppsatsens syfte och fråge-

ställning som styr. Uppsatsens övergripande intresse är att undersöka och disku-

tera hälsoarbete och avhängigt detta, även hälsosyner i skolan och i skolämnet 

idrott och hälsa i synnerhet. Detta har i viss mån redan gjorts i litteraturgenom-

gången och kommer att fördjupas i diskursanalysen där utifrånperspektivet kom-

bineras med inifrånperspektivet, uppsatsens specificerade syfte, att undersöka 

hälsoarbete så som det framträder i verksamheten på en f-6 skola, vilken under ett 

antal år bedrivit ett systematiskt hälsoarbete med utgångspunkt i Idrott och hälsa.  
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För att svara på frågeställningen i nivå 2, vilka hälsodiskurser de hälsoteman 

som framkom i profilskolans hälsoarbete genererar, måste temana i nivå 1 sättas i 

relation med hälsoarbete i profilskolans sociala kontexter. Om ett tema ska klassi-

ficeras som en diskurs krävs nämligen ett handlingsmönster som återkommer 

med regelbundenhet i såväl tid som rum. Med rumslig regelbundenhet menas att 

diskursen identifierats i flera sammanhang, själva spridningen blir ett tecken på 

den tidsmässiga regelbundenheten (Quennerstedt, 2008).  

Genomförande handlar i uppsatsen därmed om att identifiera handlingsmöns-

ter i den undersökta verksamheten genom att sätta dem i relation till det omkring-

liggande samhällets sociala konstruktion av hälsa och i förlängningen också hälso-

arbete (se exempelvis Bergström & Boréus, 2012, Whinter Jörgenssen & Phillips, 

2000, Quennerstedt, 2008).  

 Dessa handlingsmönster blir vägledande för att jag ska kunna identifiera dis-

kurser i såväl profilskolan som i en vidare social kontext. I metoden nämnde jag 

att Neumann (2007) skriver om skillnaden mellan en diskurs och en potentiell 

diskurs. Klassificeringen avgörs just av med vilken regelbundenhet mönstret före-

kommer över tid och rum.  

Hälsodiskurserna är sociala konstruktioner vilka ger förutsättningar för hur vi 

kan tänka, tala och handla om hälsa respektive hälsoarbete (se metod).  

Identifiering av hälsodiskurser 

Utgångspunkt i diskursanalysen är de teman, handlingsmönster, som identifiera-

des i nivå 1 (Bolander och Fejes, 2009): 

 

(i)Värdegrund/demokrati 

(ii)Mötet/samtalet 

(iii)Coaching 

(iv)Social samvaro 

(v)Personlig utveckling 

 

Utifrån dessa teman kan till en början vissa potentiella diskurser skönjas. Ex-

empelvis verkar värdegrunden genomsyra hälsoarbetet på alla nivåer. Värde-

grundsarbetet är en given utgångspunkt i hälsoarbetet, kanske kan det också sägas 

vara liktydigt med profilskolans hälsoarbete.  På så sätt kan värdegrundstemat 

sägas vara en potentiell diskurs i profilskolans hälsoarbete. Samtidigt kan även 

temat personlig utveckling ses som en potentiell diskurs eftersom målet med 

hälsoarbetet i den undersöka praktiken kan sägas vara personlig utveckling hos 

eleverna.  
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Emellertid kan dessa potentiella diskurser inte klassificeras som diskurser för-

rän de satts i relation med profilskolans sociala kontexter (Brookfield, 1995). Att 

anta ett utifrånperspektiv innebär alltså här att sätta in de handlingsmönster (te-

man) som identifierades i nivå 1 i ett större sammanhang. Återkommer dessa 

handlingsmönster i hälsoarbetet med sådan regelbundenhet, i profilskolans soci-

ala kontexter, skola och skolämnet idrott och hälsa, i tid och rum att de kan ses 

som diskurser (Quennerstedt, 2008, Whinter Jörgenssen & Phillips, 2000)? 

För att svara på detta måste jag återvända till litteraturgenomgången. Vilket tal 

om hälsa respektive hälsoarbete kunde identifieras i kontexterna skola respektive 

skolämnet idrott och hälsa? 

Diskursanalysen visar att de handlingsmönster som identifierades i profilsko-

lans hälsoarbete även återkommer i de sociala kontexterna med sådan regelbun-

denhet i såväl tid som rum att det faktiskt går att tala om diskurser (se Litteratur-

genomgång). Det är möjligt att dels identifiera en hälsodiskurs vilken utgår ifrån 

individen, dels en hälsodiskurs som är värdegrundsbaserad. 

Att individen ska fostra sig själv till en hälsosam samhällsmedborgare är kon-

tentan i den ena hälsodiskursen. Temana personlig utveckling, coaching och 

mötet/samtalet bidrar också verksamt till identifieringen av diskursen. Eleven har 

ett personligt ansvar för sin hälsa. Då talet om hälsa utgår ifrån individen blir det 

naturligt att döpa diskursen till den individuella hälsodiskursen. I diskursen finns 

ofta ett förgivettagande om att hälsa ska förstås utifrån en given norm. Det finns 

en hälsonormalitet som är den eftersträvansvärda utgångspunkten.  

I den andra hälsodiskursen visar temana värdegrund/demokrati, mö-

tet/samtalet, coaching och social samvaro på tal om hälsa och hälsoarbete som är 

mer värdegrundsbaserad. Aspekter som demokrati, respekt, lärande och indivi-

duella förutsättningar blir här framträdande. Detta tal återkommer även i den 

profilskolans sociala kontexter, inte minst i läro- och kursplaner. Det blir naturligt 

att döpa diskursen till den värdegrundsbaserade hälsodiskursen. 

Sammanfattningsvis kan därmed två hälsodiskurser identifieras i profilskolans-

hälsoarbete: 

 

Den individuella hälsodiskursen 

Den värdegrundsbaserade hälsodiskursen 

 

Den följande diskursanalysen visar hur de två diskurserna återkommer med re-

gelbundenhet i såväl tid som rum. Hälsoarbetet genomsyras av de båda diskur-

serna i såväl profilskolan (nivå 1) som de omgivande sociala kontexterna (se Litte-

raturgenomgång). Diskurserna ger i första hand uttryck för hälsosyner vilka i sig är 
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vägledande för hälsoarbete (se Inledning). Analysen visar också hur de byggs upp 

och vad de gör (Bolander & Fejes, 2009).  

Den individuella hälsodiskursen 

Utifrån temana i nivå 1 samt utifrån det litteraturgenomgång som gjorts blir den 

individuella hälsodiskursen tydlig i såväl profilskolan som i dess sociala kontext. I 

den individuella hälsodiskursen kopplas såväl hälsa som hälsoarbete till individen 

och dennes utveckling till en hälsomedveten samhällsmedborgare som själv an-

svarar för sin hälsa. Diskursen beskrivs av Palmblad och Eriksson (1995, s. 12) 

som en styrning in i ”den korporation som samhället utgör”. Att individen står i 

centrum innebär både rättigheter och skyldigheter.  

Individens rätt att själv välja alltifrån skola till elleverantör samtidigt som dis-

kursen föreskriver att hen ska sköta sin hälsa, såväl fysiskt som psykiskt, för att 

vara en god medborgare (McCauig och Hay, 2013, talar om principiella position-

er). För att klara detta måste eleven redan i unga år fostras till att ta eget ansvar.  

Det läggs också in en moralisk aspekt, med all den kunskap som står till buds har 

man i diskursen ett personligt ansvar för sin hälsa, det blir en plikt (Kjellström, 

2005), Quennerstedt (2007) kallar detta för ”hälsism”. Ovanstående blir tydligt i 

skolämnet idrott och hälsa, där den individuella hälsodiskursens fostranssträvan 

är framträdande. Denna fostran sker till stor del genom disciplinerings- och nor-

maliseringsprocesser. Quennerstedt (2006b) menar att de hälsodiskurser som 

finns i ämnet är tydligt individualiserade, något som även litteraturöversikten 

skriver fram. Eleven ska ”utveckla kunskap om vad som främjar god hälsa” så att 

hen ges möjlighet att ta […] ”ett ansvar för sin hälsa” (kursplan idrott och hälsa, 

LPO-94, s. 22) innebär att alla elever ska göras så medvetna att de kan ansvara för 

sin egen hälsa. Just detta är en central utgångspunkt i den individuella hälsodis-

kursen och färgar även profilskolans hälsoarbete: 

Vi strävar efter att vara en medveten skola där skolans samtliga aktörer elever, per-

sonal och föräldrar ingår. Fördjupningen består av flera delar som tillsammans syf-

tar till att höja hälsonivån på så många plan som möjligt Målsättningen är att ge ele-

verna en ökad möjlighet att själva kunna ansvara för sin hälsa, i viss mån redan nu, 

men framförallt senare i livet. (Stora Mellösa skolas hemsida, 20130901, emfas i 

original, se Inledning)  

Samhällets medvetna strategi att fostra sina medborgare enligt den moderna liber-

alismens ideal (Englund, 2007) där fokus ligger på individen istället för, som tidi-

gare, kollektivet (Palmblad och Eriksson, 1995) innebär också en förflyttning från 

direkt styrning till en slags strävan efter självstyrda individer. I den individuella 

hälsodiskursen innebär detta att individen förväntas styra sig själv mot en på för-
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hand given norm, samhällets (diskursens) konstruktion av hälsa. Den individuella 

hälsodiskursen ger således givna förutsättningar för hur vi kan tänka, tala och 

handla om hälsa (se exempelvis Gard, 2008). 

I profilskolans hälsoarbete blir den individuella hälsodiskursens styrning mot 

en given norm tydlig, exempelvis så framhåller eleverna vikten av att tänka rätt, 

våga samt göra sitt bästa.  

En sak som jag tar med mig från Mellsa är att alltid tänka rätt i svåra situationer (6). 

Det jag kommer ta med mig från skolan är att tänka rätt, tänka positivt (4)! 

Eleverna beskriver hur de, helt i diskursens anda, coachats/fostrats till att tänka 

rätt, något som indikerar att det även går att tänka fel. Här beskrivs alltså hälsa 

utifrån en given norm, rätt tankar. Även andra exempel ifrån framförallt elevberät-

telserna visar att diskursen ibland har styrt eleverna in i en normalisering. Parallel-

ler kan också dras till samhällskontexten och den självhjälpsdiskurs som Lund-

gren (2010) beskriver. Den individuella hälsodiskursen föreskriver att individen 

även måste lära sig att ansvara för sin psykiska hälsa.  

Då Medin och Alexandersson (2000) talar om ett paradigmskifte från sjuk-

domsförebyggande till hälsofrämjande arbete illustrerar de samtidigt den indivi-

duella hälsodiskursen eftersom det även här handlar om att det är individen som 

på en samhällsnivå styrs till att ta hand om sin fysiska hälsa. Ytterligare ett exem-

pel på vad den individuella hälsodiskursen gör är det faktum att patienter numera 

kan bli ordinerade fysisk aktivitet av läkare, vilket också indikerar en önskan från 

samhället att individen själv ska sköta sin hälsa.
17

  I lärarberättelsen finns flera 

exempel på hur hälsa beskrivs utifrån diskursens givna normer, nedan är ett så-

dant:  

Per hade lyssnat, han hade tagit in. För första gången hade han sett en mening i att 

försöka. För första gången hade han fått uppleva tjusningen med att testa sin fysiska 

kapacitet, se hur fort han verkligen kunde springa […] (lärarberättelsen, 3). 

Här berättar läraren hur härligt det är att röra på sig, ett förgivettagande som pas-

sar väl in i den individuella hälsodiskursen. Ett sådant förgivettagande förstärker 

den sociala konstruktionen av hälsa som den kommer till uttryck i diskursen. När 

rörelse lyfts fram som något som med automatik är härligt och roligt skapas en 

naturlig länk mellan nytta och nöje, vilket i sin tur förväntas leda till ökad rörelse i 

såväl ett samhälls- som ett individperspektiv. Litteraturgenomgången visar flera 

exempel på hur idrottslärare försöker överföra denna hälsonorm till eleverna.  

                                                           
17

 Statens folkhälsoinstituts hemsida, mars, 2012. 
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I skolämnet idrott och hälsa byggs den individuella hälsodiskursen upp just av 

olika styrningsprocesser från läraren. Den norm som föreskrivs i diskursen är att 

vilja röra sig, delta, svettas och kämpa. Ställer sig eleven utanför denna givna norm 

blir man samtidigt även exkluderad från den sociala gemenskap som byggs kring 

denna norm, eleverna styrs till självstyrning. Genom att lyfta fram vissa beteenden 

som mer rimliga fostras eleverna till bättre hälsa i enlighet med den individuella 

hälsodiskursens norm, en slags disciplinär normalisering (Quennerstedt och Öh-

man, 2008; McCuaig m fl, 2011). På samma sätt ser diskursens uppbyggnad ut i 

en samhällskontext där den sociala konstruktionen av den ideala kroppen, inte 

minst i media, är tydligt definierad. En definition som är extra markant utifrån 

samhällets överviktsdiskurs där en överviktig individ definierar den onormala 

(ohälsosamma) kroppen (Johansson, 2005). Rent samhällspolitisk är det givet att 

en sådan diskurs är att föredra, överviktiga människor passar helt enkelt inte in i 

den individuella hälsodiskursens idealbild av den gode samhällsmedborgaren som 

tar ansvar för sin egen hälsa. Genom att definiera dessa individer som onormala 

blir det enklare att försöka styra in medborgarna på ”rätt väg” (Evans, 2004).  

Fostran mot personlig utveckling blir i uppsatsen en beskrivning såväl av vad 

diskursen faktiskt gör som hur den byggs upp. Diskursen byggs upp genom att 

redan tidigt fostra eleverna till hälsosamma samhälsmedborgare, samtidigt är det 

ju också precis vad diskursen gör, fostrar eleverna till hälsosamma samhälsmed-

borgare. En fostran som ofta är normaliserande och ibland även disciplinerande 

eftersom den i huvudsak utgår ifrån att hälsa ska förstås på ett givet sätt. Skolan i 

allmänhet och skolämnet idrott och hälsa i synnerhet ses som en plattform för 

hälsofostran eftersom det uppväxande släktet anses vara lättast att fostra (Palm-

blad och Eriksson; 1995, Olsson, 1997).. Denna fostran är i hög grad även moral- 

och karaktärsdanande och ses därför som ett perfekt redskap även för sociali-

sering och normalisering (Palmblad och Eriksson, 1995, s. 76).  

Talet om hälsa genom individuell fostran även finns i styrdokumenten (LPO-

94, Lgr-11). I kursplanen i Idrott och hälsa står det exempelvis att eleven ska ”ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga” […](Lgr-11, s. 51) i en rad sammanhang 

främst med fokus på fysisk hälsa.  

De kopplingar som görs till hälsa i skolämnet idrott och hälsas praktik är också 

de fysiska, i huvudsak innebär hälsa att ha kul, svettas och trimma kroppen (se 

exempelvis Ekberg, 2009; Larsson och Redelius, 2004; NU-03; Quennerstedt, 

2006b; Öhman, 2007,). I den individuella hälsodiskursen bör eleverna utveckla 

sin fysiska hälsa genom att förbättra såväl styrka som kondition, aktivitetsnormen 

är tydlig. Den goda, hälsosamma, karaktären fostras, som tidigare beskrivits, fram 

genom olika styrningsprocesser ifrån läraren. Styrningen ger eleven begränsade 

möjligheter att förstå hälsa utanför den patogena normen.  
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De konkreta situationerna ger mycket begränsade ramar för vilka identiteter en in-

divid kan anta och vilka utsagor som kan accepteras som meningsfulla (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 11). 

I den individuella hälsodiskursen ses temana coaching och mötet/samtalet som 

verktyg för en hälsofostran som kan vara såväl direkt (styrning) som indirekt 

(självstyrning) då eleverna kan coachas/fostras in i nya tankebanor. Såväl lärarens 

som kollegans berättelse innehåller exempel på hur eleverna coachas/fostras, 

något som går helt i linje med fostransuppdraget: 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling 

till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande medborgare (Lgr-11, s. 9). 

En intressant notering då detta stycke jämförs med motsvarande stycke i LPO-94 

(s. 5) är att formuleringen ”personlig” har tillkommit i Lgr-11. Skillnaden ger 

också en fingervisning om att uttrycket personlig utveckling går hand i hand med 

samhällets fokusförflyttning från kollektiv till individ. Det är tydligt att samhällets-, 

skolans- och skolämnet idrott och hälsas tankar om att individen ska fostras till att 

ansvara för sin egen hälsa även har anammats av den undersökta praktiken.  

I den individuella hälsodiskursen har personlig utveckling klara likheter med 

Antonovskys flodperspektiv (se Teoretiska utgångspunkter). Personlig utveckling 

likställt med ökad simförmåga, en högre beredskap att möta livet. I diskursen 

krävs personlig utveckling för att eleven ska kunna möta de krav samhället ställer 

(floden).  

I elevberättelsen blir personlig utveckling på liknade sätt en viktig förutsättning 

för att eleverna ska våga/vilja ta sig an de utmaningar och möjligheter som profil-

skolan erbjuder, något som kan ses som en förberedelse för diskursens framtida 

krav. Personlig utveckling blir då även en resurs för positiv hälsoutveckling ef-

tersom eleven förbereds för att klara livsfloden/diskursens krav.  

Den värdegrundsbaserade hälsodiskursen  

Denna hälsodiskurs skiljer sig ifrån den individuella hälsodiskursen på flera plan, 

dels beskrivs inte hälsa utifrån en given norm på samma sätt i den värdegrundsba-

serade hälsodiskursen, dels utgår diskursen mer ifrån sociala och kollektiva sam-

manhang. Förutsättningarna för hur vi kan tänka, tala och handla om hälsa och 

därmed hälsoarbete blir i den här diskursen öppnare och mindre förutbestämt. 

Teman som coaching, demokrati, samtal och social samvaro blir viktiga verktyg i 

diskursens hälsofostran. I diskursen är värdegrundsarbete i mångt och mycket 

liktydigt med hälsoarbete, något som även detta skolverksreferat understryker: 
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Lärande, demokrati/värdegrund och hälsa hänger samman. Skolans uppdrag att 

främja barns och ungas lärande kan därmed inte skiljas från det demokratiska 

uppdraget. Mycket tyder istället på att dessa uppdrag främjas av samma generella 

faktorer. Arbetet med värdegrunden och att utveckla en god hälsa bör därför utgå 

från en helhetssyn på barns och ungas lärande och utveckling och därmed också på 

deras skoldag och de miljöer de befinner sig i (Skolverket, 2007 b). 

Diskursens centrala utgångspunkt blir i och med ovanstående citat tydligt, något 

som syns även i den undersökta praktiken. Strävan efter en helhetssyn på hälsa 

med utgångspunkt i demokratiuppdraget har likheter med den undersökta prak-

tikens hälsoarbete där värdegrundsarbete och ett elevcentrerat förhållningssätt är 

utgångspunkten. Lena Nilssons (2003) koppling hälsa - respekt – samtal - demo-

krati är också det en slags beskrivning av den värdegrundsbaserade hälsodiskur-

sen. Nilsson menar vidare att den demokratiska aspekten är hälsosam bland an-

nat därför att den blir en motvikt till de ojämnlika uppväxtvillkor som elever i 

dagens skola har. Nilssons tankar harmonierar samtidigt med den analys som 

gjordes i nivå 1 där samtalet ses som en viktig resurs för positiv hälsoutveckling, 

vilket tydliggörs i följande citat: 

Läraren ser språket/samtalet som hans viktigaste verktyg. […] Men i demokratia-

spekten lägger jag också det faktum att eleverna blir respekterade och att deras be-

hov och förslag blir tagna på allvar (lärarberättelsen, 1).   

Däremot är jag säker på att Kalle kände att han blev lyssnad på, respekterad. Inte 

överkörd (lärarberättelsen, 9). 

I följande citat ses samtalet som ett viktigt incitament för byggandet av den värde-

grundsplattform som skolans hälsoarbete utgår ifrån. Relationer blir en förutsätt-

ning för ett möte där läraren fostrar eleverna i linje med den värdegrund som 

diskursen föreskriver: 

Genom samtalen skapar vi goda relationer och överför våra värderingar. Det måste 

vara tydligt för eleverna att vi har höga förväntningar på dem därför att vi vet att de 

har kapacitet att leva upp till detta (kollegans berättelse).  

I skolämnet idrott och hälsa är det emellertid svårt att hitta aspekter som knyter 

an till den värdegrundsbaserade hälsodiskursen. Det enda stycke som tangerar 

diskursen handlar om att eleverna ska […] ”utveckla sin samarbetsförmåga och 

respekt för andra” (Lgr-11, s. 51). I den förra kursplanen (LPO-94) står det där-

emot utryckt att ”skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att 

eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 

självbild” (kursplaner för grundskolan, LPO-94, s. 30). Här anläggs ett hälsoper-

spektiv på ämnets uppbyggnad och uppgift som inte finns uttryckt i Lgr-11, orsa-



   109 

 MAGNUS BROLIN  

ken är svår att spekulera i men en tänkbar anledning kan vara att strävansmålen är 

borttagna i den nya kursplanen. Litteraturöversikten visar att skolämnet idrott och 

hälsa är tämligen opåverkat av den värdegrundsbaserade hälsodiskursen, ämnet 

domineras istället av den individuella hälsodiskursen. 

Den värdegrundsbaserade hälsodiskursens betoning på det sociala och på det 

kollektiva har dock historiska rötter, något som tydligt märks i Lena Hammar-

bergs (2001) avhandling. Hon har undersökt hur hälsoarbetet såg ut i Stockholms 

folkskolor 1880-1930. Redan då kan hälsofrämjande arbete, i diskursens anda, 

skönjas i form av en kollektiv jämlikhetstanke: 

Men här finns också demokratiska och frigörande syften. Genom att med sam-

hällets försorg skapa utrymmen för utvecklande aktiviteter och vistelser i hälso-

samma miljöer skulle förutsättningarna mellan olika samhällsklasser kunna utjäm-

nas (Hammarberg, 2001, s. 209). 

Analysen ger en bild av en diskurs som byggts upp över ett långt tidsspann. Sko-

lan har historiskt fungerat som en hälsopolitisk arena där diskursen har förståts 

som en klassutjämnare på gruppnivå (exempelvis skolhälsovårds- och skolbespis-

ningsreformerna). I takt med de politiska förändringarna har den värdegrundsba-

serade hälsodiskursen förändrats över tid. Idag kan diskursen i ett större perspek-

tiv mer ses som ett hälsofrämjande arbete med demokratiska förtecken. I kontex-

ten skola är diskursen tydlig och kan sägas vara en central utgångspunkt eftersom 

hela skolutbildningen syftar till att fostra demokratiska samhällsmedborgare. Be-

greppet värdegrund är i skolsammanhanget starkt förknippat med demokratibe-

greppet. Relationen hälsa och värdegrund finns såväl implicit som explicit i dis-

kursen men är i princip frånvarande i skolämnet idrott och hälsa (återkommer till 

en diskussion om detta i nivå 3 av resultatet).  

Diskursen gör, i uppsatsens perspektiv, att hälsobegreppet vidgas. På en sam-

hällsnivå där den sociala utjämningssträvan tidigare endast hade fysiska hälso-

implikationer ses idag hälsofrämjande arbete utifrån andra perspektiv, exempelvis 

hälsa – respekt - demokrati. Just samtalet lyfts i diskursen fram som något betydel-

sefullt för hälsan. Samtalet ska här förstås som ett slags förutsättningslöst möte där 

möjligheter skapas. Den värdegrundsbaserade hälsodiskursen fostrar samhälls-

medborgare i ett samhälle där ett demokratiskt förhållningssätt i sig är hälsosamt. 

I profilskolans hälsoarbete sker denna fostran med skolans värdegrund som ut-

gångspunkt. 

Den värdegrundsbaserade hälsodiskursen utgår ifrån ett socialt samspel. Den 

sociala aspekten blir en slags utgångspunkt som visar hur hälsoarbete och värde-

grund går hand i hand. Diskursen visar hur hälsa kopplas ihop med olika sociala 

aspekter, exempelvis social samvaro. I profilskolans hälsoarbete är diskursen 
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påtaglig, inte minst i elevberättelserna där social samvaro är det tema som elever-

na tydligast kopplar ihop med hälsa. Temat är på sätt och vis elevernas tolkning av 

den undersökta verksamhetens värdegrundsarbete. Trädmetaforen som eleverna 

använder kan ses som ett tydligt utslag av social samvaro kopplat till hälsa. Temat 

social samvaro kan i sammanhanget också ses som en produkt av det demokra-

tiska värdgrundsarbete som är centralt i diskursen. Här lyfts respekt för varandras 

olikheter fram som en styrka och en resurs. Social samvaro är dessutom en viktig 

aspekt av hälsa då den beskrivs utifrån den värdegrundsbaserade hälsodiskursens 

perspektiv. 

Jag visste inte att jag blivit mobbad i min gamla skola i 4 år. Jag trodde det var så i 

skolan. […] Jag hade väldigt dåliga rötter. Jag fick hjälp med det att stärka rötterna. 

Mina klasskamrater peppade mig och jag fick lära mig att delta i dom olika aktivite-

terna på skolan (14).  

Eleven beskriver hur hälsoarbetets sociala fokus hjälpte denne till ökad själv-

känsla/stärkta rötter. På liknande sätt kan diskursen kopplas till styrdokumentens 

tal om likvärdighet och tolerans. ”Var och en som verkar inom skolan ska också 

främja aktning för människans egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” 

(Lgr 11, s. 7). Det går också att se citatet som ett exempel på den värdegrundsba-

serade hälsodiskursen utifrån ett elevperspektiv.  

Temana mötet/samtalet och coaching (nivå 1) hänger ihop och fungerar i dis-

kursen som en slags värdegrundsfostran i den undersökta praktiken. Diskursen är 

tydlig i sin uppbyggnad, eleverna ska genom värdegrunden coachas till demokra-

tiska samhällsmedborgare, företrädesvis genom inflytande och medbestämmande. 

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och väster-

ländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande (Lgr-11, s. 7). 

Eleverna ska alltså, även enligt skollagen, fostras till ovanstående värden. Denna 

fostran är i diskursen liktydig med skolans värdegrundsarbete. I den undersökta 

praktiken är det genom samtalet som eleverna coachas till ett demokratiskt tanke-

sätt. Kollegan beskriver exempelvis i sin berättelse hur […] ”eleverna genom ett 

gruppsamtal coachas till en gemensam värdegrundsplattform”. Genom värde-

grundsarbete (hälsoarbete) fostras eleverna till att bete sig på ett visst sätt i det 

sociala samspelet och de coachande samtalen kan här ses som diskursens verktyg. 

Nedanstående citat från elevberättelserna understryker detta: 

[…] pratade mycket om hur man ska vara mot varandra, hur man ska göra för att 

stärka rötter och inte kapa rötter. Man ska peppa och ge snälla kommentarer […] 

(20). 
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[…] vara en bra kompis och stötta varandra när någon är ledsen eller liknande (16). 

Även i kursplanen i idrott och hälsa nämns samtalet, i centralt innehåll i årskurs 4-

6, under rubriken hälsa och livsstil. ”Ord och begrepp för och samtal om upple-

velser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsupp-

fattning och självbild” (Lgr 11, s. 52). Det är med andra ord av central betydelse 

att det i ämnet samtalas om hälsa utifrån ett brett perspektiv. Dock är individper-

spektivet här den givna utgångspunkten (se exempelvis Quennerstedt, 2006b). I 

den värdegrundsbaserade hälsodiskursen är temat samtal framträdande och blir i 

ett viktigt verktyg i profilskolans hälsoarbete. Temat mötet/samtal är dock inget 

som skrivs fram i styrdokumenten utan det är resultatet, skolans fostran av demo-

kratiska samhällsmedborgare, som är av betydelse. I den undersökta praktiken 

kan därför mötet/samtalet ses som arenan där diskursens hälsofostran äger rum. 

Coaching har i den undersökta praktikens bakgrundsberättelse definierats på 

följande sätt: […] ”som en slags krattning av manegen, något som skapar möjlig-

heter men också något som syftar till att göra situationen begriplig och hanterbar 

för eleverna. Coachingen finns nästan alltid mer eller mindre närvarande i samta-

len. Strategin är genomgående sådan att ansvaret för elevens hälsa alltid flyttas 

över till dem själva så långt det är möjligt”. Coachingen ger förutsättningarna för 

hur eleverna kan tänka, tala och handla om hälsa.  I den värdegrundsbaserade 

hälsodiskursens breda perspektiv kan nya möjligheter och perspektiv öppnas.
18

 

Det förefaller också logiskt att just de teman som i diskursanalysen ses som verk-

tyg i värdegrundsarbetet och har översatts med begreppet fostran/coaching är 

hämtade utifrån ett lärarperspektiv (lärarens och kollegans berättelser). Då Mi-

chael Uljens (1997) talar om självbestämmande, medbestämmande och solidaritet 

beskriver han samtidigt kärnan i den värdegrundsbaserade hälsodiskursen.  

Sammanfattning  

Resultatet av nivå 2, diskuranalysen, visar att två hälsodiskurser kan identifieras, 

den individuella hälsodiskursen och den värdegrundsbaserade hälsodiskursen, i 

profilskolans hälsoarbete. Den individuella hälsodiskursen byggs upp genom 

bland annat fostran mot personlig utveckling medan den värdegrundsbaserade 

hälsodiskursen byggs upp genom social samvaro samt genom en värdegrundsfost-

ran. Den individuella diskursen formar den hälsonorm som finns i dagens sam-

hälle genom att ge förutsättningar för hur vi kan tänka, tala och handla om hälsa. 

Såväl den hälsosamme medborgaren som den ideala kroppen är tydligt definierad 

(se exempelvis Palmblad och Eriksson, 1995; Quennerstedt, 2007).  

                                                           
18

 Även läraren kan coachas till nya insikter. 
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I den individuella hälsodiskursen definieras exempelvis en överviktig individ 

som ohälsosam eftersom dennes kroppskonstitution ligger utanför den hälsonorm 

som diskursen föreskriver (Johansson, 2005). Genom normalisering, samt genom 

andra styrningsprocesser, socialiseras eleverna till goda samhällsmedborgare som 

tar ansvar för sin egen hälsa. Personlig utveckling är ett centralt begrepp i den 

individuella hälsodiskursen. 

Diskursens handlingsmönster är identifierade i såväl den undersökta praktiken 

som i dess sociala kontext, kanske framförallt i skolämnet idrott och hälsa.  

I den värdegrundsbaserade hälsodiskursen fostras eleverna till demokratiska 

samhällsmedborgare och det sker genom ett värdegrundsarbete som förväntas 

genomsyra hela skolan. Fostran består här bland annat av olika slags samtal, ge-

nomsyrade av värdegrundstanken. Diskursens sociala och kollektiva aspekter är 

framträdande i såväl profilskolans hälsoarbete som i de omkringliggande, sociala, 

kontexterna. I skolkontexten byggs diskursen mer av en demokratifostran än 

genom social samvaro och i skolämnet idrott och hälsa existerar inga nämnvärda 

explicita kopplingar till diskursen. Överhuvudtaget verkar övergången mellan 

samhälle – skola vara mer transparant än övergången mellan skola och idrott och 

hälsa. Skolan i stort blir ett verktyg för sjösättande av samhälleliga idéer medan 

skolämnet idrott och hälsa, generellt är mer statisk och opåverkad. Att eleven ska 

fostras till självstyrning genom personlig utveckling där slutmålet är en individ som 

tar sitt samhällsansvar och sköter sin hälsa, såväl fysiskt som psykiskt, blir konklus-

ionen i den individuella hälsodiskursen. 

Konklusionen i den värdegrundsbaserade hälsodiskursen blir att eleverna ge-

nom värdegrunden fostras in i ett samhälle där faktorer som samtal, respekt, och 

social samvaro är viktiga komponenter. Värdegrundsarbete blir på sätt och vis 

liktydigt med hälsoarbete. Profilskolans hälsoarbete är i och med diskursanalysen 

även satt i ett vidare perspektiv. Eventuella följder av dessa hälsodiskurser kom-

mer att diskuteras ur ett salutogent perspektiv i nivå 3 av resultatet.  

Nivå 3 Resultatdiskussion  

I nivå 3 kommer resultatet av nivå 1 och 2 att diskuteras med hjälp av uppsat-

sens hälsoteoretiska perspektiv, det salutogena hälsoperspektivet (se Hälsoteore-

tisk perspektiv). I själva verket ingår det patogena perspektivets fysiska och medi-

cinska fokus som en del i det salutogena perspektivet men kommer i resultatdis-

kussionen samtidigt att illustrera en slags motpol till den salutogena hälsosynen. 

Tanken med detta är att visa på hur de olika perspektiven kan skapa respektive 

begränsa möjligheterna för en positiv hälsoutveckling.  
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I uppsatsen uppfattas de olika hälsosynerna på följande sätt:  

 

En salutogen hälsosyn utgår ifrån att: 

 

 Hälsa är avhängit situation och individ. 

 Avvikelser, skillnader och komplexitet är det normala. 

 Det går att ha god hälsa även vid skada/sjukdom. 

 Hälsa är en ständigt pågående process. 

 

En patogen hälsosyn utgår ifrån att: 

 

 Är något bra för kroppen, exempelvis rörelse, är det i 

princip alltid hälsosamt. 

 Avvikelser från det normala är att betrakta som sjukdom. 

 Hälsa är detsamma som frånvaro av sjukdom/skada 

(frisk). 

 Hälsa är ett statiskt tillstånd. 

 

Diskussionsfrågorna i nivå 3 är följande:  

 

Vilka följder får de identifierade hälsodiskurserna för hälsoarbete i skolan, 

i synnerhet i skolämnet idrott och hälsa, ur ett salutogent perspektiv? 

 

Vilka dimensioner av hälsa sett i ett salutogent perspektiv kan identifieras i 

profilskolans hälsoarbete?   

För att kunna besvara frågorna blir det nödvändigt att utgå ifrån resultatet i så-

väl nivå 1 som nivå 2, hälsoarbete i profilskolan och i dess sociala kontext.  

Nu är profilskolans hälsoarbete, i och med diskursanalysen, satt i ett större 

sammanhang, men Brookfield (1995) talar också om en teori som hjälper oss att 

förstå komplexa skeenden utifrån nya perspektiv. Uppsatsens hälsoteoretiska 

perspektiv kommer att användas just för att kunna se resultatet utifrån nya per-

spektiv. Den salutogena hälsoteorin hjälper mig att bredda synen på vad hälsoar-

bete i skolan kan anses vara genom att det gör det möjligt att ställa nya frågor, att 

se på hälsoarbete bortom den patogena normen. 

I nivå 3 blir utgångspunkten för diskussionen huruvida det som framkommit i 

de tidigare nivåerna ses som en resurs respektive ett hinder för positiv hälsout-

veckling (Antonovsky, 1991, Quennerstedt, 2006b). 
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Vilka följder får de identifierade hälsodiskurser-
na för hälsoarbete i skolan ur ett salutogent 
perspektiv? 

Den individuella hälsodiskursen gör anspråk på såväl patogena som salutogena 

hälsoperspektiv. Emellertid blir diskursen till övervägande delen patogen. Trots 

att den, precis som det salutogena hälsoperspektivet lyfter fram, har ett givet indi-

vidperspektiv så är andemeningen tydlig. Individen ska normaliseras och sociali-

seras in i diskursens sociala konstruktion av hälsa och en god medborgare blir här 

liktydigt med en individ som tar ansvar för sin hälsa såväl fysiskt som psykiskt. I 

diskursen förstås hälsa i huvudsak utifrån patogena perspektiv och därmed kan 

diskursen ibland bli ett hinder för hälsoutveckling eftersom den hälsosamma 

kroppen definieras utifrån en strikt normalitet. Här ges inte utrymme för indivi-

duella variationer eller avvikelser. Exempelvis ses rökare, överviktiga och sjuka 

människor som ohälsosamma eftersom de faller utanför den patogena måttstock-

en för vad som är hälsa. 

Det är efter diskursens patogena hälsonorm eleverna ska fostras. I ett sa-

lutogent perspektiv innebär individfokuset istället att hänsyn tas till hens egna 

förutsättningar och upplevelser. I ett sådant perspektiv har individen valmöjlighet-

er. I den individuella hälsodiskursen är dessa möjligheter begränsade till den 

norm som diskursen föreskriver, individperspektivet blir mer till en fråga om 

ansvarstagande. 

 Kanske kan förklaringen sökas i den patogena hälsosynens hegemoniska ställ-

ning, vilken enligt litteraturöversikten alltjämt kan sägas råda i de undersökta 

kontexterna (skola och skolämnet idrott och hälsa). Samtidigt är diskursens fokus 

på personliga utveckling viktig i en salutogen synvinkel eftersom den ger individen 

större förutsättningar för att hantera livsfloden (se Hälsoteoretisk perspektiv), 

något som blir tydligt inte minst i den undersökta praktiken, framförallt i elevbe-

rättelserna. 

I värdegrundsdiskursen är förhållandet i princip det omvända. Trots att fokus i 

denna hälsodiskurs mer ligger på det sociala planet än det individuella blir de 

salutogena perspektiven mer framträdande här. Framförallt är diskursens förut-

sättningar för hur vi kan tänka, tala och handla om hälsa betydligt bredare än i 

den individuella hälsdiskursen vilket gör att valmöjligheterna blir större (resurser 

för hälsoutveckling). Diskursen lyfter fram mer implicita hälsoresurser såsom 

demokrati, respekt, samtal och möten samtidigt som den också tar ett större hel-

hetsperspektiv på hälsobegreppet genom att placera in individen i ett socialt 

sammanhang (simmaren i floden). Den sociala aspekten blir central i värde-

grundsdiskursen eftersom den utgår just ifrån individens samspel med sin omgiv-
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ning. I den undersökta praktiken blir detta tydligt eftersom de två diskurserna 

samspelar i berättelserna.  

Eleverna tillskriver den stöttning de får av sina kamrater stor betydelse. Där-

med kan även den värdegrundsbaserade hälsodiskursen sägas leda till personlig 

utveckling. Man försöker sig på saker som man kanske inte hade gjort om man 

inte hade känt kamraternas stöd i ryggen. Begrepp som att ”peppa” och lita på 

varandra ses av eleverna som förutsättningar för att ta sig an nya utmaningar.  

”Alla peppade varandra till att våga testa läskiga och nya saker” (3). I berättelserna 

görs även kopplingar mellan de olika diskurserna: 

Från Stora Mellösa kommer jag ha med mig att om jag stöttar mig själv så är det lät-

tare att stötta andra (18). 

För att kunna stötta andra måste eleven också stötta sig själv. I trädmetaforen 

innebär detta att samtligas rötter måste vattnas, såväl egna som andras (se Profil-

skolans hälsoarbete). Diskurserna blir varandras förutsättningar precis som sim-

maren i floden i Antonovskys livsmetafor. Jag utvecklar mig själv som simmare 

samtidigt som även floden måste korrelera med min simförmåga. Den sociala 

kontexten måste vara såväl trygg som utmanande för att bli en resurs för positiv 

hälsoutveckling (personlig utveckling).  

I skolkontexten kan den patogena hälsonormen i den individuella hälsodiskur-

sen göra att själva ordet hälsa får en negativ klang. Hälsa blir förknippat med vad 

man inte får göra istället för något lustfyllt och positivt (se Inledning). Att få ele-

verna att tro att de styr sig själva mot svar som i själva verket redan är givna inne-

bär också drag av manipulation och skendemokrati (Palmblad och Eriksson, 

1995).  Hälsofrämjande arbete kan då snarast få kontraproduktiva följder och bli 

ett hinder för hälsoutveckling. Även nedanstående citat kan sägas dela den upp-

fattningen: 

Hälsoupplysarens viktigaste strävan bör vara att hjälpa människor till en fördjupad 

förståelse för hälsosammanhangen så att hon självständigt kan fatta mogna beslut 

(SOU, 1981:1, s. 296). 

På samma sätt bör förhållandet mellan de två diskurserna, i en skolkontext be-

skrivna av Ninni Wahlström (2009) som leverans kontra utbildning, balanseras 

upp så att det ena perspektivet inte får slagsida. Även den norska didaktikforska-

ren Björg Brandtzaeg Gundem (2011, s. 38) är inne på samma linje. Hon menar 

att det som kommer ut av utbildningen, bildningen, är en produkt av personlig 

utveckling styrt av förnuft i möte med världen. Jag tolkar detta som att det indivi-

den utvecklar i skolan endast kan praktiseras i en social kontext (precis som i 

Antonovskys flodmetafor). I dagens krav- och kontrollstyrda skola (Wahlström, 
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2009) dominerar emellertid den individuella hälsodiskursen trots styrdokumen-

tens utpräglade tal om värdegrund (Lgr- 11 uttrycker därför i mitt tycke en ambi-

valent hållning). Följden blir att många elever idag ser skolan som en plats där 

stress snarare än hälsa utvecklas, samtidigt som begreppet leverans ligger närmare 

till hands än bildning. Det blir svårt, för att inte säga omöjligt, att leverera hälsa 

bortom det patogena. 

I kontexten idrott och hälsa kanske denna slagsida är allra tydligast eftersom 

ämnet redan från början har en historia där den patogena hälsosynen varit väldigt 

dominant (se exempelvis Annerstedt, 1991, Sandahl, 2005). Den individuella 

hälsodiskursen förstärker detta genom att det förväntas att lärarna styr (normali-

serar och socialiserar) individen in i diskursens sociala konstruktion av hälsa. Det 

blir därför svårt att i praktiken nå fram med de salutogena tankar som ämnets 

kursplaner skrivit fram de senaste 20 åren. Samtidigt blir det också svårt för vär-

degrundsdiskursen att få inflytande i skolämnet idrott och hälsa, något som dis-

kursanalysen också visar. Att den patogena synen på hälsa ligger till grund för 

hälsoarbetet i ämnet blir tydlig i sammanhanget. Uppsatsens litteraturgenomgång 

visar också att ämnets patogena definition av hälsa har en tendens att exkludera 

de elever som inte passar in i normen. Följden blir att skolämnet idrott och hälsa 

inte blir ett ämne för alla. 

Min konklusion blir här att en bredare syn på hälsa är nödvändig och där fram-

förallt den sociala miljön, floden i Antonovskys metafor, måste ses över (något 

som även Quennerstedt och Öhman, 2014, kommer fram till). Att ensidigt foku-

sera på individen (simmaren) blir inte en resurs för positiv hälsoutveckling, själva 

floden måste göras mer tilltalande. Om omgivningen (lärare och kamrater) är 

trygg och inbjudande blir deltagandet mer lockande precis som en lugn och stilla 

flod är mer lockande att simma i än en kall och ström flod. Den sociala (och 

psykosociala) miljön i ämnet bör därför balanseras upp av de salutogena influen-

ser som värdegrundsdiskursen skriver fram.  

Vilka salutogena dimensioner av hälsa kan iden-
tifieras i profilskolans hälsoarbete?   

I profilskolans hälsoarbete förekommer såväl salutogena som patogena inslag. I 

grunden bygger hälsoarbetet på en önskan att utifrån en bred syn på hälsa få ele-

verna så medvetna att de själva kan ansvara för sin hälsa.  

På Stora Mellösa skola strävar vi efter ett brett hälsotänkande där vikten av såväl 

psykisk som fysisk hälsa betonas. Vår önskan är att eleverna genom teori och prak-

tik ökar sitt hälsomedvetande så att de på sikt kan ansvara för sin egen hälsa. Ge-

nom att poängtera vikten av sömn, kost och rörelse vill vi ge eleverna optimala för-
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utsättningar för inlärning. Vi har stort fokus på personlig utveckling. (Stora Mellösa 

skolas hemsida, 20130901) 

I ovanstående beskrivning av hälsoarbetet kan strävan efter ett brett hälsotän-

kande ses som en salutogen utgångspunkt (Nilsson, 2003, s. 225) samtidigt som 

den övriga texten har stora likheter med den individuella hälsodiskursens pato-

gena hälsonorm där fokus ligger på fysisk hälsa (rörelse, kost, sömn) samt på 

personlig utveckling. Det individuella perspektivet blir ännu tydligare då texten 

inte nämner något om social hälsa. 

I elevberättelserna träder, som tidigare nämnts, istället den sociala hälsoa-

spekten fram som den kanske starkaste resursen för en positiv hälsoutveckling, ett 

slags ”jag-genom-vi perspektiv”. Att stärka rötterna kan i berättelserna sägas gå ut 

på stöttning av såväl sig själv som av andra. Rötterna likställs här med den känsla 

man har för sig själv, en känsla som formas utifrån omgivningen samt de tankar 

man tänker om sig själv.  

Även den undersökta praktiken har, trots de salutogena ambitionerna, i fram-

ställningen av skolans hälsoarbete starkt framhållit ett ”jag-genom-jag perspektiv” 

enlig individdiskursen, även om det i praktiken också funnits ett tydligt socialt 

fokus (se berättelserna). Vidare innehåller framförallt lärar- och elevberättelsen 

flera exempel på en patogen hälsosyn i betydelsen att det redan på förhand är 

givet vad som är hälsosamt. ”Att tänka rätt” och ”att lagom alltid är rätt” är tydliga 

exempel, från elevberättelserna, på att eleverna fostras in i en hälsosyn som kan 

sägas vara patogen. Samtidigt kan det hälsoarbete som den tematiska innehållsa-

nalysen skriver fram ses som salutogent då temana tillsammans står för en hälso-

syn som går bortom den traditionellt explicita och patogena synen på hälsa.  

Berättelserna beskriver mer implicita utgångspunkter för hälsa såsom samtal, 

möte, värdegrund, demokrati, relationskapital, social samvaro, upplevelser och 

coaching.  Emellertid är det kanske tydligaste tecknet på att den undersökta prak-

tiken åtminstone till en del har lyckats åstadkomma en salutogen utgångspunkt det 

faktum att hälsa i samtliga berättelser i princip enbart beskrivs i positiva ordalag. 

Ingen talar om vad hälsa inte är och vad man inte ska göra (möjligen kan man 

invända att uppgiften faktiskt gick ut på detta, samtidigt visar litteraturgenom-

gången att även då elever ombeds beskriva hälsa ofta gör det utifrån vad som inte 

är hälsa, exempelvis Nilsson, 1996, Skolverket, 2001). 

Ytterligare en salutogen utgångspunkt i den undersökta praktikens hälsoarbete 

anser jag att det faktum att hälsotanken genomsyrar hela verksamheten, och inte 

endast skolämnet idrott och hälsa, kan sägas vara. Detta är tydligt i samtliga berät-

telser, där hälsa istället utgår från den gemensamma värdegrunden. En anledning 
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till att skolans hälsoarbete i flera avseenden får sägas utgå från ett brett hälsoper-

spektiv anser jag den gemensamma värdegrundsbas praktiken utgår ifrån vara. 

Varje barn har rätt att mötas av höga förväntningar och respekt för sin unika per-

son. Alla barn ska lämna vår skola med en positiv framtidstro och tilltro till sin 

förmåga. (Stora Mellösa skolas hemsida, 20130901)
 

 

Kontentan av värdegrunden skulle också kunna sammanfattas på följande sätt, 

kärnan i värdegrunden är att alltid ha den enskilde elevens bästa för ögonen och 

att denne ska känna det, veta det samt förvänta sig det. Värdegrunden är profil-

skolans egen tolkning av hur skolan ska kunna vara en plats som utvecklar resur-

ser för en positiv hälsoutveckling. Värdegrunden kan beskrivas som att verksam-

heten strävar mot gemensamma mål och handlar efter samma etiska normer och 

värderingar. Här finns ingen fokusering på fysisk, psykisk eller social hälsa utan 

det är individens (elevens) perspektiv som är utgångspunkten. Det är värde-

grundsarbetet som är skolans hälsoarbete, det som verksamheten genomsyras av.  

Sammanfattning 

Vilka följder får de identifierade hälsodiskurserna för hälsoarbete i skolan, ur ett 

salutogent perspektiv? 

Undersökningen visar att den patogena hälsonormen är den hälsodimension som 

dominerar hälsoarbetet i profilskolans sociala kontexter, skola och skolämnet 

idrott och hälsa. På liknande sätt dominerar den individuella hälsodiskursen vars 

hälsosyn till stor del kan sägas utgå från en patogen norm. Samtidigt har uppsatsen 

visat att salutogena dimensioner av hälsa också är befintliga och kan i kontexten 

ses som motberättelser till den patogena hegemonin. I skolämnet idrott och hälsa 

är den individuella hälsodiskursens dominans tydlig och kan i viss utsträckning 

förklara den (hälso)problematik som råder i ämnet idag. Följden av ovanstående 

blir att skolämnet idrott och hälsa exkluderar de elever som inte passar in i dis-

kursen. Ämnet blir inte ett ämne för alla utan istället ett hinder för hälsoutveckl-

ing hos de som exkluderats. En annan följd blir att hälsoundervisningen i ämnet 

tenderar att antingen bli detsamma som ”hälsa genom idrott” eller en lösryckt, 

teoretisk och sporadisk hälsoundervisning som är särskild från övriga lektioner. 

 

Vilka dimensioner av hälsa sett i ett salutogent perspektiv kan identifieras i profil-

skolans hälsoarbete?   

 

Även i den undersökta praktiken har den individuella hälsodiskusen dominerat i 

framställningen av hälsoarbetet. Berättelserna ger emellertid en mer salutogen 
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beskrivning av hälsa, inte minst lyfter elevberättelserna fram en bred syn på hälsa 

och den värdegrundsbaserade hälsodiskursen är tydlig i samtliga tre berättelser. I 

lärarberättelsen ingår såväl patogena som salutogena implikationer, det är tydligt 

att det trots en salutogen ambition är svårt (och tar tid) att ändra invanda mönster.  

De dimensioner av hälsa som framträder i profilskolans hälsoarbete är även sa-

lutogena i den meningen att de i princip uteslutande beskriver hälsa i positiva 

termer. De teman som identifierats i hälsoarbetet utgår i huvudsak från värde-

grundsdiskursens mer salutogena hälsosyn.  

Social samvaro, samtal, möten, relationskapital, värdegrund och demokrati är 

dimensioner av hälsa som jag anser bidrar till att vidga hälsobegreppet samt öpp-

nar för nya möjligheter att förstå hälsa bortom den patogena normen. Dessa 

hälsodimensioner kan i det salutogena perspektivet ses som resurser för en positiv 

hälsoutveckling. Att hälsoarbete (genom värdegrundskopplingen) är hela skolans 

angelägenhet, inte endast skolämnet idrott och hälsas, kan också i sig ses som en 

salutogen utgångspunkt. 
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DISKUSSION  
 

 

 

Kapitlet kan sägas vara indelat i två delar, en diskussionsdel och en reflektionsdel. 

I diskussionsdelen kommer först uppsatsens resultat att sammanfattas och disku-

teras i relation till syftet, vilka är de viktigaste resultaten? Även uppsatsens teore-

tiska och metodologiska utgångspunkter kommer att utvärderas och behandlas i 

kapitlet, liksom undersökningens upplägg och genomförande. I diskussionsdelen 

kommer studien också att sättas in i en större vetenskaplig kontext där undersök-

ningens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning. Undersökningens bi-

drag till fältet kommer också att diskuteras liksom vidare forskning. 

 

Hälsoarbete i skolan – mer än motion, morötter 
och moral? – en sammanfattande diskussion 

Under denna rubrik följer en sammanfattande diskussion av undersökningens 

viktigaste resultat, utifrån syftet med uppsatsen. 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka och diskutera hälsoarbete i 

skolan. För att möjliggöra detta är uppsatsens preciserade syfte att studera hälso-

arbete så som det framträder i verksamheten på en f-6 skola, vilken under ett 

antal år bedrivit ett systematiskt hälsoarbete med utgångspunkt i Idrott och hälsa.  

Motivet med uppsatsen är att använda mitt inifrånperspektiv för att fylla en 

kunskapslucka i forskningen om hälsoarbete i skolan, ett hälsoarbete som visat sig 

vara problematiskt på flera sätt (se Litteraturöversikt). För att få kunskap inom ett 

fält behövs det forskning på praktiknivå men den forskning som bedrivits inom 

fältet har i princip uteslutande haft ett utifrånperspektiv. Forskarna har antingen 

varit besökande ”experter” i praktiken (Nilsson, 1996, Nilsson, 2003, Thedin 

Jakobsson, 2004) eller beskrivit hälsoarbete utifrån institutionella utgångspunkter 

(Quennerstedt, 2006b). I och med att jag själv varit med och byggt upp en hälso-

profil på skolan där jag arbetar fick jag en unik möjlighet att undersöka en prak-

tiks hälsoarbete från insidan. 

För att kunna utforska en praktik där jag själv är en del har jag använt mig av 

Brookfields (1995) ”verktygslåda”, vilket innebar att profilskolans hälsoarbete har 

undersökts genom fyra linser. Min egen (lärarens), elevernas samt kollegans linser 

användes i ett första skede för att beskriva hälsoarbetet ur olika perspektiv. Meto-

den kan sägas vara narrativ eftersom empirin består av berättelser (min egen be-

rättelse blir således autoetnografisk) där utgångspunkten är att beskriva profilsko-
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lans hälsoarbete (se Metod). Frågeställningen på denna första nivå av undersök-

ningen var vilka hälsoteman som kunde identifieras i berättelserna om profilsko-

lans hälsoarbete. De hälsoteman som identifierades utifrån den tematiska inne-

hållsanalysen var relativt likartade i lärarens och kollegans berättelser, trots att 

kollegan inte undervisar i skolämnet idrott och hälsa. Temana utgår i båda fallen 

ifrån skolans gemensamma värdegrund, de har ett tydligt elevperspektiv. Deras 

berättelser handlar till stor del om olika möten där hälsoteman som relationskap-

ital, samtal, coaching och demokrati blir hörnstenarna i hälsoarbetet. De olika 

temana går i varandra och bildar också tillsammans förutsättningar för ett hälsoar-

bete som verkligen bottnar i profilskolans värdegrund. Såväl läraren som kollegan 

ser samtalet som deras viktigaste ”verktyg”, samtalet blir arenan där mötet äger 

rum. För att det ska bli ”tal om ett verkligt möte” fordras även relationskapital.  

Coachingen är i sin tur en huvudingrediens i samtalet, liksom den demokratiska 

undertonen. Det är dessa hälsoteman som genomsyrar hälsoarbetet på profilsko-

lan sett genom lärarens och kollegans lins. Genom denna lins ges också en inblick 

i hur deras egna ”hälsoresor” i förlängningen också har lett till en förändrad syn 

på hälsoarbete i skolan. Kollegan beskriver hur denna utveckling växt fram till att 

bli en pedagogisk tanke som genomsyrar hela profilskolans arbete. Såväl lärar- 

som elevberättelsen vittnar dessutom om hur läraren vid flera tillfällen faller in i 

gamla mönster och presenterar ”förgivettagna sanningar”, han beskriver i sina 

berättelser hur elevmötena hjälper honom att utvecklas i riktning mot en hälsosyn 

där han blir mer försiktig i sina uttalanden om vad som är hälsosamt. 

När man ser på hälsoarbetet genom elevernas lins (den Brookfield, 1995, kal-

lar ”spegeln”) är det hälsoteman som ”stärka rötterna”, social samvaro, upplevelse 

och ”att övervinna sig själv” som identifieras. Dessa teman kan sägas representera 

profilskolans hälsoarbete utifrån andra perspektiv (vilket också var avsikten). 

Eleverna ser i sina berättelser på hälsoarbetet ur sitt eget perspektiv, hur de har 

påverkats och vad de har tagit till sig. Att man ska stärka såväl egna som andras 

rötter är ett återkommande tema som handlar om psykiska och psykosociala 

aspekter av hälsa och kan sägas utgå ifrån profilskolans illustration av värdegrun-

den (trädmetaforen). Eleverna lyfter även fram de sociala aspekterna av hälsa och 

hälsoarbete. Inte minst ser de profilskolans utflykter som tydliga resurser för 

positiv hälsoutveckling framförallt utifrån hälsoteman som just social samvaro och 

upplevelse. ”Att övervinna sig själv” är också ett återkommande tema där eleverna 

berättar om hur de stärks av att klara av att hantera de utmaningar som profilsko-

lan erbjuder. Utmaningarna kan bestå i att sova över på en utflykt, uppträda inför 

publik på en storsamling, åka nedför en skidbacke eller hantera nervositeten i en 

tävlings- eller provsituation. Även dessa teman kan sägas knyta an till skolans 

värdegrund eftersom Antonovskys (1991) flodmetafor är en grundläggande ut-
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gångspunkt i hälsoarbetet. Profilskolans utmaningar kan ses som tillfällen att träna 

simkunnigheten i livets flod. 

 Brookfield (1995) talar också om en fjärde lins, en teori. Teorier kan hjälpa 

till med olika saker enligt Brookfield. I undersökningens andra nivå använder jag 

teorin för att sätta profilskolans hälsoarbete i relation med dess vidare sociala 

kontext. Brookfield menar att det först då blir möjligt att uttala sig i mer generella 

termer om det som undersökts. I undersökningen ses hälsoarbete i skolan samt i 

skolämnet idrott och hälsa som de sociala kontexter som profilskolans hälsoar-

bete behövde sättas i relation till för att åstadkomma ett utifrånperspektiv på 

undersökningen. Jag ser det som att jag lyfte blicken och såg på hälsoarbete ur ett 

större perspektiv, något som skedde genom en diskursanalys. Min frågeställning 

här var vilka hälsodiskurser som de hälsoteman som framkom i profilskolans 

hälsoarbete genererar. 

Analysens utgångspunkt var att identifiera handlingsmönster i den undersökta 

verksamheten genom att sätta dem i relation till det omkringliggande samhällets 

sociala konstruktion av hälsa och i förlängningen också hälsoarbete. Diskursana-

lysen utgick således från de hälsoteman som jag hade identifierat. För att under-

lätta analysen ”smältes” elva teman samman till fem, något som var ganska enkelt 

eftersom flera hälsoteman dessutom var i princip identiska. De hälsoteman som 

diskursanalysen utgick ifrån var värdegrund/demokrati, mötet/samtalet, coaching, 

social samvaro samt personlig utveckling. Dessa teman genererade två potentiella 

diskurser, dels genomsyras berättelserna av ”ett värdegrundstal” kopplat till hälso-

arbete, dels går temat personlig utveckling som en röd tråd genom berättelserna. 

Man kan säga att elevernas personliga utveckling, deras förmåga att hantera livs-

floden, är målet med hälsoarbetet och att detta arbete utgår från profilskolans 

gemensamma värdegrund. Liknande tal om hälsa och hälsoarbete återfinns även i 

profilskolans sociala kontexter, vilket var förutsättningen för att de potentiella 

diskurserna också skulle kunna ses som fullvärdiga diskurser (se Metod respek-

tive Litteraturgenomgång). De hälsodiskurser som då kunde identifieras var dels 

den individuella hälsodiskursen, dels den värdegrundsbaserade hälsodiskursen. 

Den individuella hälsodiskursen byggs upp genom fostran mot personlig utveckl-

ing medan den värdegrundsbaserade hälsodiskursen byggs upp genom social 

samvaro samt genom en värdegrundsfostran. Den individuella diskursen kan 

sägas forma den givna hälsonorm som finns i dagens samhälle genom att ge förut-

sättningar för hur vi kan tänka, tala och handla i relation till hälsa. I den värde-

grundsbaserade hälsodiskursen fostras eleverna till demokratiska samhällsmed-

borgare och det sker genom ett värdegrundsarbete som förväntas genomsyra hela 

skolan. Fostran består här bland annat av olika slags samtal, genomsyrade av vär-

degrundstanken.  
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Krockar då inte dessa båda hälsodiskurser i ett hälsoarbetesperspektiv, hur 

korrelerar värdegrundsdiskursens relativt öppna och demokratiska sätt att se på 

hälsoarbete med individdiskursens mer givna styrning till en hälsosam samhälls-

medborgare? Återigen kan flodmetaforen vara behjälplig för att hjälpa till att se 

hur de båda diskurserna ändå kan existera sida vid sida i profilsklans hälsoarbete. 

Här blir den värdegrundsbaserade hälsodiskursen en fruktbar väg för att nå indi-

viduell hälsoutveckling. Att individen behöver utveckla hälsoresurser för att kunna 

hantera livsfloden är en given utgångspunkt i såväl Antonovskys metafor som i 

profilskolans hälsoarbete. Floden, oavsett hur den ser ut i dagens samhälle och 

vad vi tycker om det, är svår att förändra. Simmaren (eleven) däremot kan i ett 

framgångsrikt hälsoarbete utveckla resurser för en positiv hälsoutveckling, en 

ökad förmåga att hantera livet (samtidigt kan man hävda att eleverna med en ökad 

simkunnighet även får ökade möjligheter att påverka själva floden, saker i sam-

hället). Utifrån detta resonemang menar jag att båda hälsodiskurserna har sin 

berättigade plats i skolans hälsoarbete, men att de behöver balanseras upp (inte 

minst i skolämnet idrott och hälsa). 

I undersökningens tredje nivå diskuterar jag resultatet i de tidigare nivåerna uti-

från uppsatsens hälsoteoretiska perspektiv, det salutogena hälsoperspektivet (An-

tonovsky, 19991). Den fjärde linsen blir här ytterligare sätt att använda teorin på. 

Brookfield (1995) talar också om behovet av en teori som kan erbjuda alternativa 

ramverk för att kunna se problematiska situationer ur nya synvinklar. I undersök-

ningen blir det salutogena hälsoperspektivet således ett alternativt ramverk till det 

dominerande patogena perspektivet (se Litteraturgenomgång). Teorin erbjuder 

nya sätt att se på hälsa och hälsoarbete, en perspektiv till mitt resultat. Utgångs-

punkten är huruvida resultaten kan sägas vara ett hinder eller en resurs för en 

positiv hälsoutveckling. I den avslutande nivån finns ingen specifik frågeställning 

(och därmed heller ingen metod) men jag utgår här ifrån två olika diskussionsfrå-

gor.  

Det övergripande resultatet visar att den individuella hälsodiskursens patogena 

hälsonorm dominerar hälsoarbetet på en makronivå, i profilskolans sociala kon-

texter skola och skolämnet idrott och hälsa. En följd av ovanstående blir bland 

annat att elever som inte passar in i diskursen exkluderas ur undervisningen i 

skolämnet idrott och hälsa. Ämnet blir inte ett ämne för alla utan istället ett hin-

der för hälsoutveckling hos de som exkluderas. En annan följd blir att hälsoun-

dervisningen i ämnet tenderar att antingen bli detsamma som ”hälsa genom id-

rott” eller en lösryckt, teoretisk och sporadisk hälsoundervisning, särskild från 

övriga lektioner. Resultatet visar samtidigt att även salutogena dimensioner av 

hälsa och hälsoarbete är befintliga, om än framförallt på dels en institutionell nivå 
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(exempelvis styrdokument), dels på en ”expertnivå”, så här ”borde” hälsoarbete i 

skolan bedrivas. 

Går man ner på mikronivå och ser på profilskolans hälsoarbete utifrån min te-

oretiska perspektiv blir det möjligt att se de identifierade hälsotemana som utgö-

rande olika dimensioner av hälsa. Ur ett strikt patogent perspektiv skulle dessa 

teman inte kunna kategoriseras som hälsa överhuvudtaget då de inte explicit syftar 

till att stärka den fysiska hälsan utan mer utgår från psykiska och sociala dimens-

ioner. Samtidigt visar såväl lärarens (mina egna) som elevernas narrativ att hälso-

undervisningen ibland utgår ifrån en given norm, ett förgivettagande om vad hälsa 

är. Hälsosynerna som framträder i profilskolans hälsoarbete är även salutogena i 

den meningen att de i princip uteslutande beskriver hälsa i positiva termer. Även 

om det så att säga var uppgiften att beskriva hälsoarbete och hälsa kunde detta 

likväl ha gjorts genom att beskriva vad som INTE är hälsosamt. Social samvaro, 

samtal, möten, relationskapital, värdegrund och demokrati är dimensioner av 

hälsa som jag anser bidrar till att vidga hälsobegreppet samt öppnar för nya möj-

ligheter att förstå hälsa bortom den patogena normen och kan i det salutogena 

perspektivet ses som resurser för en positiv hälsoutveckling. De hälsoteman som 

identifierades i undersökningen är långt ifrån ett ensidigt kroppsligt fokus på kost, 

träning och sömn. Dimensionerna av hälsa blir betydligt fler och komplexa då de 

beskrivs bortom det patogena, möjligheterna till insikt, bredd och variation i häl-

soarbetet ökar. Samtidigt kan ett tydligt patogent eller fysiologiskt tema snarast 

saknas i berättelserna. Det patogena är, inte att förglömma, enligt min mening en 

fundamental byggsten i såväl hälsoarbete som i individuell hälsa. Återigen, det är 

inte det patogena i bemärkelsen den fysiska hälsan som ifrågasätts utan det faktum 

att hälsa begränsas till att vara just endast detta. 

Att hälsoarbete också kan ses som värdegrundsarbete är kanske undersökning-

ens viktigaste resultat och kan i sig ses som en salutogen utgångspunkt då det 

breddar synen på såväl hälsa som hälsoarbete. Resultatet innebär också att hälso-

arbete blir hela skolans angelägenhet, inte endast skolämnet idrott och hälsas. 

Hälsoarbetet i profilskolan kan avslutningsvis sägas vara betydligt mer än motion, 

morötter och moral.  

Teori, metod och genomförande 

Brookfield (1995) ger flera argument för att använda teori som den fjärde linsen 

att se igenom. I uppsatsens fall utgörs denna fjärde lins av såväl den salutogena 

hälsoteorin som diskursteori (se Teoretiska och metodologiska utgångspunkter). 

Dels talar Brookfield (1995) om behovet av en teori som gör det möjligt att flytta 

fokus från den undersökta verksamhetens inifrånperspektiv till att lokalisera var 
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profilskolans hälsosyner hör hemma i ett utifrånperspektiv, i en social kontext. 

Användandet av diskursteori gör det möjligt att faktiskt dra vissa generella slutsat-

ser av undersökningen eftersom den placeras in i ett större sammanhang. I under-

sökningen motsvaras den sociala kontexten av hälsoarbete i såväl skola som i 

skolämnet idrott och hälsa.  

Med hjälp av diskursanalysen sattes den undersökta praktiken in i ett större 

sammanhang samtidigt som den möjliggjorde en kritisk reflektion av den under-

sökta praktikens hälsoarbete (se Reflektioner). Jag tvingades, bildligt talat, att höja 

blicken, vilket blev värdefullt för såväl uppsatsens trovärdighet som för min egen 

utveckling. Diskursanalysen har också bidragit till att visa hur de sociala konstrukt-

ionerna av hälsa påverkat hälsoarbetet i såväl den undersökta praktiken som i 

dess sociala kontexter. Hälsodiskurserna formar hälsoarbetet samtidigt som den 

undersökta praktiken och dess sociala kontext är med och formar, bygger upp 

samt upprätthåller diskurserna. De största svårigheterna har legat i att identifiera 

och formulera hälsodiskurserna så att de verkligen framstår som något som finns 

närvarande i såväl den undersökta praktiken som i dess sociala kontext och som, 

likt guldkorn, vaskas fram och identifieras.  

Brookfield (1995) talar också om behovet av en teori som kan erbjuda alterna-

tiva ramverk för att kunna se problematiska situationer ur nya synvinklar. I under-

sökningen fungerade det salutogena hälsoperspektivet som uppsatsens hälsoteore-

tiska perspektiv. Perspektivet erbjöd ett alternativt ramverk till det dominerande 

patogena hälsoperspektivet genom att det öppnade för nya sätt att se på hälsa och 

hälsoarbete. Genom det salutogena perspektivet blev det också möjligt att ställa 

nya, annorlunda, frågor vilka i sin tur ledde till att jag (precis som Brookfield 

skriver) började reflektera över ”sanningar” som jag tidigare tagit för givna. Även 

om teorin, likt de flesta teorier, har sina brister så har uppsatsens hälsoteoretiska 

perspektiv fyllt en viktig funktion som ”ögonöppnare”. Exempelvis formulerades 

frågor som ”hur får vi Almrundan hälsosam för Anders?” och ”kan man vara 

hälsosam utan att äta grönsaker?” i mina narrativ. I ett patogent perspektiv hade 

frågeställningarna snarare handlat om hur jag skulle få Anders att springa och 

Karin att äta grönsaker. Med det salutogena perspektivet som perspektiv blev det 

också tydligt att jag i såväl min egen som i elevberättelserna ibland framstod som 

normativ i min hälsoundervisning. Svårigheterna med det salutogena hälsoper-

spektivet har framförallt varit att förhålla sig kritisk till Antonovskys teori. Då man, 

är i ett skede där man vill distansera sig från något (den patogena hälsosynen) och 

finner verktyg för detta kan det bli så att man tar emot verktyget med öppna ar-

mar, okritiskt. Så var också fallet med det salutogena perspektivet i början av 

arbetet med uppsatsen. Efterhand har mitt förhållande till det salutogena blivit 

mer ifrågasättande, inte minst har jag i likhet med Quennerstedt och Öhman 
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(2014) insett att teorins utgångspunkt kan vara stressalstrande genom att man alltid 

är på väg mot hälsa, man är aldrig ”färdig” utan processen är ständigt pågående.  

Jag har heller inte känt mig hemma i Antonovskys strävan efter att ”mäta hälsa”. 

En annan svårighet har varit att inte värdera det salutogena i förhållande till det 

patogena. Jag är medveten om att det kan framstå som att jag gör det men po-

ängen är att den fysiska hälsan är en central del i det salutogena perspektivet, 

varken mer eller mindre värd än psykiska och sociala aspekter. Det jag vänder 

mig emot är det patogena hälsoperspektivets ensidiga fokusering på den kropps-

liga hälsan. En fokusering som gjort att hälsoarbete i skolan begränsats och med-

fört problem av olika slag (se Litteraturgenomgång).  I ett patogent perspektiv 

skulle exempelvis de hälsoteman som jag identifierade inte klassificerats som 

hälsa över huvudtaget. Sålunda ser jag fortfarande Antonovskys teori som en 

viktig motvikt till den patogena hälsosynen. 

Utan dessa teoretiska verktyg hade endast nivå 1 i resultatet blivit möjlig. Även 

om de teman som identifierades i den tematiska innehållsanalysen är intressanta i 

sig eftersom temana berättade om den undersökta praktikens hälsosyner ur ett 

inifrånperspektiv. Emellertid var det tack vare teorierna i nivå 2 och 3 som gjorde 

det möjligt att säga något om resultatet av nivå 1 i ett vidare perspektiv. Teorierna 

gav, precis som Brookfield (1995) skriver, en mer övergripande förståelse för 

resultatet i den första nivån, de har verksamt bidragit till nya möjligheter att förstå 

såväl hälsa som hälsoarbete i en större kontext.  

Anledningen till valet av narrativ som empiri var att jag ville använda ett ini-

frånperspektiv i beskrivandet av den undersökta praktikens hälsoarbete och den 

narrativa metoden erbjuder verkligen möjligheter till en ”rapport från insidan”. 

Undersökningens narrativ är samtliga skrivna av personer med mångårig erfaren-

het av profilskolans hälsoarbete. Såhär i efterhand anser jag också att det verkligen 

blev ett inifrånperspektiv på undersökningen, vilket också överensstämmer med 

den praktiknära ansatsen. Kunskapen om hälsoarbetet kommer från människor 

som varit en del av den praktik som undersökts, det är genom deras egna själv-

upplevda erfarenheter empirin hämtas. Utgångspunkten, i såväl den forskarskola 

jag deltagit i som själva uppsatsen, var också att ansatsen skulle vara praktiknära. 

Ambitionen var därför från början att narrativen skulle få ta ännu större plats i 

uppsatsen, att de skulle vara med i sin helhet. Men efter samråd med mina 

forskarkollegor bestämde jag mig för att endast ta med ett exempelnarrativ från 

var och en av de tre berättelserna. Anledningen till detta var framförallt utrym-

messkäl, uppsatsen skulle bli för lång och nivå 1 oproportionerligt stor i förhål-

lande till övriga delar. Jag hoppas dock ändå att kunna dela med mig av mina 

autoetnografier i någon annan form i framtiden. Precis som Ninitha Maivorsdot-

ter (2012, s. 49) skriver så är narrativ forskning ett sätt att skapa igenkänning och 
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utveckling hos de som läser. Min förhoppning är uppsatsens narrativ har de effek-

terna på praktiserande lärare, framför allt i idrott och hälsa.   

Metodens nackdelar består, som jag varit inne på tidigare (se Metod), för det 

första i trovärdighetsproblematiken. Att jag, som själv varit drivande i skolans 

hälsoarbete samtidigt ska vara den som undersöker detta arbete är givetvis pro-

blematiskt. Utan Stephen D Brookfields (1995) “verktygslåda” tror jag också att 

det hade blivit svårt att genomföra undersökningen på ett trovärdigt och därmed 

vetenskapligt sätt. Tack vare Brookfields upplägg, som jag noggrant (se metod) 

försökt följa, hanteras även trovärdighetsaspekten. Trianguleringen som åstad-

koms i och med kollegans och elevernas berättelser gör att min egen berättelse 

reduceras till en del av en större helhet. Kollegans berättelse lyfte dessutom den 

egna berättelsens trovärdighet genom att den hade ett liknande innehåll. Elevbe-

rättelsen blev viktigt komplement till de två övriga och den delberättelse som 

ledde till två viktiga insikter. Dels visade elevberättelsens ”spegel” hur hälsounder-

visningen hade tydliga patogena inslag såtillvida att praktiken utgick från ett förgi-

vettagande av vad hälsa är, dels skrev eleverna fram hur viktig den sociala hälsan 

var för dem. Att praktiserande kollegor läst igenom temaanalyserna och känt igen 

sig i dem känns också viktigt för trovärdigheten och kvalitén i resultatet.  

Hur lyckades jag med att distansera mig från min praktik för att genomföra 

uppsatsens ansatser? Frågan är svår att besvara men jag kan ändå diskutera min 

egen upplevelse av processen. I starten av det analytiska arbetet kände jag att det 

var viktigt att praktiken beskrevs i positiva ordalag och att jag på något sätt föret-

rädde såväl mig själv som praktiken. Detta är i och för sig rimligt med tanke på att 

jag hade ägnat stor del av de senaste tolv åren till att bygga upp skolans hälsopro-

fil. Det var därför jobbigt när jag tvingades inse att ett förgivettagande av hälsa i 

min undervisning fortfarande förekom på ett tydligt sätt. Efterhand blev emeller-

tid distanseringen mer närvarande och jag ser flera faktorer som samverkade i den 

processen. Tid är, som alltid, en viktig faktor liksom upplägget på den forskar-

skola jag deltagit i. Upplägget innebar att jag endast var på min praktikskola en 

dag i veckan, övrig tid var vikt för forskning. I takt med terminerna rullade på blev 

jag mer och mer som en besökare i min egen praktik. Narrativen, såväl mina egna 

som de övriga, bidrog starkt till att jag kunde se på min praktik med nya ögon. Att 

skriva temaanalysen med sig själv i tredje person (läraren) underlättade ytterligare 

min distansering, det blev som att kliva utanför sig själv och analysera någon an-

nans ord. 

Framförallt tror jag att det var diskursanalysen som gav mig ett redskap att un-

dersöka den egna praktiken med ny radar, visserligen var distanseringen också ett 

av argumenten för användandet av diskursteori men att det skulle bli så påtagligt 

kom som en överraskning. Efter att ha ägnat avsevärd tid till diskursanalysen i 



128  HÄLSOARBETE I SKOLAN – MER ÄN MOTION, MORÖTTER OCH MORAL? 

 

uppsatsen blev distanseringen till slut nästan för stor (om det är möjligt). Jag 

kände mig istället kritisk till mitt tidigare hälsoarbete, något som säkert också 

avspeglar sig i mina personliga reflektioner i slutet av uppsatsen. Samantaget tror 

jag att alla delar i ovan beskrivna process var nödvändiga om än jobbiga, att gå 

igenom, för att komma fram till de resultat som görs i uppsatsen. 

Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

För att kunna jämföra studiens resultat med tidigare forskning i fältet är det på sin 

plats att först sammanfatta vilka de viktigaste resultaten är (med den teoretiska och 

metodologiska diskussionen i åtanke). Framförallt anser jag att de hälsoteman 

som profilskolans hälsoarbete genomsyras av – värdegrund, demokrati, möten, 

samtal, coaching, social samvaro och personlig utveckling – ger en insikt om att 

hälsoarbete kan bedrivas utifrån andra premisser än de fysiska. Dessa  

salutogena dimensioner av hälsa och hälsoarbete ”bjuder in” till en delaktighet 

som gör att hälsa beskrivs i positiva termer. Kunskapen om att det är värde-

grundsarbetet som också ligger till grund för hälsoarbetet på profilskolan gör att 

det blir givet att hela skolan genomsyras av det. Skulle hälsoarbetet istället ses 

utifrån ett patogent perspektiv blir det något som endast berör skolämnet idrott 

och hälsa (och eventuellt biologiämnet). Det salutogena hälsoperspektivet har 

hjälpt till att bredda synen på vad hälsoarbete kan vara (i ett patogent perspektiv är 

studiens teman inte att betrakta som hälsoteman då de inte utgår ifrån det fysiska). 

På liknande sätt har diskursanalysen hjälpt till att sätta profilskolans hälsoarbete i 

ett större perspektiv. Hälsoarbetet genomsyras av två hälsodiskurser, den indivi-

duella hälsodiskursen samt den värdegrundsbaserade hälsodiskursen. Slutsatsen 

blir att båda diskurserna behövs i ett framgångsrikt hälsoarbete och att det är 

viktigt med balans mellan de båda diskurserna. På såväl mikro- som makronivå 

ser jag en tydlig fara i att ensidigt utgå från endast en av hälsodiskurserna. Det går 

att tolka den individuella hälsodiskursens dominans i de undersökta kontexterna 

som ett utslag av att även den patogena hälsosynen dominerar i dagens samhälle.  

Den individuella hälsodiskursens dominerande ställning kan också ses som följ-

den av en feltolkning av det salutogena hälsoperspektivet. Utgångspunkten blir att 

individen ska stå i fokus, inte att människan är en social varelse som måste sam-

spela med sin omgivning (simmaren i floden). En sådan utgångspunkt bidrar 

därmed till ytterligare obalans mellan de båda hälsodiskurserna. 

Resultatet kan i en bemärkelse sägas knyta an till den tidigare forskning som 

gjorts i fältet hälsofrämjande skola, t. ex Nilsson (2003) och hälsa i skolämnet 

idrott och hälsa, t. ex Quennerstedt (2006b). Inte minst Nilssons tankar om att 

hälsa kan förstås i termer av respekt, samtal och demokrati påminner om den 
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undersökta praktikens hälsoarbete.  På liknande sätt kan Quennersteds uppma-

ning att hälsa är hela skolans ansvar knytas till profilskolan där hälsoarbete kan 

sägas utgå från den gemensamma värdegrunden. Även Quennerstedt och Öhman 

(2014) förespråkar ett bredare perspektiv på hälsa där inte den patogena normen 

på förhand exkluderat många möjligheter. 

 McCuaig och Hay (2013) framhåller också, i ett internationellt perspektiv, en 

salutogen utgångspunkt där resurser som främjar hälsoutvecklingen lyfts fram. 

Skolverkets sammanställning (skolverket, 2001) av hur framgångsrikt hälsoarbete i 

skolan bör se ut påminner starkt om hur hälsa förstås i undersökningen. Sam-

manställningen ser tydliga samband mellan värdegrund, demokrati och hälsa. 

Även här lyfts samtal runt hälsa fram som centralt. Att hälsa ska ses som något 

positivt betonas också liksom relationen mellan hälsa och lärande. Sammantaget 

säger också tidigare forskning runt hälsoarbete i skolan att hälsa huvudsakligen 

bör förstås utifrån ett salutogent perspektiv. Exempelvis identifierar Quennerstedt 

(2006b) en rad salutogena aspekter i de lokala kursplaner för idrott och hälsa som 

han har undersökt. 

Märk väl, i en annan bemärkelse blir resultat av studien betydligt mer unikt. 

Ovanstående forskare beskriver endast hur de anser att hälsoarbete bör bedrivas. 

I relation till de praktiker i idrott och hälsa som undersökts i litteraturöversikten 

ter sig studiens resultat tvärtom såväl spännande som intressant. Ingenstans i de 

undersökningar som jag tagit del av beskrivs hälsoarbete på liknande sätt som i 

berättelserna. Den dikotomi mellan hälsa och idrott som blir tydlig i litteraturö-

versikten (se exempelvis Larsson och Redelius, 2004, Skolverket 2011) är inte på 

samma sätt närvarande i den undersökta praktiken. I Thedin Jakobssons (2004) 

rapport ser inte de intervjuade lärarna någon koppling mellan idrott och hälsa, det 

är antingen eller. Här vävs istället hälsa in i det sammanhang som beskrivs i berät-

telserna, exempelvis blir en cykelrunda en resurs för positiv hälsoutveckling, men 

inte utifrån rörelseaspekten i första hand utan mer utifrån en demokratisk aspekt 

som bygger på relationer, respekt och förtroende. Hälsa separeras inte från hän-

delserna utan är mer en central aspekt i det som sker. Att hälsa i studien nästan 

uteslutande beskrivs i positiva termer är också något som divergerar med åt-

minstone viss del av den tidigare hälsoforskningen. Exempelvis kontrasterar 

denna positiva syn på hälsa med den elev i inledningscitatet (Nilsson, 1996, s. 

105) som likställer hälsa med förbud och ”präktighet”. I Agneta Nilssons under-

sökning (1996) har de intervjuade eleverna generellt en mer negativ syn på vad 

hälsa är. Jag har tidigare diskuterat huruvida det är skolans moraliserande hälso-

undervisning som har lett till elevernas skepsis. Att studiens resultat i hög grad 

skriver fram en annan hälsosyn kan till en del förklaras med att den värdegrunds-

baserade hälsodiskursen är tydlig i den undersökta praktiken.  
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Såväl min studie som tidigare forskning (Quennerstedt, 2006b) visar också att 

det patogena hälsoperspektivet fortfarande är det dominerande utgångsläget för 

hälsoarbete i skolan idag.  

Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Praktiknära forskning på hälsofrämjande arbete i skolämnet idrott och hälsa och i 

skolan med ett inifrånperspektiv är mig veterligt nytt i Sverige. Det faktum att jag 

som verksam lärare går in och studerar den praktik jag är en del av innebär att en 

ny pusselbit vänds upp i den didaktiska idrottsforskningen. Uppsatsen har på 

praktiknivå visat nya perspektiv på hur hälsoarbete kan bedrivas i skolan, perspek-

tiv som tidigare till största delen skrivits fram teoretiskt.  

Undersökningens narrativa delar kan läsas och förstås av praktiserande lärare 

utan förankring i forskarvärlden. Rent metodologiskt borde undersökningens 

upplägg vara användbart även för andra praktiker som vill undersöka en praktik 

där de själva är en del. 

Slutligen vill jag säga att resultatet av studien hjälper till att se på hälsa och häl-

soarbete på ett sådant sätt att inte bara skolämnet idrott och hälsa utan hela skolan 

kan hjälpa eleven att utveckla resurser för en positiv hälsoutveckling. Det är, pre-

cis som Brülde och Tengland (2003) säger, så att hälsoarbete bedrivs utifrån hur 

hälsa ”förstås”. 

Vidare forskning 

En intressant fortsättning på studien skulle vara att lägga till flera linser att se pro-

filskolans hälsoarbete genom. Exempelvis vore det spännande att låta föräldrar 

och/eller tidigare elever skriva sina berättelser om hälsoarbetet på skolan. En 

annan tanke är att göra en studie på en skola, som inte har arbetat på det här 

sättet, utifrån samma metodologiska upplägg som jag använt och sedan jämföra 

resultaten.  
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REFLEKTION  

 

Didaktiska insikter   

Då jag gått en forskarskola med didaktisk inriktning anser jag det motiverat att 

även skriva något om mina didaktiska insikter. Didaktik handlar till stor del om 

undervisningens ramar och förutsättningar. Tack vare diskursanalysens makro-

perspektiv har jag idag en djupare förståelse för de läroplansteoretiska och sam-

hällspolitiska utgångspunkter som formar skolans praktik. Exempelvis har uppsat-

sen tydligt visat hur skolan fungerar som sjösättare för de strömningar som just då 

råder i samhället. Folkhälsoarbete är, som uppsatsen visat, ett utmärkt exempel på 

hur skolan historiskt har använts till att nå ut med nya tankar och idéer. Oavsett 

om det handlat om kollektiv utjämningspolitik eller individuellt ansvarstagande så 

har skolan varit utgångspunkten. I skolan nås nämligen såväl det uppväxande 

släktet som deras föräldrar. Att denna styrning varit/är så stark och i det närmaste 

linjär var en ny insikt. Didaktik handlar om undervisning och lärande i ett utbild-

ningssammanhang. Frågan om vad utbildningen ska leda till är en grundfråga som 

blivit tydlig under uppsatsens gång. Ska eleverna ses som varor i samhällets tjänst 

eller som unika individer med rätt att utvecklas efter sina förutsättningar. Leverans 

kontra utbildning (Wahlström, 2009). Frågan handlar också om lärarens roll i 

undervisningen. Hudson (2002) menar att didaktiken placerar in läraren i hjärtat 

av undervisningen. Just därför blir didaktiska insikter så viktiga menar jag, utan 

didaktiken kommer läraren att reduceras till en lydig tjänsteman som okritiskt 

verkställer läroplanen. Att paralleller till de olika hälsosynerna som uppsatsen 

utgått ifrån blir så tydliga i sammanhanget var också det en ny insikt. Det är mitt 

uppdrag som hälsolärare att kommunicera ett budskap men det måste ske på ett 

ärligt sätt, samtidigt som jag måste vara väldigt öppen för att se andra möjligheter 

och lösningar, detta kan endast ske om de två diskurserna kombineras, precis 

som såväl salutogena som patogena utgångspunkter blir nödvändiga. I ett lärarper-

spektiv innebär det att eleverna ibland fostras mer direkt och ibland coachas ge-

nom självstyrning. Hälsa handlar till stor del om frigörelse. Kunskap ger en slags 

makt, som ger kontroll, vilket i sin tur främjar hälsa.  
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Studiens inverkan på profilskolans hälsoarbete 

Jag anser att en av anledningarna, om än inte forskningssyftet, till att undersöka en 

praktik man själv är delaktig i är att de resultat man når kan användas till att ut-

veckla praktiken. Under denna rubrik beskriver jag således hur min studie har 

haft konkreta återverkningar på profilskolans hälsoarbete  

En följd av undersökningen blev att profilskolan numera har balanserat upp de 

båda hälsodiskurserna i framställningen av hälsoarbetet, inte minst genom att lyfta 

fram betydelsen av den sociala samvaron som en viktig resurs för positiv hälsout-

veckling. För att åskådliggöra arbetet arbetar den undersökta praktiken nu delvis 

med andra begrepp och metaforer. Antonovskys flodmetafor, simmaren i livsflo-

den, är i mitt tycke en utmärkt liknelse för att visa på nödvändigheten av ett sam-

spel mellan de båda diskurserna, för att kunna hantera livsfloden krävs nämligen 

stöttning. Desto svårare utmaning man ställs inför ju större krav ställs på såväl en 

stöttande omgivning samt en tro på sig själv, man måste både våga och vilja hoppa 

i vattnet för att klara utmaningarna. Vidare har uppsatsen bekräftat och förstärkt 

tankarna om att värdegrunden är basen i hälsoarbetet och att detta kan lyftas fram 

ännu tydligare. Studien visar också att eleverna ser skolämnet idrott och hälsa, 

friluftslivet och profilens utmaningar som utmärkta plattformar för personlig ut-

veckling. Även trädmetaforen har uppdaterats genom att placera in trädet i en 

skog eftersom ett ensamt träd aldrig står starkt när det blåser. Det är viktigt att 

hitta en balans mellan de båda diskurserna, mellan individen och det sociala 

sammanhanget, mellan ”trädet” och ”floden”. Att inte gå i den “patogena fällan” 

och enbart se verksamhetens profilspecifika delar (exempelvis rörelse, friluftsliv, 

hälsoteori, hälsosamtal) som de som är förknippade med hälsa är svårt, koppling-

en var heller inte tydlig från början utan har vuxit fram över tid.  

Forskningsarbetet har även hjälpt mig till didaktiska insikter som i sig blir en 

slags hälsoresurs. Inte minst har dessa insikter hjälpt till att se den undersökta 

praktikens huvudmetaforer (”trädet” och ”floden”) som svaret vad målet med 

undervisningen och inlärningen är. Konklusionen blir att hälsoarbetet ska hjälpa 

eleverna att gå ut från skolan med såväl stärkta rötter som med en god förmåga att 

hantera livsfloden. Utgångspunkten kan också ses som den undersökta praktikens 

övergripande didaktiska tanke samt som en naturlig förlängning av värdegrunden. 

Utgångspunkten borgar också för att hälsoarbetet ses utifrån ett brett, salutogent, 

perspektiv. Att skapa en ”levande” värdegrund är emellertid inget självspelande 

piano. Värdegrunden kräver ett ständigt närvarande i praktiken för att kunna 

likställas med framgångsrikt hälsoarbete. Min kollega tar exempelvis i sin berät-

telse upp problematiken i att förankra värdegrunden hos ny personal. Det är, som 

jag ser det, skolans kontinuerliga värdegrundsarbete över tid som gjort att jag idag 

anser att skolan verkligen kan sägas arbeta hälsofrämjande. Att nå denna insikt 
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har emellertid inte heller varit någon enkel resa. Såväl jag som flera av mina kolle-

gor har tidigare haft svårt att se kopplingen mellan hälsa och värdegrund.  

Risker med profilskolans hälsoarbete 

Vad är det då som kan ses som ”farligt” med det som uppsatsen skrivit fram om 

profilskolans hälsoarbete? Den kanske tydligaste slutsatsen som jag såväl utifrån 

undersökningen som utifrån praktisk erfarenhet kunnat dra är ”faran i att inte 

passa in”.  Jag har i litteraturgenomgången tidigare berört frågan, så fort något blir 

normativt uppstår det en problematik i termer av inkludering och exkludering. 

Den norm som tar form i den undersökta praktikens hälsoarbete innebär att man 

ska vara positiv och stöttande såväl mot sig själv som mot andra (temat stärka 

rötterna i elevberättelsen). Vidare ska man ha en inställning till utmaningar som 

kännetecknas av ledorden våga och vilja (temat att övervinna sig själv i elevberät-

telsen). Att våga förutsätter en tro på sig själv och vilja förutsätter att man ser me-

ning i det man förväntas göra. Det stora problemet uppstår när eleven varken tror 

på sig själv eller ser någon mening i det som erbjuds. Länken i kedjan bryts och 

det blir ett slags moment 22 att komma vidare eftersom det som krävs är det som 

hälsoarbetet går ut på att skapa, en god självkänsla. Jag har sett flera exempel på 

elever som verkligen velat ge sig i kast med floden men inte vågat. Jag har även 

sett elever som inte vill försöka längre eftersom de misslyckats så många gånger att 

det känns meningslöst att försöka ytterligare, ofta handlar det om elever som av 

olika anledningar har låg självkänsla då de kommer till skolan. Det gör ont I mig 

när jag har sett deras frustration över att inte klara att uppfylla såväl egna som 

andras förväntningar (jag exemplifierar detta i en av mina egna berättelser). Det 

existerar liksom inga andra alternativ än exkludering från den norm som profil-

skolan föreskriver.  

För att kunna hantera livsflodens utmaningar krävs det simkunnighet, en för-

måga som är komplex och byggs upp av en hel kedja där varje del är avgörande 

för om floden ska te sig hanterbar. Nyckelbegrepp i den undersökta praktikens 

hälsonorm är mening, inställning och tro på sig själv. För att frambringa den in-

ställning som krävs för att ge sig i kast med utmaningar måste man såväl våga som 

vilja. För att våga måste du tro på dig själv och för att vilja måste du känna att det 

är någon mening med att försöka. Jag menar inte att profilskolans arbete ska 

bedrivas utifrån andra premisser, däremot bör man vara medveten om problema-

tiken. Det krävs tid att stärka rötter, bygga självkänsla samt lära sig att hantera 

livsfloden. 
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En retrospektiv diskussion om hälsoarbete 

Den narrativa metoden rekommenderas också av Brookfield (1995) som ett 

lämpligt verktyg i strävan efter att bli en mer reflekterande lärare. Tack vare mina 

autoetnografiska berättelser har jag utvecklats såväl som lärare som forskare. Just 

det faktum att man tvingas formulera och klargöra en massa ostrukturerade tankar 

för sig själv bringar fram en slags ordning, något som också Pirkko Markula 

(2003) lyfter fram. Markula menar vidare att autoetnografiska narrativ är, och bör 

vara, självutlämnande, något jag tillfullo instämer i. Det har stundtals varit jobbigt 

att skriva dessa berättelser eftersom de förutsätter en ibland närmast brutal ärlig-

het. Det är, precis som Brookfield skriver, smärtsamt att tvingas överge sina ”pa-

radigmatic assumtions”. Känslan av att själva berättandet ger mening är tydlig, det 

blir nästan en terapeutisk dimension i skrivandet. Att frigöra mig från mina egna 

givna sanningar och att se hälsa som avhängit individ och situation istället för att 

utgå från den rådande normen i samhället är den viktigaste lärdomen. Denna 

erfarenhet har inte minst vuxit fram tack vare de möjligheter till reflektion och 

fortbildning som den narrativa metoden har bidragit till. Forskningen har gjort att 

de sanningar jag bar med mig idag är starkt ifrågasatta. Såväl den narrativa meto-

dens reflekterande utgångspunkt som den distansering från min egen praktik som 

diskursanalysen möjliggjorde gör att jag nu kan se på mig själv och min lärargär-

ning med andra ögon, inte minst har min forskning hjälpt mig att utveckla min 

hälsosyn. Varför startade profilskolan överhuvudtaget en hälsosatsning och varför 

blev det så att jag i egenskap av idrottslärare var den person som satsningen utgick 

ifrån?  Två frågor som får helt olika svar nu och då. Jag kan utifrån de erfarenhet-

er jag har idag se hälsosatsningen utifrån såväl ett mikro- som ett makroperspektiv 

(jämför med resultatets nivå 1 och 2). 

Att skolan skulle starta en hälsosatsning berodde i min värld då uteslutande på 

att vi fått kommunala pengar till ett sådant projekt och att min rektor var intresse-

rad av hälsa, gott så. Det kändes spännande att få vara den som (av rektor) fick 

förtroendet att leda skolans hälsosatsning. Även hos den övriga personalgruppen 

var mitt mandat starkt och det ifrågasattes aldrig varför det var just jag som skulle 

vara spindeln i nätet i satsningen. Utifrån vad jag kan minnas var detta faktum 

självklart, även utifrån min egen synvinkel. På vilka grunder var jag den utvalde? 

Svaret är redan givet – det var i egenskap av lärare i idrott och hälsa.  Jag var vid 

den tidpunkten den idrottslärare som arbetat längst på skolan och jag hade, som 

sagt, rektors förtroende. Ämnet hette idrott och hälsa och därmed var såväl kopp-

lingen som legitimiteten given. Att skolan skulle satsa på hälsa innebar ju, i mina 

ögon, samtidigt en renässans för ämnet och en möjlighet att höja dess status i 

omgivningens ögon. Att det var den fysiska hälsan som stod i centrum var ju re-
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dan givet, det var ju där kopplingen fanns, det var alla eniga om. Utifrån de erfa-

renheter jag har idag skulle svaren på de två ovanstående frågorna också kunna se 

ut som följer. Skälet till att hälsosatsningen startade var att de folkhälsotankar om 

förebyggande hälsovård och hälsofrämjande skolor (Nilsson, 2003) som kom i 

slutet av det förra seklet nu hade slagit rot på allvar i det svenska samhället. De 

kommunala medlen som anslagits för skolans hälsoprojekt skulle kunna ses som 

att satsningen gick lite trögt och behövde hjälp på traven. Att det var idrottsläraren 

som var den utvalde kan ses som en logisk följd av den patogena syn på hälsa som 

rådde (råder) i samhället och som har diskuterats i den här uppsatsen. Även om 

trenden var att hälsoarbete skulle bedrivas preventivt, friskvård istället för sjukvård 

så var huvudfokus fortfarande patogent. Det var den kroppsliga hälsan som beto-

nades, hälsa genom rörelse. Ett talande exempel på detta var den personalfrisk-

vård som vi införde en gång i veckan på arbetstid. Givetvis handlade det om fysisk 

träning/rörelse. Ett annat exempel är den rekommendation som skolverket kom 

med 2003 om att dagliga rörelsepass skulle rymmas inom skoldagen. Denna 

uppmaning passade som hand i handske i vår hälsosatsning där daglig schemalagd 

rörelse blev en hörnsten. 

Enligt Palmblad och Eriksson (1995) skulle jag kunna ses som ”samhällets tjä-

nare” (s. 79) då jag användes som verktyg för att kunna disciplinera såväl personal 

som elever (och gärna föräldrar) till hälsosamma samhällsmedborgare. Hellström 

(2009) uttrycker det lite mer metaforiskt då han skriver att ”plantskolan” egentlig-

en endast kräver en duglig, lydig trädgårdsmästare, den fostrande läraren.  Även 

om jag aldrig tänkte i de termerna då är det tydligt att det var precis det som blev 

utgångspunkten i hälsosatsningen. Hälsofrämjande arbete är enligt Nilsson (2003, 

s. 58) aktiviteter som syftar till att förbättra hälsan. Hälsan skulle förbättras genom 

ökad medvetenhet som i sin tur skulle leda till ökad vilja att röra på sig, äta rätt 

och sova tillräckligt, styrning genom självstyrning. Just detta att få skolans aktörer 

medvetna om vad som påverkar deras hälsa blev själva utmaningen med hälso-

satsningen. Nedanstående text skrev jag redan 2004 och den står att läsa än idag 

på skolans hemsida. 

Vi strävar efter att vara en medveten skola där skolans samtliga aktörer elever, per-

sonal och föräldrar ingår. Fördjupningen består av flera delar som tillsammans syf-

tar till att höja hälsonivån på så många plan som möjligt. Målsättningen är att ge 

eleverna en ökad möjlighet att själva kunna ansvara för sin hälsa, i viss mån redan 

nu, men framförallt senare i livet. (Stora Mellösa skolas hemsida, 20130901, emfas 

i orginalet) 
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Allt helt i linje med samhällets folkhälsosatsning, vilket följande citat från en statlig 

utredning (redan 1981) visar med all önskvärd tydlighet: 

Hälsoupplysarens viktigaste strävan bör vara att hjälpa människor till en fördjupad 

förståelse för hälsosammanhangen så att hon självständigt kan fatta mogna beslut 

(SOU, 1981:1, s. 296). 

Plattformar för detta ändamål byggdes i form av coachsamtal samt hälsoföreläs-

ningar för såväl personal som föräldrar. Eleverna fick speciella teoripass samt 

individuella hälsosamtal. Hela tiden var utgångspunkten att det var absoluta san-

ningar som förmedlades.
19

 Att reflektionen runt detta faktum var i princip obefint-

lig är i sig ett bevis på den patogena diskursens hegemoniska ställning. Att mina 

tankar och idéer runt hälsa aldrig ifrågasattes ter sig idag märkligt. Jag var ingen 

expert och utgav mig heller på intet sätt för att vara det utan mina råd byggde 

mycket på det jag lärt mig på idrottslärarutbildningen (GIH) samt under ett aktivt 

liv där träning i olika former varit en central del. Det är också intressant att många 

av de ”sanningar” som jag utgick från då nu har ifrågasatts och ställts på ända i 

forskningen, inte minst gäller det kosten vilket är ett område där oenigheten idag 

är större än någonsin.  

Var då detta enbart negativt? Givetvis inte! Är det något jag lärt mig under 

dessa år så är det att inget är svart eller vitt. Flertalet av de personer som skolan 

och jag coachade eller fostrade till bättre fysisk hälsa nådde säkerligen bättre hälsa 

även då man vidgar begreppet. Eftersom jag idag mer ser hälsa som en helhet där 

ingen uppdelning mellan fysisk, psykisk och social hälsa förekommer kan jag se 

att fokus på fysisk hälsa även ger andra hälsovinster, exempelvis anser jag precis 

som Nilsson (2003), att hälsa och skolframgång är intimt förknippade.
20

 Om ele-

verna kom till skolan utsövda och med en energinivå som möjliggjorde att de 

kunde lära sig något anser jag att detta var hälsosamt ur flera aspekter. En annan 

aspekt är att skolämnet idrott och hälsa, enligt min egen erfarenhet, har en oer-

hörd potential för att höja elevers självkänsla. Avhängigt att de upplever att de 

lyckas vilket i sin tur är avhängigt miljön och förutsättningarna, att ”manegen är 

krattad”. Samtidigt har jag också kommit till insikten att allt har konsekvenser. En 

konsekvens av det ensidigt patogena synsättet blev att många möjligheter och 

alternativ aldrig skapades. Jag kan idag se hur mitt agerande ibland begränsat och 

kanske till och med lett till ökad ohälsa i ett vidare perspektiv hos flera individer 

genom att jag ville forma dem i den patogena hälsomall som föreskrivs. Det är 

ingen angenäm insikt men samtidigt skriver Markula (Markula 2003, s. 46) att 

                                                           
19

 Palmblad och Eriksson (1995, s.12-15) för ett intressant resonemang om detta. 

20

 Därifrån namnet på skolans hälsoprofil – Hälsa och lärande i samspel. 
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autoetnografier ska innehålla “personal confessions”. Man tvingas formulera och 

klargöra en massa ostrukturerade tankar inför sig själv, vilket i slutändan leder till 

någon slags ordning. I detta förfarande är självutlämnande bekännelser en nöd-

vändig del (Markula, 2003). Dessa tankar kan likställas med Brookfields (1995) 

uppmaning att våga ifrågasätta sina ”paradigmatic assumtions”. Det är smärtsamt 

att tvingas överge sina givna sanningar samtidigt som det är fascinerande att se 

vilka nya möjligheter som öppnar sig. Själva skrivandet ger mina fladdriga tankar 

någon slags riktning och det är på något sätt så att det är först när de är formule-

rade i skrift som de känns strukturerade. Den, ibland, plågsamma ärligheten blir 

som ett offer på vägen.  

Hur kan då detta ensidiga tänk i skolans praktik sägas ha lett till ohälsa? För 

det första, är det överhuvudtaget moraliskt försvarsbart att försöka förändra män-

niskors sätt att hantera sina kroppar? Det är en intressant fråga som Palmblad och 

Eriksson ställer i sin bok Kropp och politik (1995). På en myndighetsnivå blir 

svaret enligt en statlig utredning både ja och nej (se Palmblad och Eriksson, 1995, 

s. 60-61). Visserligen kan hälsokraven ge upphov till otillfredsställelse och uppgi-

venhet på individnivå men detta kan inte uppväga det demokratiska kravet som 

ligger på samhället, att sprida kunskap om hälsans förutsättningar. En intressant 

koppling mellan hälsa och demokrati görs här (se nivå 2 av resultatet). Det är en 

demokratisk rättighet att få bli upplyst. Samtidigt kan man ju vända på resone-

manget och säga att det blir en demokratisk skyldighet att vara hälsosam. Reso-

nemanget förutsätter dessutom återigen ett förgivettagande om hälsa där det finns 

en absolut sanning. Denna sanning är det samhällets plikt att förmedla, det vore 

såväl odemokratiskt som omoraliskt att hålla inne med denna kunskap. I en de-

mokrati är det dock “lämpligt” att besluten utgår ifrån medborgarna själva. 

På en individnivå medger alltså samhället att hälsoupplysning kan bidra till 

ohälsa men att det inte går att […] ”ta hänsyn till enskilda människors specifika 

situation” (SOU, 1981, s. 295). Dock är det precis detta jag menar med ohälsa. 

Under mina tio år som ”hälsocoach” har jag sett människors besvikelse och upp-

givenhet då de (oavsett ålder) upplever sig misslyckade, ohälsosamma och be-

svikna över att inte passa in i samhällsnormen. Jag menar att denna känsla har 

varit en större källa till ohälsa hos dessa individer än deras fysiska status, på ett 

liknande sätt resonerar John Evans (2003). Han menar att det är den rådande 

samhällsnormen som är den största källan till ohälsa hos överviktiga människor, 

inte övervikten i sig. Även Jan Ove Tangen (1982) funderar i dessa banor. Han 

menar att ifall människor inte ser någon mening i att röra sig kan det knappast 

heller i längden vara hälsofrämjande med motion för dessa sett ur ett helhetsper-

spektiv.  
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Jag tror att det är just dessa människors frustration över att inte passa in i normen 

som är den största enskilda anledningen till att jag själv började fundera över hälsa 

i en vidare bemärkelse, inte minst har alla de möten jag haft med såväl elever som 

personal fått mig att börja ifrågasätta de sanningar som jag tidigare tagit för givna. 

Är det verkligen moraliskt försvarsbart att försöka driva in dem i en fålla där de 

inte passar in eller ens vill vara (här är det lätt att dra paralleller till skolämnet 

idrott och hälsa, även där får elever veta att de inte passar in i fållan, se exempelvis 

NU-03)? Måste då inte dessa individer ta sitt samhällsansvar, kanske någon in-

vänder. Vad menas då med det? I Sofia Kjellströms avhandling (2005), Ansvar 

hälsa och människa, beskriver hon, utifrån statliga utredningar och hälsorådgiv-

ningslitteratur, vad som faktiskt menas med att ta ansvar. Kjellströms konklusion 

är att ansvar kan likställas med plikt och moral, att göra sin plikt är att göra det 

som andra säger är rätt, vilket också är det moraliskt riktigta. Ses hälsoarbete 

utifrån ett sådant perspektiv blir lätt hälsofrämjande arbete (skola) liktydigt med 

disciplinering och manipulation (Nilsson, 2003, Olsson, 1997).  

I uppsatsen ges flera exempel på den patogena hälsosynens dominerande ställ-

ning i vårt samhälle (i det här fallet skolan). En normativ hälsosyn i kombination 

med ett tydliga fokus på ett undvikande av riskfaktorer framkommer här och 

verkar mest ha lett till skepsis och avståndstagande ifrån en sådan hälsosyn. Dessa 

föreställningar har jag själv mötts av vid ett otal tillfällen eftersom jag i egenskap av 

”hälsolärare” förväntas undvika dessa riskfaktorer (äter du kexchoklad). Citatet 

som följer illustrerar också hur ungdomar ofta beskriver hälsa i negativa termer, 

”när jag tänker på hälsa då tänker jag på alla som röker och får cancer” (Nilsson, 

1996, s. 63). Också i ett internationellt (västerländskt) perspektiv är synen på hälsa 

hos unga i Nya Zeeland, enligt Lisette Burrows och Jan Wright (2004), beskriven 

enligt en given norm: 

That is, they ´know` that eating vegetables, drinking lots of water, exercising regu-

larly, and not smoking are good for their health, they `know` that size, weight, fat-

ness and beauty are indicators of ´health` and they `know` that being healthy 

leads to other positive outcomes like increased wealth, a better job, more friends 

and so on” (Burrows & Wright, 2004, s. 194). 

Varför blev då starten på den undersökta praktikens hälsosatsning så ensidigt 

patogen? Svaret blir enkelt - kunde det blivit på något annat sätt? Med, så att säga, 

facit i hand är det svårt att se hur det rimligen kunde startat med någon annan 

utgångspunkt. Återigen blir svaret en smula smärtsamt, men möjligen om någon 

annan hade fått huvudansvaret för satsningen, då hade kanske uppläget sett an-

norlunda ut. Att jag med min bakgrund som idrottsman och idrottslärare skulle 

haft en annan ingång än den fysiska hälsan är dock i princip uteslutet., man an-
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vänder de verktyg som finns i verktygslådan. Hade det däremot funnits en dri-

vande skolsköterska, fritidspedagog, kurator, förskolelärare eller speciallärare är 

det mycket möjligt att hälsosatsningen sett annorlunda ut, dessutom, och inte 

minst viktigt, kommunen, rektor, övrig personal, eleverna och föräldrarna hade 

patogena förväntningar på projektet. 

Vad var det då som gjorde att mina givna sanningar började ifrågasättas långt 

innan uppsatsskrivandet startade? Kanske var det de influenser jag fick utanför 

den fysiska hälsans ram som gjorde att jag började fundera i nya banor? Med 

kollegor som efter ett tag började vidga den undersökta praktikens hälsoarbete 

började även min horisont att breddas. Psykisk och psykosocial hälsa blev också 

viktiga ingedienser i hälsosatsningen. Samarbetet med dessa kollegor tillsammans 

med föreläsningar och litteratur var viktiga ”dörröppnare” för mig. Samtidigt var 

det långt ifrån tillräcklig för att jag skulle börja ifrågasätta mina sanningar. De 

viktigaste anledningarna till min förändrade syn på hälsa och hälsobegreppet 

tillskriver jag aspekter som är kopplade till den sociala samvaron. Jag har alltid 

varit en social person som mått bra i umgänget med andra människor. Just mötet 

med andra är något som fascinerar mig och starkt bidrar till min egen hälsa. Jag 

tror att det är i relation med andra människor, främst elever, men även kollegor 

och föräldrar, som jag utvecklats mest. Det är en stor förmån att ha fått vara en 

aktiv del av så många möten, några av dessa har jag skrivit om i min egen autoet-

nografiska berättelse (lärarberättelsen). I berättelsen (som består av nio möten) 

försöker jag beskriva vad begreppet hälsa innebär för mig, framförallt i en skol-

kontext, och jag utgår ifrån olika möten med elever under de senaste tio åren. I 

berättelsen går det att se hur min egen hälsosyn pendlar mellan patogena och 

salutogena utgångspunkter. Mötena visar samtidigt hur svårt det är att lämna 

gamla upptrampade stigar. 

Vad är det då som krävs för att mötet ska få ett hälsosamt utfall? I mötets natur 

ligger en hälsofrämjande social aspekt, någon ser dig, bryr sig om dig och upp-

märksammar dig. Jag tror också att förmågan att verkligen lyssna är essentiell. Att 

få den man pratar med att känna sig trygg, respekterad och komfortabel är av vikt 

för att det överhuvudtaget ska bli ett möte i egentlig bemärkelse. För att detta ska 

uppnås är relationskapital en förutsättning, något som i sig är avhängigt tid. Daglig 

kontakt skapar trygghet och bygger kapital mellan människor, inte minst lärare 

och elev. För att det verkligen ska bli ett samtal, ett hälsosamt sådant, krävs det 

emellertid att jag i min roll som coach är öppen för alla möjligheter och inte har 

tolkningsföreträde i frågan huruvida något är hälsosamt eller inte. Samtidigt är 

själva rollen som idrottslärare och hälsocoach problematisk och här är jag inte på 

långa vägar färdig med mitt lärande (om man nu blir man nu någonsin blir det). 

Hur ska jag kombinera det fostransuppdrag som finns i min lärarroll med att inte 
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styra mina elever in i en fålla som begränsar och kanske till och med leder till 

ohälsa. Coaching handlar ju i mångt och mycket om styrning kontra självstyrning. 

Oavsett om styrningen sker direkt eller indirekt så har jag en oerhörd maktposit-

ion som det gäller att vara medveten om och väldigt ödmjuk inför. På samma sätt 

gäller det att vara ödmjuk inför uppdraget att kommunicera de erfarenheter upp-

satsen gett mig. Min huvudsakliga målgrupp är praktiserande lärare på fältet som 

inte har haft samma möjlighet att stanna upp och reflektera.  

Blir människor besvikna och frustrerade på grund av våra samtal är de inte att 

betrakta som hälsosamtal utan som ohälsosamtal! Det är min uppgift som hälso-

coach att bidra till att samtliga möten blir hälsofrämjande för individen alldeles 

oavsett om denne passar in i samhällets patogena norm eller inte, här har eleverna 

varit mina läromästare, genom mina möten har jag exempelvis fått lära mig att alla 

inte måste springa löprundor och att man kan vara hälsosam utan att äta grönsa-

ker. Det är bara det att jag måste vara öppen för dessa möjligheter. Detta faktum 

gäller i minst lika hög grad undervisningen i idrott och hälsa. Det är inte accepta-

belt att en enda elev ska gå igenom skolans idrottsundervisning med svagare själv-

känsla som följd. Jag har med egna ögon sett det Nilsson (2003) skriver om, hur 

ett skolmisslyckande leder till ohälsa. Jag har under snart två decennier som lärare 

sett exempel på elever med sargad självkänsla, inte sällan är det elever som av 

olika anledningar misslyckats i skolans idrottsundervisning. Att få en stämpel i 

pannan där det står är att man inte passar in i normen, att man måste skärpa till 

sig för att kunna bli en duglig samhällsmedborgare är allt annat än uppbygglig. Det 

talas hela tiden om att eleverna ska fostras till att ta eget ansvar för sin hälsa men 

vem bär ansvaret för den ohälsa som skolan och skolans ”hälsoarbete” många 

gånger är direkt orsak till? 
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BILAGOR 

 
 

 

Bilaga 1 

 

 

Information om forskningsprojekt 
 

Under våren kommer ni elever i år 6 att skriva en svenskuppsats i 

ämnet Hälsa. 

 

Hur har det påverkat er att ni gått på en skola som haft profilen 

”Hälsa och lärande i samspel”? 

 

Tanken är att era berättelser sedan kommer att analyseras av mig 

och användas i min forskning. 

 

I redovisningen kommer inga namn att nämnas. 

 

Har ni frågor om projektet eller undersökningen är ni mycket väl-

komna att höra av er till: 

 

Magnus Brolin 
Örebro universitet 

Email: magnus.brolin orebro.se 

Tel: 0705-448223 

 

Handledare för projektet är Mikael Quennerstedt vid Örebro uni-

versitet. 

 

_____________________________________________________ 

 

Jag tackar JA till att delta i forskningsprojekt. 

 

Namn:_____________________________ 
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Bilaga 2 

 

 

 Information om forskningsprojekt 
 

Under våren kommer eleverna i år 6 att skriva en svenskuppsats i 

ämnet Hälsa. 

 

Tanken är att deras berättelser sedan kommer att analyseras av mig 

och användas i min licentiatuppsats. 

 

Syftet med min forskning är att se hur har det påverkat era barn att 

de gått på en skola som haft profilen ”Hälsa och lärande i samspel”? 

 

I redovisningen kommer inga namn att nämnas. 

 

Om du/ni inte samtycker till att ditt/ert barns berättelse används, 

skicka med blanketten till ditt/ert barns lärare. Har ni några frågor 

och funderingar om projektet eller undersökningarna är ni mycket 

välkomna att höra av er till: 

 

Magnus Brolin  Sarah Holmqvist 
Örebro universitet  Stora Mellösa skola 

Email: magnus.brolin orebro.se      Email:  

Tel: 0705-448223  sarah.holmqvist orebro.se 

 

Handledare för projektet är Mikael Quennerstedt vid Örebro uni-

versitet. 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Jag vill inte att mitt barn ____________________ deltar i projektet. 
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