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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att göra en komparativ undersökning mellan Sverige och Norge 

respektive Sverige och Danmark om hur hälsobegreppet används i kursplanerna i idrott och 

hälsa. Studien utgår från två frågeställningar: Vilka olika synsätt kring hälsobegreppet kan 

urskiljas? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kursplanerna? Studien utgår från en 

kvalitativ textanalys där kursplaner från Sverige, Norge och Danmark har analyserats. 

Kursplanerna har analyserats utifrån en framtagen analysmodell.  

 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är Aaron Antonovskys teori kring KASAM, känslan av 

sammanhang. Resultatet visar att den fysiska hälsan är dominerande i samtliga kursplaner och att 

den psykiska hälsan har större utrymme i den norska och den danska kursplanen jämfört med 

den svenska kursplanen.  
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1. Inledning 

Under vår utbildning på lärarprogrammet har vi vid ett flertal gånger varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning på olika skolor. Under en period av vår verksamhetsförlagda 

utbildning var Skolinspektionen ute och gjorde en flygande inspektion i utvalda skolor i landet för 

att se hur innehållet i ämnet Idrott och hälsa såg ut (Skolinspektionen, 2010). Båda författarna till 

den här studien var närvarande vid inspektionen och var även ansvariga för de granskade 

lektionerna. Resultatet av inspektionen visade att hälsa fick litet utrymme under lektionerna i 

landets skolor. Det är intressant då hälsa är en tydlig utskriven del i kursplanerna för ämnet. 

Vidare visade rapporten att lärare ofta undervisade ur ett fysiologiskt perspektiv och menade på 

att fysisk aktivitet är en väg till god hälsa. Det perspektivet är dock smalt och ger inte en bild av 

hela kursplanen.   

Varje år i december presenterar google listor på vilka sökord som har varit de mest populära 

under året som gått. Under kategorin på frågor som börjar med ”vad är” hamnade ”Vad är 

hälsa?” på femte plats (My new desk). Det visar på att hälsobegreppet är svårdefinierat.  

Med det i åtanke vill vi med denna studie undersöka vilka olika synsätt som kursplanen innehåller, 

för att belysa hela kursplanen. Vidare vill vi jämföra hälsobegreppet med den norska och danska 

kursplanen för att se vilka likheter och skillnader det finns.  

Den svenska kursplanen har analyserat gemensamt medan den norska kursplanen analyserats och 

diskuterats av Jennie och den danska kursplanen av Emma. Den tidigare forskningen har 

fördelats följande, Emma har arbetet med hälsobegreppet och den teoretiska utgångspunkten 

medan Jennie arbetat med ämnets syfte, hälsoarbetet i skolan och barns och ungdomars hälsa.  
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2. Bakgrund 

Mycket av det tidiga arbetet av hälsofrämjandet i Sverige hade utgångspunkter som handlade om 

att skapa en frisk befolkning som utgjorde bra arbetskraft och bra soldatmaterial. Under nästan 

hela 1800-talet följde skolgymnastiken samma utgångspunkter (Annerstedt, Pietersen & Rønholt 

2001:114). Detta var en följd av de stora omvälvningarna i den politiska situationen i Sverige åren 

runt sekelskiftet 1800 (Annerstedt 1991:103). Dåliga tider, krig och stor utvandring gjorde att 

statsmakterna ansåg att Sverige befann sig i en krissituation. Det fanns inte män som kunde 

försvara eller bygga upp landet. Därför blev folkhälsotillståndet en statsangelägenhet (Hultgren 

2002:14). Sverige förlorade Finland och nationalistiska stämningar och kampberedskap väcktes. 

Det skapade goda förutsättningar för fysisk fostran (Annerstedt 1991:103).  

År 1807 ansåg man för första gången att gymnastik skulle utövas vid de svenska läroverken.  Det 

var dock inte tal om någon obligatorisk undervisning utan det skulle endast utövas på raster och 

under lärares tillsyn. Även om gymnastik inte var något ämne var det ändå första gången 

kroppsövningar blev omnämnt i skolordningen. Innan dess nämndes lek som en aktivitet som 

kunde utföras i skolan om de inte var för ”bullersamma”. Det var viktigt att lekarna inte var 

oädla, slappa eller tröttande. Enligt Annerstedt fanns det fyra motiv kring varför gymnastik 

legitimerades i skolan. Det politiska och nationalistiska motivet och det militära motivet som går 

att koppla till den allmänna värnpliktens införande. Det tredje är det hälso- och hygieniska 

motivet vilket innebar att eleverna skulle bli mer motståndskraftiga mot sjukdomar samt det 

fjärde och sista motivet som är det rekreativa motivet, för mycket tid ägnades åt teoretiska ämnen 

och gymnastiken skulle motverka stillasittande (Annerstedt 1991:105). 

I 1820 års skolordning infördes gymnastik som ett obligatoriskt ämne i trivialskolan (Annerstedt 

1989:23). Det var brist på utbildade gymnastiklärare och det fanns inte heller lokaler att tillgå. 

Syftet med ämnet var att ”behandla” barnen och bedriva en medikal- och delvis militärisk 

gymnastik (Annerstedt, Pietersen & Rønholt 2001:106). Fast att gymnastik hade blivit ett 

obligatoriskt ämne var utbredningen av ämnet dåligt och i vissa skolor undervisades det inte i 

ämnet. Personer i ledande ställning var inte vidare positiva till ämnet och inom läroverken 

härskade det klassiska bildningsidealet. Ämnet ansågs inte viktigt och i vissa fall onödigt då 

barnen ofta arbetade hemma på gården och fick på så vis röra på sig. I skolan skulle de syssla 

med viktiga saker som att läsa och räkna, inte ”störande” sidoaktiviteter som gymnastik 

(Annerstedt 1989:48).  
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Under 1800-talet hölls ämnet vid liv mycket på grund av militära skäl. Samhället skulle uppfostra 

starka män som kunde bli goda soldater. Därför hade militära övningar ett stort inflytande på 

undervisningen (Annerstedt 1989:49). Då ämnet var hårt styrt av militära övningar och fokus på 

pojkar var flickgymnastiken i stort sett obefintlig. År 1850 hade fem flickskolor grundats och vid 

sekelskiftet hade antalet växt till 80. År 1869 uppmärksammade flickskolekommitén att flickor 

har lika stort behov att gymnastik som pojkar. Det visade sig även i en studie av läkaren Alex Key 

att 44,8 % av de 11 227 eleverna som var med i undersökningen led av långvarig sjukdom eller 

annan åkomma (Annerstedt, Pietersen & Rønholt 2001:116). Sjukprocenten bland elever på 

flickskolorna var högre än på gossläroverken vilket gjorde att flickgymnastiken började komma 

igång på slutet av 1800-talet (Annerstedt 1989:50-52).  

Efter Keys hälsoundersökning följde en proposition år 1887 som talade om vikten av mer fysisk 

aktivitet för skoleleverna och kritiserade även vapenövningar som hade bidragit till att lekandet 

bland barn hade minskat. Man menade att lek stod för rörelseglädje, levnadslust och 

handlingskraft och gymnastiken ansågs vara tung och tråkig (Annerstedt, Pietersen & Rønholt 

2001:118). År 1919 ändrade ämnet namn från ”gymnastik” till ”gymnastik med lek och idrott” 

(Annerstedt, Pietersen & Rønholt 2001:106). I början av 1900-talet präglades undervisningen av 

ett hygieniskt perspektiv. Skolan hade en fostrande roll och skulle nu kontrollera hygien och 

matvanor (Hultgren, 2002:14). 

Under 1950-talet blev det ett skifte från kollektiv och hård styrd gymnastik till mer lek och idrott i 

friare former. Det var inte längre fokus på exakthet i olika rörelser utan rörelseglädje och den 

individuella kroppens möjlighet att individuellt uttrycka rörelser. Konditionsbefrämjande 

övningar dominerade ämnesinnehållet och gymnastiklärarens huvuduppgift var att få eleverna att 

svettas. Senare bytte även ämnet namn från ”gymnastik med lek och idrott” till ”idrott” 

(Annerstedt, Pietersen & Rønholt 2002:107). 

År 1994 bytte ämnet återigen namn, från ”idrott” till ”idrott och hälsa”. Det var inte bara ett 

namnbyte utan det innebar en stor förändring i ämnet som nu skulle ha ett tydligare 

hälsoperspektiv (Annerstedt, Pietersen & Rønholt 2001:107). I tidigare policydokument kring 

skolbarns hälsa fram till 1960-talet har eleverna betraktats som passiva mottagare av hälsofakta. I 

nutida dokument är det av vikt att eleverna själva ska kunna ta ställning till vad som är hälsa och 

förstå samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och livsstil (Annerstedt, Pietersen & Rønholt 

2001:115). Enligt Lpo94 skulle ämnet alltså stimulera till medvetenhet om den egna livsstilens 

betydelse för hälsan. Den lokala friheten vad gäller innehåll och arbetssätt har ökat väsentligt 



 8 

vilket bidrar till att ämnesutformningen varierar kraftigt i landets skolor (Annerstedt, Pietersen & 

Rønholt 2001:108).  Dagens gällande läroplan, Lgr11, trädde i kraft 1 juli 2011 (Skolverket, 2011). 

I propositionen Mål för folkhälsan (2002/03:35) föreslog regeringen för riksdagen ett förslag om 

övergripande nationellt folkhälsomål, en sektorövergripande målstruktur för samlat 

folkhälsoarbete med målområden och att regeringen får bestämma delmålen för arbetet 

(Regeringen, 2002:4). Att samordna detta arbete och ansvara för uppföljningen av det 

övergripande målet blir en uppgift för Statens folkhälsoinstitut (Regeringen, 2002:2).  

År 2003 beslutade riksdagen om en ny folkhälsopolitik, de antog regeringens proposition, för att 

mellan olika grupper i befolkning minska skillnader i hälsa och för att förbättra folkhälsan. Denna 

har elva målområden och ett övergripande nationellt mål. Regeringen har gett FHI, Statens 

folkhälsoinstitut, uppdraget att samordna och ansvara för dels uppföljningen av det övergripande 

målet och dels uppföljningen av de olika målområdena. Resultatet av detta ska av FHI redovisas i 

en folkhälsopolitisk rapport som vidare ska verka som ett underlag för regeringens 

folkhälsoarbete. Rapporteringen utgår från hälsans bestämningsfaktorer det vill säga faktorerna i 

människors livsvillkor och samhällets organisation och inte utifrån hälsoproblem och sjukdomar 

(Statens folkhälsoinstitut, 2005:12).  

 

När man ser på FHIs resultat ur ett barn- och ungdomsperspektiv går det bland annat att 

konstatera att i åldern 15-24 år har konsumtionen av alkohol och illegala droger fördubblats de 

senaste 15-20 åren. Bland åldrarna 10-24 år har även förekomsten av fetma fördubblats under 

samma period (Statens folkhälsoinstitut, 2005:18). I FHIs rapport presenteras 42 förslag som 

med hotet mot folkhälsan i åtanke anses vara extra viktiga. Inom problemområdet fysisk 

inaktivitet och övervikt presenteras ämnet idrott och hälsa där de anser det viktigt att ämnet 

utvecklas och kvalitetsäkras (Statens folkhälsoinstitut, 2005:23).  

 

I den Folkhälsopolitiska rapporten som kom 2010 beskrivs igen vikten av att barn får möjlighet 

till fysisk aktivitet i skolan som ett steg mot bättre hälsa. Vidare beskrivs vikten av skolans 

insatser i form av förmedlare av goda vanor inom bland annat mat och måltidsmönster (Statens 

folkhälsoinstitut 2010:151). 

 

Enligt läroplanen för grundskolan har skolan som uppdrag att bland annat ”sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (Skolverket, 2011:9). I 

läroplanens övergripande mål och riktlinjer beskrivs att skolan ska ansvara för att varje elev efter 
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genomgången grundskola ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse 

för hälsan, miljön och samhället” (Skolverket, 2011:14). I kursplanen för ämnet idrott och hälsa 

beskrivs i ämnets syfte att eleverna ska få möjlighet att ”utveckla kunskaper om vad som påverkar 

den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (Skolverket, 2011:51). Vidare ska 

undervisningen leda till att eleverna ”ges möjlighet att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa 

och livsstil.” (Skolverket, 2011:51).  

 

År 2010 gjorde Skolinspektionen en oanmäld inspektion på cirka 300 lektioner i ämnet idrott och 

hälsa. Ett av syftena med den flygande tillsynen var att se vilka aktiviteter som förekom under 

lektionerna. Resultatet visade att en stor del av aktiviteterna var bollspel och bollekar vilket är en 

aktivitet som inte finns tydligt framskrivet i kursplanen. Hälsoperspektivet som däremot tydligt 

finns beskrivet förekom väldigt knapphändigt. Det som kunde ses av Skolinspektionens besök 

vara att kursplanens bredd inte gjorde sig synlig i undervisningen (Skolinspektionen, 2010:5). 

Denna tillsyn gjordes innan införandet av Lgr11. Den allmänna diskussionen i samhället kring 

hälsa med tillhörande larmrapporter om försämrad hälsa för barn och ungdomar har påverkat 

kursplanen i idrott och hälsa. Eftersom hälsoperspektivet är en tydlig del i kursplanen är resultatet 

av inspektionen förvånande. Flera förklaringar kan finnas till detta bland annat traditioner som 

har sin grund i tidigare kursplaner, förväntningar från eleverna om lektionsinnehållet och lärares 

upplevelse av kursplanens svårigheter i tydlighet och omsättning i praktiken. Lärare tolkar ofta 

hälsa utifrån ett fysiologiskt perspektiv och då att fysisk aktivitet är en väg till god hälsa. Det 

perspektivet är smalt och ger inte den helhetssyn som kursplanen beskriver (Skolinspektionen, 

2010:8). Hälsobegreppet är ett vitt begrepp med olika synsätt. Vilka synsätt innefattar begreppet i 

kursplanen för idrott och hälsa? Och betyder det faktum att ämnet i Sverige innefattar ordet hälsa 

att vi har andra synsätt och arbetar mer med det än i Norge och Danmark där ämnet heter 

kroppsøving respektive idræt?  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Hälsobegreppet 

WHO är en myndighet för hälsa inom FN-systemet deras ansvar ligger bland annat i att 

tillhandahålla ledarskap inom globala hälsofrågor, sätta normer och standarder, forma agendan 

inom hälsoforskningen och övervaka och bedöma hälsoutvecklingen. Sverige är ett av WHOs 

194 medlemsländer och som medlemsland är Sverige ålagda att acceptera och följa deras 

konstitution (WHO, 2012). 

 
WHOs definitioner av hälsa har genom åren varit: 

 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of        

disease or infirmity” (1948) (Hultgren, 2002:28). 

 

“Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a 

positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities” (Ottawa, 

1986) (Hultgren, 2002:28). 

 

“Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite of human life and social 

development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a ‘product’ we can acquire, 

but rather something ever changing, always in the process of becoming” (1991) (Hultgren, 2002:28).  

 

Begreppet har utvecklats från att ses som ett mål till att se det mer som en resurs. Det är från 

början ett tillstånd och utvecklas till att bli en resurs i det dagliga livet och vidare en process som 

ständigt bör utvecklas och underhållas. 

 

Medin och Axelsson har i sin bok Begreppen hälsa och hälsofrämjande (2000) en redovisning av 

resultaten i två litteraturgenomgångar kring begreppen hälsa och hälsofrämjande. Inledande har 

de kategoriserat indelningen av teorier om hälsa i tre olika kategorier. Den första kategorin 

innefattar definitioner av hälsa, alltså teorier kring definitioner av hälsans natur och svarar då på 

frågan Vad är hälsa? I kategori två finns teorier som är mer oklara gällande hälsans natur. Med 

andra ord definieras hälsa med utgångspunkt i en blanddiskussion kring hälsans natur, vilka 

strategier som leder till hälsa. Kategori tre består av teorier där begreppet förklaras utifrån 
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faktorer som påverkar hälsa och strategier som leder till hälsa. Kort beskrivet kan det svara på 

frågan Hur uppstår hälsa? (Medin & Axelsson, 2000:39).  

 

Vidare delar författarna Medin och Axelsson in synen på hälsa i två olika grupper nämligen 

biomedicinsk och humanistisk. Inom den biomedicinska är synen på hälsa inriktad på hälsa som 

motsats till sjukdom. Inom den humanistiska ser man på olika vis på sambandet mellan sjukdom 

och hälsa. Eftersom den humanistiska inriktningen är den som till störst del förekommer i 

kursplaner och skola ligger vidare fokus på den (Medin & Axelsson, 2000:40). 

 

I Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion formulerar Rydqvist och Winroth en definition av hälsa, 

”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav – och för att 

kunna förverkliga sina personliga mål.” (Rydqvist & Winroth, 2003:16). I definitionen finns ett 

egenvärde, att må bra. Det finns även en handlingsförmåga där hälsa som resurs bidrar till detta 

och dessutom ett mål, där viljan att handla är en viktig del. Vidare diskuterar de det holistiska 

perspektivet, en helhetssyn, med olika dimensioner av hälsa. Dessa dimensioner är psykiska, 

fysiska, sociala och existentiella. I och med detta skiljer de analytiskt mellan kroppslig och 

upplevd hälsa (Rydqvist & Winroth, 2003:16-17).  

 

Ewles och Simnet menar att för att kunna svara på frågan ”Vad innebär begreppet hälsa för dig?” 

behöver man urskilja ett antal dimensioner inom begreppet. Dessa dimensioner klassificerar de på 

följande vis. Fysisk hälsa som berör kroppens funktion, psykisk hälsa som berör förmågan att tänka 

klart och emotionell hälsa som innebär förmågan att uppleva och uttrycka känslor. Vidare kommer 

social hälsa där förmågan att skapa och upprätthålla relationer är central, andlig hälsa som 

förknippas med bland annat religion och livsfilosofi och till sist samhällsbetingad hälsa som till 

skillnad från tidigare dimensioner berör omgivningen istället för enbart individen. Alla aspekter är 

beroende av varandra och hänger samman, det så kallade holistiska synsättet (Ewles & Simnet, 

1994:18-19). 

3.1.1 Salutogen ansats  

Den salutogena ansatsen genomsyrar starkt dagens diskussion i Sverige kring hälsoteori enligt 

Medin & Axelsson (2000). Här diskuteras inte hälsans natur utan snarare vad som bidrar till hälsa 

eller vad som bidrar och krävs för att upprätthålla hälsa. Antonovsky är en teoretiker som utgår 

från ett salutogent perspektiv (Medin & Axelsson, 2000:63).  Salutogenes står för faktorer som 

leder till hälsa i motsats till patogenes som innefattar det som orsakar sjukdom. Enligt det 
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salutogena perspektivet uppkommer hälsa då individen innehar en känsla av sammanhang. Det är 

inte vad som orsakar sjukdom som är det intressanta utan hur individen trots påfrestningar kan 

ha hälsa (Medin & Axelsson, 2000:63).  

3.1.2 Hälsa som tillstånd, upplevelse, resurs eller process 

Förutom tidigare beskrivna kategorier och indelningar finns fyra huvuddrag i synen på hälsa. 

Dessa huvuddrag är hälsa som tillstånd, hälsa som upplevelse, hälsa som en resurs och hälsa som 

en process. Hälsa som ett tillstånd finns med i teorier där hälsa och sjukdom ses som motpoler. 

Beroende på var på skalan man ligger är hälsotillståndet bättre eller sämre. Hälsa som upplevelse 

kan exempelvis vara att uppleva välbefinnande eller en mening med livet. Dessa återfinns bland 

annat i salutogena och teologiska ansatsen (Medin & Axelsson, 2000:69). 

 

När man ser på hälsa som en resurs kan det ses som en del i att nå de mål man har i livet till 

exempel att nå välbefinnande. Det kan även ses som en resurs som är av betydelse för att motstå 

sjukdom. Hälsa som en process är när hälsa ses som något föränderligt med möjlighet att påverka 

och inte ett statiskt tillstånd. Utvecklingen kan ske i förhållande till andra delar såsom handling 

och omgivning (Medin & Axelsson, 2000: 69-70). 

3.2 Ämnets syfte 

Ämnet idrott och hälsa har sedan införandet i skolan haft olika syften om vad som ska läras ut till 

eleverna. Tidigare låg fokus på fysisk aktivitet i ämnet men när Lpo94 infördes blev det även ett 

kunskapsämne. Lpo94 har även ett hälsofrämjande syfte utskrivet och den fysiska aktiviteten får 

inte samma vikt i kursplanen. Håkan Larsson betonar i sin studie att lärare inte fått någon 

utbildning i hur de ska undervisa i ämnet utifrån Lpo94. Enligt Larsson är den största orsaken till 

det att ämnet inte har något kunskapsteoretiskt fundament att vila på. Blivande lärare får därför 

utbildning i vad som fungerar i gymnastiksalen men inte någon teoretisk del (Larsson, 2008:43-

45). 

  

Vid införandet av Lpo94 präglades läroplanen av att eleverna själva skulle ta större ansvar för sitt 

lärande och styrdokumenten var nu kortare och mer övergripande. Det lämnade större frihet till 

kommunen, skolan och lärarna att tolka och utforma lokala kursplaner, betygskriterier och 

undervisningen (Sandahl, 2002:12-16).  
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3.3 Hälsoarbetet i skolan 

Thedin Jakobsson har i sin rapport (2005) undersökt hur lärare i idrott och hälsa upplever och 

resonerar kring hälsoperspektivet i sin undervisning. Undersökningen visade att flertalet av 

lärarna hade svårt att svara på hur de låter hälsa komma till uttryck i sin undervisning. Vidare 

beskriver Thedin Jakobsson att lärarna upplever det som svårt att få in hälsa på ett bra sätt i sin 

undervisning då det finns många olika definitioner och tolkningar av begreppet. Resultatet från 

undersökningen visar bland annat att många lärare anser att idrott och fysisk aktivitet leder till att 

skapa hälsa hos eleverna. Genom att eleverna är aktiva under lektionerna når de hälsa. Andra 

anser istället att hälsa inte har något att göra med idrott och fysisk aktivitet utan det är ett eget 

område som handlar om kostvanor, droger och avslappning med mera. De flesta lärarna har 

gemensamt att det är svårt att veta hur hälsa ska integreras i undervisningen. Hälsa ses ofta som 

något teoretiskt och genomsyrar då inte den praktiska undervisningen (Thedin Jakobsson 

2005:48).  

 

Några av lärarna i undersökningen var osäkra på i vilket ämne hälsa passade in och ansåg att det 

är något hela skolan bör arbetar med. Eftersom hälsobegreppet är svårdefinierat bidrar det till att 

det inte finns någon samsyn på vad begreppet egentligen infattar. Utifrån lärarnas reflektioner 

över begreppet hälsa har Thedin Jakobsson sammanställt tre olika svar om vad som gäller hälsa 

inom ämnet 

 Hälsa är något teoretiskt som man förknippar med traditionell klassrumsundervisning 

där man läser, svarar på frågor och diskuterar begreppet men där det fortfarande ingår 

som en del i ämnet 

 Hälsa har man i andra ämnen, så som hemkunskap när man undervisar om kost eller 

naturkunskap där man har moment som främst handlar om människokroppen. Dessa 

ämnen kan integreras med idrott och hälsa men det förkommer inte särskilt ofta. 

 Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysiskt aktiv 

främjar man hälsa på kort och lång sikt. Hälsa är något man genomför enligt 

förmedlingspedagogiken. Man informerar om på vilket sätt man ska träna och på vilket 

sätt olika övningar är nyttiga (Thedin Jakobsson, 2005:59). 

 
Det sista svaret som gäller hälsa inom ämnet får även stöd från Skolinspektionen då de gjorde sin 

flygande inspektion. Hälsobegreppet är en tydlig del av kursplanerna och när de visade sig att det 

var knapphändigt vid inspektionerna ansågs det resultatet som förvånande. Det visade sig att 

lärare ofta tolkar hälsa utifrån ett fysiologiskt perspektiv och man menar då precis som i Thedin 

Jakobssons studie att fysisk aktivitet är en god väg till hälsa. Perspektivet anses dock som smalt 
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och ger inte en helhetsbild av kursplanen (Skolinspektionen, 2010:8). Raustorp lyfter även fram 

ett annat perspektiv, den psykiska hälsan. Han anser att den psykiska hälsan är viktig för att 

frambringa en god fysisk självkänsla. Den fysiska självkänslan är viktig för att eleverna ska kunna 

utföra aktiviteter utan tvång samt vara aktiv och utvecklas inom Idrott och hälsa-ämnet 

(Raustorp, 2006:26). 

År 2002 genomfördes en utvärdering av ämnet idrott och hälsa där 225 lärare deltog i en 

enkätundersökning (Eriksson m.fl. 2003:17). Resultatet visade att lärare främst ville visa på att 

”det är roligt med fysisk aktivitet” följt av ”att eleverna lär sig att samarbeta”. Utifrån de 14 olika 

kategorierna lärarna fick välja på ansåg de att ”utveckla sin kritiska förmåga” och ”att lära 

eleverna tävla och konkurrera” var minst viktigt. 

3.4 Barn och ungdomars hälsa 

Från 1850-talet och framåt diskuterades skolelevers hälsa bland framför allt lärare och läkare. 

Många ansåg att elevhälsan hade blivit sämre och att det berodde på intellektuell 

överansträngning samt fysisk svaghet. Alex Key fick i uppdrag att undersöka elevhälsan i skolan. 

Studiens resultat visade sig att elevhälsan var dålig och värre bland flickor än pojkar. Han 

motiverade barnens sjukdomar med att barnen satt för mycket stilla och var intellektuellt 

överansträngda som många hade trott. Det är även idag på 2000-talet samma argument som förs 

fram av läkare vad det gäller barn och ungdomars brist på fysisk aktivitet (Annerstedt, Pietersen 

& Rønholt 2001:117-118).  

 

Skillnaden i medellivslängd i världen är stor men Sverige är ett land som ligger bra till. Jämfört 

med de övriga länderna i Norden stärker Sverige sitt försprång, främst då beroende på den svaga 

ökningen i Danmark (Socialstyrelsen, 2001:38) Spädbarnsdödligheten är låg i västvärlden och allra 

lägst är den i Sverige (Socialstyrelsen, 2001:43). Även självmordsantalet har minskat med 40 % i 

Sverige sedan 1980-talets början. Flera faktorer som minskad alkoholkonsumtion, ökad 

försiktighet vid utskrivning av mediciner och bättre omhändertagande av människor i depression 

(Socialstyrelsen 2001:82).  Trots den ljusa bilden av hälsoutvecklingen i Sverige finns det vissa hot 

mot hälsan. Under 1990-talet har ängslan, oro, stress och sömnbesvär ökat, mest bland yngre 

kvinnor. Dessa symtom är ofta en reaktion på påfrestningar som sker i människors liv. Kan vi 

inte övervinna dessa påfrestningar kan det i sin tur leda till psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 

2001:89). Även övervikten i landet har ökat och speciellt bland unga vuxna (Socialstyrelsen, 

2001:258).  
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Inom Nordiska rådet finns det olika samarbetsområden. Det social- och hälsoområdet baserar sig 

på värden som utgör grunden för den nordiska välfärdsmodellen. Nordiska rådets förhoppning är 

att länderna tillsammans ska öka förutsättningarna för en god folkhälsa vilket leder till ökat 

välstånd i Norden. Syftet är att sprida information och kunskap om hälsa. Gemensamt för de 

nordiska länderna är att den psykiska ohälsan är framtiden stora folkhälsoproblem (Nordiska 

rådet). 

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Aaron Antonovsky utgår i sin syn på hälsa från perspektivet om varför folk, trots alla 

påfrestningar, förblir friska istället för varför folk blir sjuka. Han utgår från ett salutogent 

perspektiv. Den infallsvinkeln innebär att vi inte bara klassificerar människor som friska eller 

sjuka utan ser ett helhetsperspektiv, var de befinner sig från hälsa till ohälsa. Den fokuserar på att 

se vilka faktorer som bidrar till tillståndet eller skapandet av rörelse mot den mer friska polen. 

Antonovsky ser inte det salutogena synsättet som det enda rätta utan han menar att det 

salutogena och patogena synsätten ska ses som ett komplementärt förhållande (Antonovsky, 

1991:34-35). 

 

Vidare har Antonovsky, utifrån detta synsätt, utvecklat kärnan i den salutogenetiska frågan 

genom att formulera begreppet känsla av sammanhang, KASAM. Begreppet innefattar tre 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vid hög KASAM är värdena av 

dessa komponenter höga (Antonovsky, 1991:38).  

 

Antonovskys definition av KASAM: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang (Antonovsky, 

1991:41).  

 

Begriplighet är i vilken grad inre och yttre stimuli uppfattas som gripbara. Att informationen ses 

som tydlig, sammanhängande, ordnad och strukturerad i motsats till brus som uppfattas bland 

annat som oordnad, kaotisk och oförklarlig. Är begripligheten hög förväntas stimuli som den 

människan möter vara förutsägbar eller om den kommer oväntat åtminstone gå att förklara och 

ordna (Antonovsky, 1991:39). 
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Hanterbarhet är de resurser man upplever sig ha till sitt förfogande och som kan hjälpa en att 

möta krav som ställs av de stimuli man möts av. Dessa resurser kan dels vara kontrollerade av en 

själv och dels kontrollerade av andra men som man känner att man kan räkna med. Är känslan av 

hanterbarhet hög kommer inte omständigheterna ge offerkänslor. Negativa saker händer i livet 

men med hanterbarhet kan man ta sig ur det (Antonovsky, 1991:40).  

 

Meningsfullhet ses som KASAMs motivationsbegrepp och syftar till livets känslomässiga 

innebörd och i vilken grad den känslan infinner sig. De problem och krav i livet, eller åtminstone 

en del av dem, som man ställs inför är värda att lägga energi på och värda engagemang. 

Utmaningar kan då ses som mer positiva istället för bördor man vill vara utan. Problem kan vara 

många gånger vara negativa men när dessa uppstår kan en människa med hög meningsfullhet i 

större grad konfrontera problemet eller utmaningen och vidare även söka mening i den 

(Antonovsky, 1991:41).  
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en komparativ undersökning mellan Sverige och Norge 

respektive Sverige och Danmark om hur hälsobegreppet används i kursplanerna i idrott och 

hälsa. 

4.2 Frågeställningar 

 Vilka olika synsätt kring hälsobegreppet i norska, svenska och danska kursplanerna i 

idrott och hälsa kan urskiljas utifrån kategorierna resurs, tillstånd, process och upplevelse?  

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan kursplanerna när det kommer till 

hälsobegreppen och KASAM?  
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5. Metod 

5.1 Kvalitativ textanalys 

För att svara på studiens frågeställningar används en kvalitativ textanalys. Det är viktigt att 

noggrant gå igenom det insamlade materialet för att ge det en rättvis bild. Kvalitativ textanalys 

passar denna studie bra då den ”går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår.” (Esaiasson m.fl. 2004:233).   

 

En viktig bakgrund till denna metod är hermeneutiken som enkelt uttryckt innebär förståelse på 

ett djupare plan (Johansson & Svedner, 2010:49-51).  Det finns olika sätt att genomföra en 

textanalys men gemensamt för alla varianter är att det handlar om att tolkning av text. Relevant 

för den här studien är en kritisk närläsning av kursplanerna för att sedan kunna göra en 

komparativ jämförelse mellan de olika ländernas kursplaner. En kritisk närläsning innebär att man 

ställer frågor om texten och även dess innehåll och syftet med texten. Vad i texten som betonas 

och vad som inte betonas samt vad som finns med och vad som uteslutits (Johansson & Svedner, 

2010:49-51). Den kritiska närläsningen passar denna studie bra då en analys av vad som finns 

med i texten är väsentlig. Man kan då se vilka synsätt på hälsobegreppet som lyfts fram i 

kursplanerna och vilka som uteslutits samt vilka kategorier som finns med. 

Då en av studiens frågeställningar syftar till att synliggöra likheter och skillnader mellan de olika 

kursplanerna är en komparativ jämförelse viktig att genomföra. Med hjälp av en komparativ 

jämförelse kan likheter och olikheter mellan kursplanerna synliggöras (Johansson & Svedner, 

2010:50).  

5.2 Urval 

I studien studeras tre kursplaner i Idrott och hälsa för tre olika länder, Sverige, Norge och 

Danmark. För enkelhetens skull kommer det svenska begreppet kursplan användas som 

gemensamt begrepp för även norskans læreplan i kroppsøving samt danskans fælles mål i idræt.  Norge 

och Danmark har valts ut då de är två av våra grannländer samt att det finns många likheter 

länderna emellan. Språken är även så pass lika att en textanalys går att utföra utan större 

svårigheter då vi som författare till studien läst Svenska 3 där norska och dansk ingått i en 

delkurs. I den svenska kursplanen kommer årskurs 7-9 att granskas och i den norska årskurs 8-10. 

I den danska kursplanen kommer endast årskurs att 8-9 granskas då årskurs 10 inte har någon 
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obligatorisk undervisning i ämnet utan det är istället valbart (Undervisningsministeriet, 

2009:17/38). 

För att en kritisk närläsning ska vara möjlig har studien begränsats till endast tre kursplaner. Ett 

stort urval av material kan bidra till att en högkvalitativ textanalys inte går att genomföra på bästa 

sätt. Istället har studien inriktat sig på ett smalare material för att få studien mer tillförlitlig 

(Esaiasson m.fl. 2004:244). 

5.3 Kursplaner 

Nedan presenteras vilka material som samlats in samt analyserats. 

5.3.1 Svenska kursplanen Lgr 11 

Den svenska kursplanen i Idrott och hälsa består av tre delar. Den första delen är ämnets 

övergripande syfte. Den andra delen är det centrala innehållet för årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9. I 

denna studie är centrala innehållet för 7-9 intressant. Det centrala innehållet innefattar tre 

likadana kategorier för samtliga årskurser: 

 Rörelse 

 Hälsa och livsstil 

 Friluftsliv och utevistelse 

 

Den sista delen är kunskapskraven. Kunskapskrav för betygen E, C och A i slutet av årskurs 6 

och 9. I denna studie är kunskapskraven E i slutet av årskurs 9 intressanta.  

5.3.2 Norska kursplanen  

Den svenska motsvarigheten till ämnet Idrott och hälsa benämns vid Kroppsøving. Den kursplanen är 

uppdelad efter sex olika punkter: 

 Føremål 

 Hovedområde 

 Timetall 

 Grunnleggende ferdigheter 

 Kompetansemål 

 Vurdering 
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I den här studien kommer endast tre delar att ingå, føremål, hovudområder och kompetansemål. Den 

första delen är ämnets føremål (syfte). Precis som i den svenska kursplanen presenteras där vad 

ämnet syftar till. Del två består av hovudområder och beskriver olika kategorier som ska finnas med 

i de olika årskurserna. Till skillnad från den svenska kursplanen för ämnet skiljer sig kategorierna 

beroende på årskurs: 

 

Årssteg Hovudområde   

1-4 Aktivitet i ulike 

rørslemiljø 

  

5-7 Idrettsaktivitet Friluftsliv  

8-10 Idrettsaktivitet Friluftsliv Trening og livsstil 

Vg1-Vg3 Idrettsaktivitet Friluftsliv Trening og livsstil 

 

Därefter följer de olika kategorierna och en förklaring till vad varje kategori ska innehålla. Den 

tredje och sista punkten som analyseras är kompetansemål (motsvarigheten till de svenska 

kunskapskraven). 

5.3.3 Danska kursplanen 

Den danska kursplanen består av följande sex delar: 

 Formål for faget idræt 

 Slutmål for faget idræt  

 Trinmål for faget idræt  

 Slutmål og trinmål  

 Læseplan for faget idræt 

 Undervisningsvejledning for faget idræt 
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Denna studie kommer undersöka Formål for faget idræt, slutmål for faget idræt 9. Klassetrin samt 

Læseplan for faget idræt. Formål for faget  idræt behandlar ämnets syfte. Punkterna slutmål for faget idræt 

9. Klassetrin och Læseplan for faget idræt  innehåller tre följande kategorier: 

 

 Kroppen och dens muligheder 

 Idrættens værdier 

 Idrættens kultur 

 

5.3.4 Sammanfattning av kursplaner 

I tabellen nedan visas en sammanfattning på vilka delar av kursplanerna som kommer att 

analyseras från respektive land. 

 

Svenska kursplanen Norska kursplanen Danska 

Syfte Føremål Formål for faget idræt 

Centralt innehåll Hovudområder Slutmål for faget idræt 

Kunskapskrav Kompetansemål Læseplan for faget 

idræt 

5.4 Procedur 

Som grund för den här studien ligger den svenska kursplanen. De norska och danska 

kursplanerna kommer sedan användas som verktyg för att utföra den komparativa jämförelsen 

som svarare på frågeställningen om likheter och skillnader mellan kursplanerna. Det viktigt i 

analysen att försöka finna tematiska kategorier. På så vis minskas risken att materialet endast blir 

en refererande framställning (Johansson & Svedner 2010:50). Därför har en analysmall använts 

för den här studien. 

Analysmallen består av fyra huvudkategorier baserade på olika synsätt på hälsa samt fyra 

underkategorier. De fyra huvudkategorierna är fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa och 

samhällsbetingad hälsa. De fyra underkategorierna är resurs, tillstånd, process och upplevelse. 

Syftet med kategorierna är att göra analysen tydligare och mer strukturerad. Vid kategorisering av 

resurs har vi utgått från verktyg som kan användas för att nå mål, ord som ”förutsättningar” och 

”möjlighet” kan ses som nyckelord. Vid tillstånd utgick vi från synen på hälsa som sjukdom eller 
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hälsa och skalan mellan dessa motpoler. Vid process utgick vi från det som är föränderligt och 

möjligt att påverka, nyckelord är ”utveckla” och ”påverka”. Kategoriseringen av upplevelse 

grundades på att uppleva välbefinnande då ord som ”upplevelser” och ”uppfattning” sågs som 

nyckelord.  

 

 Svenska kursplanen Norska/Danska kursplanen 

Hälsa som resurs   

Hälsa som tillstånd   

Hälsa som process   

Hälsa som upplevelse   

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas mätnoggrannhet, att allt material samlats in på samma sätt och att inte 

slumpen avgjort (Trost, 2005:111). Hur stor reliabiliteten i studien är beror på mätinstrumentet, i 

detta fall textanalysen. Reliabiliteten i den här studien är god då en analysmall har utformats för 

att studiens frågeställningar ska kunna besvaras.  

 

Med validitet menar man giltigheten i studien, om resultatet ger en sann bild av det som 

undersökts (Johansson & Svedner, 2010:83). Vi har i vår studie använt oss av en analysmall som 

konstruerats för att vi ska undersöka det som avses undersökas. Analysmallen konstruerades 

utifrån den forskning vi tagit upp kring hälsobegreppet. 

 

5.6 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna handlar om att visa respekt och hänsyn till de människor som deltar i 

studien. Respondenterna ska veta sina rättigheter och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande om de ej känner sig bekväma. Genom att följa dessa forskningsetiska aspekter och 

göra respondenterna medvetna om dem ska det skapa förtroende och öka motivationen hos den 

medverkande att delta konstruktivt i studien (Johansson & Svedner 2010:20). I denna studie 

analyseras endast offentliga dokument i form av kursplaner och därför har författarna inte behövt 

tagit hänsyn till de etiska aspekterna på samma vis som skulle ha behövts i en intervjustudie.  
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5.7 Reflektioner över metoden 

Kursplanerna är på olika språk, trots att de är så pass lika varandra kan det ändå uppstå oklarheter 

vid analysen av dem då samma ord i språken kan ha olika innebörd och värderingar vilket kan 

vara en svaghet i resultatet. Författarna till studien har analyserat den norska och danska 

kursplanen på varsina håll. En styrka i studien är dock att med tanke på svårigheterna i språket 

har Jennie och Emma haft huvudansvaret för varsin kursplan och sedan granskat varandras för 

att försäkra att kursplanerna har tolkats på samma sätt utifrån analysmallen.   
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6. Resultat och analys 

6.1 Svenska och norska kursplanerna 

I kategoriseringen utgår vi från begreppen hälsa som resurs, tillstånd, process och upplevelse 

utifrån de benämningar som används i Medin & Axelsson (2000). Då vi anser att dessa 

begrepp ger en bred bild av hälsobegreppet som helhet.  
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Fysisk hälsa 

 

 Svenska kursplanen Norska kursplanen 

Hälsa som 

resurs 

”Eleverna ska även ges förutsättningar för att 

utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om 

hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och 

fysiskt välbefinnande.” (Ämnets syfte) 

”Arbetsställningar och belastning till exempel vid 

fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, 

genom till exempel allsidig träning.” (Centralt 

innehåll) 

”Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, 

kost och hälsa” (Centralt innehåll) 

”sambandet mellan beroendeframkallande medel och 

ohälsa.” (Centralt innehåll) 

”Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.” 

(Centralt innehåll) 

”Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta 

upp mål för och planera träning och andra fysiska 

aktiviteter.” (Kunskapskrav) 

”Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt 

förebygga skador genom att förutse och ge enkla 

beskrivningar av risker som är förknippade med olika 

fysiska aktiviteter.” (Kunskapskrav) 

”Rørsle er grunnleggjande hos mennesket 

og fysisk aktivitet er viktigt for å fremje 

god helse.” (Føremål) 

”I faget skal elevane tileigne seg kunnskap 

om trening, livsstil og helse” (Føremål) 

”Hovudområdet trening og livsstil 

omfattar korleis ulike aktivitetar kan 

påverke helsa hos den enkelte.” 

(Hovudområder) 

”Samanhengar mellom aktivitet og livsstil, 

baserte på interesser og meistring hos den 

einskilde, er sentrale emne på detta 

området.” (Hovudområder) 

”bruke leik og ulike treningsformer for å 

utvikle eigen kropp og helse” 

(Kompetansemål) 

”forklare samanhengen mellom fysisk 

aktivitet, livsstil og helse” 

(Kompetansemål) 

”førebyggje og gje førstehjelp ved 

idrettsskadar” (Kompetansemål) 

Hälsa som 

tillstånd 

  

Hälsa som 

process 

”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom 

livet.” (Ämnets syfte) 

”Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning 

(…) Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan 

och hälsan.” (Centralt innehåll) 

”Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel 

förbättring av konditionen.” (Centralt innehåll) 

”föra enkla och till viss del underbyggda resonemang 

om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 

faktorer kan påverka hälsan och den fysiska 

förmågan.” (Kunskapskrav) 

”Korleis ein kan drive helsefremjande 

aktivitet og arbeide ergonomisk rett, er og 

viktige emne.” (Hovudområder) 

Hälsa som 

upplevelse 
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Både den svenska och norska kursplanen innehåller stora delar av resurs det vill säga verktyg för 

att nå uppsatta mål. I den svenska kursplanen är det återkommande att eleverna ska få 

förutsättningar samt att förstå kopplingen mellan fysik och hälsa i allmänhet. Även den norska 

kursplanen lyfter fram vikten av att eleverna ska förstå och förklara kopplingen mellan fysik och 

hälsa i allmänhet och på individnivå. I både den svenska och norska kursplanen ska skador 

förebyggas och första hjälpen ska ingå i undervisningen. Vad det gäller process beskrivs i den 

svenska kursplanen att kunskaper ska utvecklas i förhållande till mål och hur eleverna själva kan 

påverka sin hälsa. Eleverna ska kunna utveckla kunskaper samt resonera kring hur aktiviteter 

hänger ihop med olika faktorer. I den norska kursplanen ligger vikten vid att bedriva 

hälsofrämjande aktivitet samt att arbeta ergonomiskt rätt. Sådant som kan kategoriseras som 

Tillstånd och upplevelse finns inte med i någon av kursplanerna.  

 

Psykisk hälsa 

 Svenska kursplanen Norska kursplanen 

Hälsa som 

resurs 

 
”Elevane skal forstå kva eigen innsats har å seie for å 

oppnå mål og kva faktorar som påverkar motivasjon 

til aktivitet og trening.” (Føremål) 

Hälsa som 

tillstånd 

 
 

Hälsa som 

process 

”(…) och mental träning. Hur dessa 
aktiviteter påverkar rörelseförmågan och 
hälsan.” (Centralt innehåll) 

”bli motivert til aktivitet og trening.” (Føremål) 

Hälsa som 

upplevelse 

 
”Kroppsøving skal medverke til at elevane oplever 

glede, meistring og inspirasjon ved å vere med i ulike 

aktivitetar og aktivitet saman med andre.” (Føremål) 

 

Under kategorin process har den svenska kursplanen fokus vid mental träning och hur det kan 

påverka rörelseförmågan och hälsan. Till skillnad från den svenska kursplanen lägger den norska 

istället vikt vid motivation till aktivitet och träning. Den norska kursplanen innehåller även resurs 

och upplevelse. Där presenteras den egna insatsen betydelse för att nå upp till olika mål och vilka 

faktorer som påverkar motivation. Att eleverna ska uppleva glädje och inspiration i olika 

aktiviteter nämns också. 
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Social hälsa 

 Svenska kursplanen Norska kursplanen 

Hälsa som 

resurs 

 
”Det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjer 

kroppsøvinga til ein viktig arena for å fremje fair play og 

respekt for kvarandre.” (Føremål) 

”Dessutan er fair play og felles reglar ein viktig del av 

faget. Omgrepet fair play omfattar det å vise respekt for 

kvarandre i ulike aktivitetar. Samhandling og det å gjere 

kvarandre gode er sentrale element i omgrepet.” 

(Hovudområder) 

”praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og 

kunnskaper til å gjere andre god” (Kompetansemål) 

Hälsa som 

tillstånd 

”Ord och begrepp för och samtal om 
(…) effekter av olika fysiska 
aktiviteter och träningsformer.” 
(Centralt innehåll) 

 

Hälsa som 

process 

”Genom undervisningen ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla sin 

samarbetsförmåga och respekt för 

andra.” (Ämnets syfte) 

”Faget skal bidra til at barn og unge utviklar sjølvkjensle, 
positiv oppfatning av kroppen, sjølvforståing og 
identitetskjensle.” (Føremål) 

Hälsa som 

upplevelse 

”Ord och begrepp för och samtal om 

upplevelser” (Centralt innehåll) 

”Eleven kan även utvärdera aktiviteter 

genom att samtala om egna 

upplevelser” (Kunskapskrav) 

 

 

Den svenska kursplanen tar i kategorierna tillstånd och upplevelse upp samtal som en metod för att 

förstå effekterna av fysisk aktivitet och utvärdering genom samtal om egna upplevelser. I process 

beskrivs vikten av att utveckla sin samarbetsförmåga. Att främja fair play är en resurs i den norska 

kursplanen. Något som inte alls nämns i den svenska. Under kategorin process finns utvecklingen 

av självkänsla och positiv uppfattning om kroppen med. Social hälsa i den norska kursplanen 

utgår ifrån att eleverna själva ska utveckla en god självkänsla och kroppsuppfattning men inte hur 

de ska gå till väga. I den svenska kursplanen ska eleverna använda samtalet som verktyg för att 

beskriva egna upplevelser och förstå effekterna av fysisk aktivitet.  
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Samhällsbetingad hälsa 

 Svenska kursplanen Norska kursplanen 

Hälsa som 

resurs 

”ges förutsättningar att ta ställning i frågor 

som rör idrott, hälsa och livsstil.” (Ämnets 

syfte) 

”Doping och vilka lagar och regler som 

reglerar detta.” (Centralt innehåll).  

”Det skal ruste elevane til vurdering av kroppsideal 

og rørelsekulturar som kan påverke sjølvkjensla, 

helse, ernæring, trening og livsstil.” (Føremål) 

”forklare korleis ulike kroppsideal og ulike 

rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og 

helse” (Kompetansemål) 

Hälsa som 

tillstånd 

  

Hälsa som 

process 

  

Hälsa som 

upplevelse 

”Kroppsideal inom idrotten och i samhället 

i övrigt.” (Centralt innehåll) 

”Hur individens val av idrotter och andra 

fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 

till exempel av kön.” (Centralt innehåll). 

 

 

Både den svenska och norska kursplanen behandlar kroppsideal men på olika vis. I den svenska 

kursplanen ska eleverna förstå kroppsidealet i idrott och samhället, tolkningen blir där genom en 

upplevelse. Hur individerna själva tolkar och ser på kroppsideal. I den norska kursplanen har 

formuleringen tolkats till kategorin resurs då syftet är att eleverna ska förstå hur värderingar om 

kroppsideal kan påverka självkänslan. Inom resurs i den svenska kursplanen ska eleverna kunna ta 

ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil samt veta vilka lagar och regler som gäller för 

doping.   

6.2 Svenska och danska kursplanerna 

Fysisk hälsa  

 

 Svenska kursplanen Danska kursplanen 

Hälsa som 
resurs 

”Eleverna ska även ges förutsättningar för att 
utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper 
om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt 
och fysiskt välbefinnande.” (Ämnets syfte) 
 
”Arbetsställningar och belastning till exempel vid 
fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, 
genom till exempel allsidig träning.” (Centralt 
innehåll) 
 

”Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer 
med vilkår for sundhet og kropskultur.” 
(Formål for faget idræt) 
 
”forstå sammanhængen mellem fysisk aktivitet 
og teori” (Slutmål efter 9. klassetrin) 
 
”erkende og forholde sig til samspillet mellem 
fysiske og psykiske forandringer” (Slutmål 
efter 9. klassetrin) 
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”Olika definitioner av hälsa, samband mellan 
rörelse, kost och hälsa” (Centralt innehåll) 
”sambandet mellan beroendeframkallande medel 
och ohälsa.” (Centralt innehåll) 
 
”Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.” 
(Centralt innehåll) 
 
”Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt 
sätta upp mål för och planera träning och andra 
fysiska aktiviteter.” (Kunskapskrav) 
 
”Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt 
förebygga skador genom att förutse och ge enkla 
beskrivningar av risker som är förknippade med 
olika fysiska aktiviteter.” (Kunskapskrav) 

 
 

 
”anvende viden om fysiske og biologiske 
faktorer i idræten” (Slutmål efter 9. klassetrin) 
 
”erkende betydningen af livslang fysisk 
aktivitet” (Slutmål efter 9. klassetrin) 
 
”vurdere kvaliteter ved forskellige 
idrætskulturer” (Slutmål efter 9. klassetrin)  
 
”Undervisningen skal sætte fokus på 
sammenhæng mellem livskvalitet, sundhet, 
livsstil og levevilkår, for at eleverne kan 
erkende betydningen af egne valg og 
handlinger.” (forløb – 8.-9. klassetrin) 
 
”Hovedvægten lægges på koblingen mellem 
den teoretiske viden och indsigt samt den 
fysiske kunnen.” (forløb – 8.-9. klassetrin) 
 
”kobling mellem teori og praksis inden for 
træningslære” (forløb – 8.-9. klassetrin) 
 
”anvendelse af viden om fysiske, psykiske og 
sociale handleformer” (forløb – 8.-9. 
klassetrin) 
 

Hälsa som 
tillstånd 

  

Hälsa som 
process 

”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om vad som påverkar den fysiska 
förmågan och hur man kan påverka sin hälsa 
genom livet.” (Ämnets syfte) 
 
”Styrketräning, konditionsträning, 
rörlighetsträning (…) Hur dessa aktiviteter 
påverkar rörelseförmågan och hälsan.” (Centralt 
innehåll) 
 
”Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till 
exempel förbättring av konditionen.” (Centralt 
innehåll) 
 
”föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om hur aktiviteterna tillsammans 
med kost och andra faktorer kan påverka hälsan 
och den fysiska förmågan.” (Kunskapskrav) 

”Forskellige idræts- og motionsformer 
inddrages for at udvikle elevernes indsigt i 
effekten heraf.” (forløb – 8.-9. klassetrin) 

 

Hälsa som 
upplevelse 

  

 

Inom rubriken resurs är de delar placerade som kan ses som verktyg för att exempelvis nå ett mål. 

I den svenska kursplanen nämns dessa som att ge förutsättningar och kunskap och att se 

samband och ge kopplingar mellan fysik och hälsa. I den danska kursplanen nämns dessa i form 

av att uppnå insikt, förstå sammanhang och betydelse, att förhålla sig till och använda sig av 

kunskap. Inom process placeras de delar som syftar till utveckling av kunskap och förmåga. I den 

svenska kursplanen är utvecklingen beskriven i förhållande till mål, kopplat till varför. I den 
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danska finns enbart en del med i den kategorin och den beskrivs allmänt kring utvecklingen av 

insikt av effekten av idrotts- och motionsformer och då utan specifika exempel. Varken den 

svenska eller den danska har innehåll i kategorierna tillstånd och upplevelse.  

 

Psykisk hälsa 

 

 Svenska kursplanen Danska kursplanen 

Hälsa som 

resurs 

 ”erkende og forholde sig til samspillet mellem fysiske og 
psykiske forandringer” (Slutmål efter 9. klassetrin) 
 
”Undervisningen skal sætte fokus på sammenhæng mellem 
livskvalitet, sundhet, livsstil og levevilkår, for at eleverne 
kan erkende betydningen af egne valg og handlinger.” 
(forløb – 8.-9. klassetrin) 
 
”anvendelse af viden om fysiske, psykiske og sociale 
handleformer” (forløb – 8.-9. klassetrin) 

Hälsa som 

tillstånd 

  

Hälsa som 

process 

”(…) och mental träning. Hur dessa 
aktiviteter påverkar rörelseförmågan 
och hälsan.” (Centralt innehåll) 

 

Hälsa som 

upplevelse 

  

 

I den danska kursplanen är allt som är kopplat till psykisk hälsa inom kategorin resurs. Eleverna 

ska kunna förhålla sig samspel och förändringar. Undervisningen ska fokusera på sammanhang 

för att kunna förstå betydelsen av egna val och handlingar. Eleverna ska kunna använda sig av 

kunskaperna. I den svenska kursplanen är det som kan kopplas till psykisk hälsa inom kategorin 

process. Här ska eleverna kunna se vilken påverkan det har, det sätts i ett sammanhang. Varken 

tillstånd eller upplevelse finns representerad.  

 

Social hälsa 

 

 Svenska kursplanen Danska kursplanen 

Hälsa som 

resurs 

 ”Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for att 
(…) indgå i et forpligtende fælleskap.” (Formål for faget 
idræt) 
 
”indgå i et forpligtende fælleskab i forbindelse med 
idrætsudøvelse” (Slutmål efter 9. klassetrin) 
 
”forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i 
med- og modspil samt i konkurrencer” (Slutmål efter 9. 
klassetrin) 
 
”forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest 
fairplay og tolerence.” (Slutmål efter 9. klassetrin)  
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”Undervisningen skal give eleverne mulighed for at 
forholde sig ti log reflektere over etiske og moraliske 
problemstillinger.” (forløb – 8.-9. klassetrin) 
 
”Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at 
acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og 
andre i forhold til præstationerne. Etiske og moralske 
spørgsmål er vigtige at få klarlagt og drøftet.” (forløb – 8.-
9. klassetrin) 
 
”anvendelse af viden om fysiske, psykiske og sociale 
handleformer” (forløb – 8.-9. klassetrin) 

Hälsa som 

tillstånd 

”Ord och begrepp för och samtal om 
(…) effekter av olika fysiska 
aktiviteter och träningsformer.” 
(Centralt innehåll) 

 

Hälsa som 

process 

”Genom undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla sin 
samarbetsförmåga och respekt för 
andra.” (Ämnets syfte) 

”Eleverne undersøger og bearbejder i stigende grad 
værdien af egen indsats i relation til det fælles resultat.” 

(forløb – 8.-9. klassetrin) 

Hälsa som 

upplevelse 

”Ord och begrepp för och samtal om 
upplevelser” (Centralt innehåll) 
 
”Eleven kan även utvärdera 
aktiviteter genom att samtala om egna 
upplevelser” (Kunskapskrav) 

 

 

I den svenska kursplanen återfinns social hälsa i kategorierna tillstånd, process och upplevelse. I 

kategorin tillstånd är samtalet den sociala biten medan effekten är tillståndet. I processen är 

utvecklingen det centrala och i upplevelse står upplevelsen i fokus. I den danska kursplanen finns 

det mycket som kan ses som social hälsa. Inom resurs är det förutsättningar att ingå i gemenskap 

och att förhålla sig till psykiska reaktioner i tävlingssammanhang. Vidare är det att förhålla sig till 

idealer och etiska och moraliska problemställningar. Inom process handlar det om att undersöka 

och bearbeta sina egna värden och värderingar i förhållande till det gemensamma resultatet. I den 

danska kursplanen läggs större vikt på den egna rollen i gemenskapen i jämförelse med den 

svenska.   

 

Samhällsbetingad hälsa 

 

 Svenska kursplanen Danska kursplanen 

Hälsa som 
resurs 

”ges förutsättningar att ta ställning i 
frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.” 
(Ämnets syfte) 
 
”Doping och vilka lagar och regler som 
reglerar detta.” (Centralt innehåll).  

”udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af 
livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur 
och det samfund og den verden, de er en del af.” 
(Formål for faget idræt) 
 
”forholde sig til udviklingen af normer og værdier i 
dansk idrætskultur og idrætstradition” (Slutmål efter 9. 
klassetrin) 

Hälsa som 
tillstånd 

  

Hälsa som   
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process 

Hälsa som 
upplevlese 

”Kroppsideal inom idrotten och i 
samhället i övrigt.” (Centralt innehåll) 
 
”Hur individens val av idrotter och andra 
fysiska aktiviteter påverkas av olika 
faktorer, till exempel av kön.” (Centralt 
innehåll). 

 

 

Inom den samhällsbetingade hälsan återfinns delar från den svenska kursplanen inom resurs och 

upplevlese. Inom resurs återfinns verktyg som skapar förutsättningar. Inom upplevelse tolkas ideal och 

olika påverkan på val som upplevelser. Inom den danska kursplanen återfinns den 

samhällsbetingade hälsan enbart inom kategorin resurs. Där beskrivs förutsättningar för att förstå 

betydelsen och att förhålla sig till utvecklingen av normer och värderingar.  
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7. Diskussion 

7.1 Jämförelse mellan svenska och norska kursplanerna 

Precis som den svenska kursplanen består även den norska till stor del av fysisk hälsa och resurs. 

Inom resurs presenteras från båda kursplanerna delar på en allmän nivå samt en individnivå, till 

exempel att eleverna ska förstå hur kroppen påverkas av olika faktorer samt hur de själva kan 

påverka sin egen hälsa. Resurserna kan ses som en hanterbarhet och genom att eleverna ska 

förstå samband och kopplingar går det även att kopplas till begriplighet. Den svenska kursplanen 

är mer specifik om vad eleverna ska kunna och hur de ska visa sin kunskap. Ett exempel är 

följande: ”Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och 

ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.” 

(Kunskapskrav), vi kan sedan jämföra det med ett kompetansemål från den norska kursplanen: 

”førebyggje og gje førstehjelp ved idrettsskadar” (Kompetansemål). Eleverna ska där kunna 

förebygga och ge första hjälpen vid idrottsskador men hur de ska göra är tolkningsbart och alltså 

mer upp till den enskilde läraren. Efter införandet av Lpo94 blev undervisningen, enligt Sandahl, 

mer styrd av lärarens egna tolkningar då styrdokumenten blev kortare och mer övergripande 

(Sandahl, 2002:12-16). Även i Lgr11 syns samma tendenser. Den här studiens resultat visar dock 

att i den fysiska hälsan är den svenska kursplanen mer specifik än vad den norska är. Att 

kursplaner är svårtolkade borde alltså inte enbart vara ett problem i Sverige.   

 

I den fysiska hälsan finns även kategorin process med. I den norska kursplanen ska eleverna förstå 

hur de kan arbeta på ett hälsofrämjande sätt och ergonomiskt rätt. I den svenska delen är 

begripligheten hög då eleverna bland annat ska förstå kopplingen mellan fysisk aktivitet och 

hälsa. Vad som saknas i den norska är meningsfullheten. Det beskrivs inte någonstans varför 

eleverna ska lära sig utan bara att de ska. Om eleverna inte vet varför de ska lära sig något kan 

motivationen och engagemanget sänkas, alltså meningsfullheten. I den svenska finns det mer av 

meningsfullhet utskrivet även om det ska poängteras den inte är helt självklar. Genom att 

eleverna själva ska resonera och föra enkla resonemang om samband kan det bidra till att 

meningsfullheten ökar i och med att de kan känna ett engagemang och tillhörighet. Med detta i 

åtanke har den svenska kursplanen högre KASAM än vad den norska har under fysisk aktivitet.  
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Under den psykiska hälsan ingår mer i den norska kursplanen än den svenska. I den svenska 

kursplanen finns kategorin process där mental träning finns med som en del. Det ska dock tilläggas 

att begreppet som tidigare nämnts är vitt och täcker stora delar av KASAM. I den norska 

kursplanen finns resurs, process och upplevelse med. Där ligger fokus på motivation, elevens egna 

insats och att uppleva glädje. Eleverna ska själva förstå hur de genom sina egna insatser kan 

uppnå mål vilket leder till hanterbarhet. De ska även förstå kopplingen mellan motivation och 

aktivitet samt att de ska uppleva glädje i ämnet. 

Raustorp menar på att den psykiska hälsan är viktigt för den fysiska självkänslan och att eleverna 

ska kunna utvecklas inom ämnet (Raustorp, 2006:26). Enligt Nordiska Rådet är den psykiska 

hälsan det nya folkhälsoproblemet vilket gör det intressant att se hur kursplanerna skriver ut just 

psykisk hälsa (Nordiska rådet). Den svenska kursplanen har ett vitt begrepp och behandlar ett 

stort område via det begreppet men vad lärarna tolkar in i begreppet är svårt att säga, 

förmodligen många olika saker. Thedin Jakobsson visar i sin undersökning att lärare anser att 

hälsobegreppet är svårt att definiera vilket gör det svårt att veta vad som bör finnas med i 

undervisningen (Thedin Jakobsson, 2005:48). Även om detta begrepp innefattar ett relativt högt 

KASAM kan vi med säkerhet inte veta vad lärarna tolkar in och kan därför inte veta om det i sig 

blir ett högt KASAM i undervisningen. Därför kan det ses som att till skillnad från den fysiska 

hälsan är det här i den norska kursplanen där KASAM är högst.  

Något författarna till den här studien reagerade på är att ”stress” inte fanns med i någon av 

kursplanerna. Det är något som borde finnas med under psykisk hälsa eftersom det är ett stort 

hälsoproblem i Norden (Nordiska rådet). Stress är även något som under 1990-talet ökade och 

främst bland unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2001:89). Det är möjligt att just ”stress” ska 

behandlas under mental träning men åter igen är det en tolkningsfråga. I den norska kursplanen 

finns inte samma tolknings utrymme under psykisk hälsa utan de ska bli motiverade till fysisk 

aktivitet och hälsa. Där är dock frågan hur de ska bli motiverade och finna glädje. 

Meningsfullheten finns där då de ska bli motiverade men hanterbarheten i motivationen faller då 

det inte står hur de ska göra. 

Som resultatet visade bygger den sociala hälsan i den svenska kursplanen till stor del av samtalet, 

något som den norska saknar. Att samtalet är en stor del kan ses som att det på så vis skapar 

meningsfullhet. Eleverna ska själva samtal om och värdera aktiviteten utifrån sina egna 

upplevelser. Genom att eleverna får samtala om sina egna upplevelser kan de sätta sig själv i ett 

större sammanhang och eventuellt förstå aktiviteten i ett större sammanhang. 
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I en studie visade Eriksson m.fl. att lärare anser att samarbete är det näst viktigaste som eleverna 

ska lära sig genom undervisningen i idrott och hälsa (Eriksson m.fl. 2003:17). Det är intressant då 

just samarbete är en relativt liten del som finns med i kursplanen. I den svenska nämns endast 

sammarbete under process.  Det kan helt enkelt vara så att lärarna anser att samarbete är en viktig 

eller att även detta är ett bevis på hur svårtolkad kursplanen faktiskt är (Thedin Jakobsson, 

2005:48) 

Vidare kan man säga att hanterbarhet finns med då eleverna ska utvärdera aktiviteter genom att 

samtala om egna upplevelser. De ska alltså kunna förstå hur deras upplevelser av aktiviteten 

bidrar till aktiviteten i sig. Även i den norska kursplanen finns tendenser till hanterbarhet då 

eleverna ska genom sina egna färdigheter skapa en god stämning till de andra eleverna.  

Något som skiljer sig mellan länderna är att i den norska kursplanen står fair play utskrivet och 

det nämns inte alls i den svenska där vikten ligger vid att skapa respekt för andra. Ord och 

begrepp ska eleverna använda som resurs för att samtala om bland annat fysisk aktivitet, det 

skapar en hanterbarhet för eleverna. I den norska ska fair play användas som resurs för att skapa 

respekt mellan varandra i olika aktiviteter.  

Den svenska kursplanen utger ett större KASAM än den norska. Den svenska kursplanen har 

även ett vidare synsätt på begreppet då den har delar som representerar tillstånd, process och 

upplevelse medan den norska endast har i resurs samt process. 

I den svenska kursplanen behandlas samhällsbetingad hälsa inom kategorin resurs och upplevelse 

medan den norska endast har dela i resurs. Båda kursplanerna skapar en viss KASAM i 

begriplighet och hanterbarhet men meningsfullheten saknas.   

7.2 Jämförelse mellan svenska och danska kursplanerna 

Precis som i den svenska kursplanen återfinns en stor del av den danska kursplanens 

hälsobegrepp inom den fysiska hälsan. Även i den danska kursplanen är kategorin resurs den 

största kategorin. I den danska kursplanen är formuleringarna i allmänhet mer vida och då 

möjligen även mer tolkningsbara till skillnad från den svenska där fler konkreta exempel 

förekommer. I den danska kan formulering som följande förekomma: ”forstå sammanhængen 

mellem fysisk aktivitet og teori” (Slutmål efter 9. klassetrin). Det är ett vitt begrepp där många 

hälsobegrepp kan innefattas, även många olika områden kan innefattas. Dessutom kan det i 

denna formulering innehålla begrepp som inte har med fysisk hälsa och göra utan hela spektret 

kan vara representerat. I den svenska kursplanen finns fler exempel där tolkningsutrymmet är 
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mindre, ett exempel på detta är: ”Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador 

genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska 

aktiviteter.” (Kunskapskrav). Här beskrivs vad eleven ska kunna och dessutom finns exempel på 

vilket sätt de ska kunna det. Här minskas tolkningsutrymmet och förenklar då kanske möjligheten 

att nå det syfte som finns med formuleringen. I den enkla och vida formuleringen som beskrivs i 

den danska kursplanen kan ändå begripligheten inom KASAM vara hög då en viss förståelse 

krävs och där uppbyggnaden av erfarenhet kan öka. Även en del av hanterbarhet kan vara 

förhållandevis hög då en viss grad av resurser och tillgångar krävs för att förstå och kanske 

uppleva sambandet mellan teori och praktik. Däremot kan det vara svårt att se meningsfullhet i 

det när inte syftet med det beskrivs. I exemplet från den svenska kursplanen går det att se höga 

värden av alla tre komponenterna inom KASAM.  

 

Inom kategorin process finns enbart en del från den danska kursplanen som då handlar om att 

utveckla elevernas insikt. Inom den svenska kursplanen finns fler delar representerade i denna 

kategori. Dessa handlar då om utveckling, förbättringar och påverkan. I WHOs definition av 

hälsa ses det inte som ett statiskt tillstånd utan en ständig process (Hultgren, 2002:28). Det är då 

aningen anmärkningsvärt att den danska kursplanen enbart har en del i kategorin process inom 

den fysiska hälsan som dessutom är den största delen.  

 

Det faktum att ingen av kursplanerna har innehåll representerat i kategorin upplevelse kan kopplas 

till en eventuell minskad meningsfullhet. Ingen av kursplanerna kopplar den fysiska hälsan till 

upplevelsen av att vara fysisk aktiv och vilken motivation och meningsfullhet det kan skapa eller 

utveckla.  

 

I den svenska kursplanen fanns enbart en liten del som kunde kopplas till den psykiska hälsan, 

”(…) och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.” (Centralt 

innehåll). I den danska kursplanen finns något fler delar, vilka återfinns i kategorin resurs. Som 

tidigare nämnt så menar Raustorp att den psykiska hälsan är viktig för att få en bra fysisk 

självkänsla (Raustorp, 2006:26). Den fysiska självkänslan kan kopplas till meningsfullhet i 

KASAM och därmed vara en viktig beståndsdel i elevers motivation till idrott och hälsa. Det är 

därför intressant att den danska kursplanen har fler kopplingar till den psykiska hälsan då den i 

den fysiska hälsan hade färre kopplingar till meningsfullhet i jämförelse med den svenska 

kursplanen. Samtidigt är den delen formulerad på så vis att eleverna ska kunna se vilken påverkan 

det har och då sätta det i ett sammanhang vilket borde innebära att KASAM ökar på alla dess tre 

punkter. Det som kan vara problem med den vida formuleringen i den svenska kursplanen är 
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lärares eventuella svårigheter att tolka begreppet och att begreppet kan tolkas olika. Håkan 

Larsson menar att lärares teoretiska utbildning kan vara bristfällig (Larsson, 2008:45). Detta i 

kombination med den vida formuleringen kan innebära att innehållet kring den psykiska 

hälsan blir bristfällig.  

 

Inom den sociala hälsan återfinns delar i kategorierna tillstånd, process och upplevelse men 

inget inom resurs. I den danska däremot återfinns de flesta delarna inom resurs och en 

inom process. I den svenska kursplanen handlar social hälsa om samtal och samarbete och i 

den danska ligger stor vikt på gemenskapen och även individens roll i gemenskapen. I den 

undersöknings som gjordes av Eriksson m.fl. beskrev lärare att samarbete var det näst 

viktigaste och det som de ansåg som minst viktigt var att lära eleverna tävla och 

konkurrera (Eriksson m.fl. 2003:17). I den danska kursplanen finns just den delen med 

inom social hälsa, ”forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil 

samt i konkurrencer” (Slutmål efter 9. klassetrin). Det i kombination till danskans höga innehåll i 

resursdelen gör att det går att se att det läggs olika vikt på vad inom den sociala hälsan som är 

viktig inom ämnet. Trots det finns tydliga exempel på KASAMs beståndsdelar i både den svenska 

och den danska kursplanen. Med mina egna referenser och erfarenheter i åtanke känns däremot 

den svenska kursplanens sociala hälsa mer positiv och har en starkare koppling till KASAMs 

meningsfullhet då främst med ord som samtal och samarbete i åtanke. 

 

Inom den samhällsbetingade hälsan finns delar i både resurs och upplevelse i den svenska 

kursplanen medan det i den danska kursplanen bara återfinns inom resurs. I den svenska ges 

förutsättningar för att förstå och tolkningar av ideal och påverkningar. I den danska beskrivs 

förutsättningar för att förstå betydelsen och att förhålla sig till utvecklingen av normer och 

värderingar. I båda kan ses både hanterbarhet och begriplighet.  

 

I båda kursplanerna kan på många ställen ses ett salutogent perspektiv då inte enbart hälsans 

natur beskrivs utan vad som bidrar till hälsa och vad som krävs för dess upprätthållande (Medin 

& Axelsson, 2000:63). I den svenska kursplanen finns exempel som ”Eleverna ska även ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysisks välbefinnande” (Ämnets syfte). I den danska kursplanen finns 

exempel som ”erkende betydningen af livslang fysisk aktivitet” (Slutmål efter 9. klassetrin). Hälsa 

uppkommer, enligt det salutogena perspektivet, då individen innehar en känsla av sammanhang 
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(Medin & Axelsson, 2000:63). Vilket innebär att alla komponenter i KASAM är viktiga för inneha 

god hälsa och förstå vad detta innebär. Den svenska kursplanen har ett större KASAM och 

skillnaden kursplanerna emellan ligger till största del på meningsfullheten. I den danska 

kursplanen står det tydligt vad eleverna ska kunna och vad det ska uppnå medan i den svenska 

kursplanen finns fler kopplingar till varför och det sätts i ett sammanhang i högre grad.   

 

7.3 Sammanfattande diskussion 

Det finns många likheter mellan de tre kursplanerna. En stor likhet är den fysiska hälsans 

övervikt och då inom kategorin resurs. Det visar att den fysiska hälsan anses vara den viktigaste 

hälsodelen. Inom den fysiska hälsan är formuleringarna vida i både den norska och den danska 

kursplanen vilket leder till ett stort tolkningsutrymme. Den svenska kursplanen innehar fler 

konkreta exempel. Enligt Thedin Jakobsson anser vissa lärare att hälsa inte hänger ihop med 

idrott och fysisk aktivitet utan är ett område som istället handlar om bland annat kostvanor och 

droger (Thedin Jakobsson, 2005:48). Detta trots att den svenska kursplanen tydligt beskriver att 

eleverna bland annat ska förstå kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa.  

 

Många lärare anser att fysisk aktivitet leder till hälsa (Thedin Jakobsson, 2005:48). Det visades 

även i Skolinspektionens rapport att den fysiska aktiviteten har en stor roll i undervisningen 

(Skolinspektionen, 2010:8). En bidragande orsak till det kan vara det tryck och förväntningar från 

bland annat eleverna kring ämnet idrott och hälsa som ett praktiskt ämne. Redan på 1850-talet 

menade Alex Key att inaktivitet var en stor bidragande del till dålig hälsa vilket fortfarande idag är 

ett starkt argument från läkare (Annerstedt, Pietersen & Rønholt, 2001:117-118). Med detta i 

åtanke kan det finnas en oro bland lärare att elever inte ska få den fysiska aktivitet som de 

behöver. Detta kan förstärkas genom att lärare får ett bristfälligt kunskapsteoretiskt fundament i 

ämnet (Larsson, 2008:45).  

 

Som tidigare nämnt har den svenska kursplanen fler konkreta exempel och ett mindre 

tolkningsutrymme i jämförelse med den norska och den danska kursplanen. När däremot 

kommer till psykisk hälsa har den svenska kursplanen enbart ett ord som kan kopplas till detta 

nämligen mental träning. Här finns stort tolkningsutrymme. Både den norska den norska och den 

danska kursplanen har ett bredare innehåll när det kommer till psykisk hälsa. Nordiska rådet 

arbetar bland annat för att tillsammans öka förutsättningarna för en god folkhälsa och då även ett 

ökat välstånd i Norden. En gemensam punkt är den psykiska ohälsan som är framtidens 
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folkhälsoproblem (Nordiska rådet). Både i den norska och i den danska kursplanen betonas den 

psykiska hälsan i högre grad vilket ger en bild av ett mer långsiktigt tänk.  

7.4 Konklusion 

Slutsatser vi kan dra av denna studie är att kursplanerna länderna emellan är innehållsmässigt 

förhållandevis lika. Det som till stor del skiljer dem åt är formuleringar kring innehållet och hur 

utförligt de formulerats. Även utförligheten mellan kategorierna skiljer dem åt på vissa punkter. 

Synsättet på hälsa verkar vara likvärdigt länderna emellan vilket kan ha sin grund i de olika 

typerna av samarbete kring hälsa som finns med bland annat WHO och Nordiska rådet. Den 

som däremot är anmärkningsvärt är det knapphändiga innehållet av psykisk hälsa i den svenska 

kursplanen trots dessa samarbetsområden där den psykiska hälsan har ett stort fokus.  

7.5 Vidare forskning 

Denna studie har varken behandlat elevperspektivet eller lärarperspektivet. Vidare forskning 

genom förslagsvis intervjuer skulle kunna ge en vidare syn på hälsobegreppet och hur det tolkas i 

praktiken. Vidare kan studien utvidgas med en studie av kursplaner i exempelvis hela Norden. 

Slutligen skulle även en studie kring hälsobegreppets utveckling i kursplanerna vara 

genomförbart. Det skulle ge en bredare syn på hur utvecklingen sett ut och vilken roll begreppet 

haft och vilka synsätt som funnits och utvecklats.  
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