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Forord

Af Käte Akselsen og Børge Koch

Med bogen Sundhed, udvikling og læring – professionelle perspektiver
på børn og unges sundhed har vi ønsket at lave en antologi, der, som
navnet antyder, præsenterer forskellige professionelle forståelser i re-
lation til den aktuelle debat og problematik omkring sundhed – eller
måske nærmere truslen mod sundheden. Børn og unges, ja hele be-
folkningens sundhedstilstand, er til debat – ikke kun i Danmark, men
i hele Europa, og der er mange aktører involveret.

Der pågår en mængde forskning såvel i Danmark som i vores na-
bolande, - en forskning, der forsøger at afdække og perspektivere
sundheds- og risikofaktorer – såvel fysiske som mentale. Aktuelt
fokuseres der på aktivitetsniveauet, som det bedste middel til at be-
vare eller opnå forbedring af sundhedstilstanden, ligesom der også
forskes en hel del i fysisk aktivitets betydning for læring, der ellers
traditionelt – i hvert fald i skolernes praksis, er blevet anset som et
kognitivt anliggende. Sideløbende hermed forskes der fra flere steder
i den personlige handleevnes/kompetences betydning for sundhed. I
forlængelse heraf er det antologiens overordnede ambition at kvalifi-
cere den dialektiske tænkning mellem krop og psyke – fysisk og psy-
kisk sundhed.

Når vi vælger en antologi, er det derfor med den begrundelse, at
forskellige faggruppers fokusområder, uanset deres forskellige ståsted
og specifikke faglige styrke, spiller sammen og får betydning for hin-
anden og hermed for praksis omkring børn og unges sundhed. Vi har
således ikke valgt bidragsyderne ud fra en overordnet fælles teoretisk
enighed mellem dem, men ud fra, at de hver især har en specifik fag-
lig forståelse, der er væsentlig for helheden.

Potentialet ved de forskellige faglige forståelser er, at de tilsammen
udvider grundlaget for helhedsorienterede og koordinerede overve-
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jelser og praksistiltag – på tværs af institutionelle grænser.
Bogen henvender sig til alle med interesse for børn og unges sund-

hed. Målgruppen er specielt studerende på lærer- og pædagog-
seminarier, efter- og videreuddannelse indenfor samme områder samt
skole-, institutions- og fritidssektoren.

De forskellige faglige perspektiver kan med fordel bruges som
udgangspunkt for diskussioner mellem studerende, diskussioner
mellem studerende og undervisere samt mellem andre med interesse
for området. Det er vores håb, at artiklerne kan inspirere til ændring
og udvikling af praksis – bl.a. institutionel praksis, læringspraksis og
praksis i fritidssektoren.

Bogens forfattere repræsenterer til sammen forskningsområdet,
professionsområderne og praksisfeltet omkring børn og unge.

I første kapitel foretages en filosofisk belysning af sundhedsbegrebet
gennem tiden – mundende ud i forfatterens bud på et nutidigt
sundhedsbegreb - som handleevne til at tage vare på egen sundhed.
Dernæst foretages i kapitel to en analyse af unges sundhed og sårbar-
hed i et kompetenceperspektiv, hvilket i kapitel tre efterfølges af over-
vejelser om sundhedsfremme i en dannelsesteoretisk og pædagogisk
ramme.

I kapitel fire fokuseres på bevægelsens betydning i forhold til sund-
hed, hvorefter de to næste kapitler går i dybden med samspillet mel-
lem bevægelse og læring. Kapitel fem omhandler krop, bevægelse og
læring, mens kapitel seks argumenterer og dokumenterer sammen-
hængen mellem sundhed og udendørspædagogik, hvor både sund-
hed, bevægelse og læring spiller sammen.

Det er svært at spå – specielt om fremtiden, men i kapitel syv re-
degøres for et kvalificeret bud på sundhedens billede – netop i frem-
tiden, og det efterfølges i kapitel otte med et bud på samfundsmæs-
sige strategier vedrørende sundhedsfremme. I kapitel ni beskrives den
kommunale sundhedstjenestes arbejdsområde.

Dernæst rettes fokus mod skolen, sundhed og sundhedsundervis-
ning og lærerens rolle i denne sammenhæng. Kapitel ti redegør for
skolens sundhedsundervisning – teoretisk og praktisk, mens der i
kapitel elleve ses nærmere på muligheder for sundhedsrelateret un-
dervisning – også i de traditionelt mere boglige fag. Endelig redegø-
res i kapitel tolv for lærerens rolle i sundhedsundervisning.

I kapitel tretten tænkes der fra et professionsfagligt ståsted i, hvor-
dan man får lærevillige børn, hvilket involverer professionelle voksne,
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der også vil lære.
Kapitel fjorten og femten sætter specifikt fokus på børn og unges

mad og måltider – dels professionsfagligt – dels institutionelt.
De sidste to kapitler, seksten og sytten, involverer bidrag fra for-

fattere i fritidssektoren, hhv. DGI (Danske Gymnastik og Idrætsfor-
eninger) samt DIF (Danmarks Idrætsforbund), der i forhold til børn
og unge spiller en ikke ubetydelig rolle. Fritidssektoren er derfor også
bevidst om dens ansvar og kompetencer, hvilket man måske med
fordel kan være opmærksom på at medtænke og inddrage i nye praksis-
former omring børn og unges sundhed.

Artiklen i kapitel sytten adskiller sig lidt fra de øvrige artikler, fordi
forfatteren beskæftiger sig med en ofte overset problematik. Fra offi-
ciel side lægges der stor vægt på fysisk træning, men det kan blive ”for
meget og for lidt”, forstået på den måde, at træningen kan tage over-
hånd eller være direkte forkert.

God fornøjelse!
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1. Sygdom som fremmedlegeme eller
erfaring?

– Sundhed som individuel autonomi eller gensidig
omsorg?

Af Uffe Juul Jensen

“Sundhed, udvikling og læring” © Billesø & Baltzer

Sygdom og sundhed er ligesom liv og død uomgængelige sider af
menneskelivet. Til alle tider og i alle kulturer har håndtering af syg-
dom og sundhed været et centralt element i menneskers livsførelse.
Man har haft mangfoldige forskellige forestillinger om og forklarin-
ger på sygdommes væsen og forekomst. Sådanne forestillinger og
forklaringer har til alle tider været en vigtig nøgle til forståelse af
menneskers liv og til deres selvforståelse.

Men sygdoms- og sundhedsbegreber har også spillet og spiller
fortsat en vigtig praktisk rolle. De har haft betydning for behandling
af og holdning til mennesker. Aktuelt spiller de bl.a. en rolle i diskus-
sioner og beslutninger om indretning af og prioriteringer i vort
sundhedsvæsen, tildeling af offentlige ydelser etc.

Sygdoms- og sundhedsbegreber er genstand for strid. Siden
1960erne og 1970erne er den moderne medicin og det biomedicinsk
dominerede sundhedsvæsen bl.a. blevet kritiseret for at forvalte en
apparatfejl-model af sygdom. Ifølge kritikere reduceres patienten til
et legeme, der er ramt af fejlfunktioner. Lægekunst bliver da en sær-
lig om end avanceret reparations-aktivitet. Fra medicinsk hold hæv-
des det til gengæld undertiden, at borgeres subjektive oplevelser af
dårligt befindende anerkendes som sygdom, selv om der ikke er vi-
denskabeligt belæg for nogen diagnose.

I dette kapitel problematiseres denne dikotomisering af videnska-
belige perspektiver og patientperspektiver på sygdom og sundhed. Der
er ganske rigtigt mange eksempler på manglende menneskelig for-
ståelse og indlevelse i det moderne behandlingssystem. Det er også
velkendt, at krav omvidenskabelig dokumentation og kompetence af
kvantitativ og laboratoriemæssig art ofte prioriteres højere end ind-
sigt i menneskelig livsførelse og menneskelige relationer. Men det er
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muligt at tale om, forstå og håndtere sygdom som en integreret del af
menneskers liv og livsførelse, som levede erfaringer, samtidig med at
vi søger at udvikle og anvende midler til at intervenere overfor de bio-
logiske processer, som er på spil ved menneskelig lidelse. En viden-
skabelig tilgang til sygdom og sundhed må omfatte begge perspekti-
ver.

Er sundhedsbegrebet løbet løbsk?
Den engelske læge Le Fanu (1999) fremhæver som et af det moderne
sundhedsvæsens paradokser, at der på trods af store lægevidenskabe-
lige fremskridt synes at være flere og flere “worried well”, raske men-
nesker med sundhedsmæssige bekymringer og klager. Le Fanu me-
ner, at samfundsmedicin og epidemiologi må bære noget af ansvaret
for denne udvikling, som påfører de offentlige sundhedssystemer store
omkostninger. En stadig strøm af undersøgelser, der melder om ri-
sici ved den ene eller anden livsstil medfører bekymringer og unød-
vendige henvendelser til sundhedsvæsenet. Le Fanu indlader sig ikke
på en principiel diskussion af sygdomsbegrebet eller af spørgsmålet,
hvordan vi kan skelne mellem mennesker, der er virkeligt syge og
mennesker, som ikke er det. Men han synes, som mange andre i
moderne medicin, at antage, at det er muligt at give entydige, objek-
tive definitioner på sygdomme (det der i engelsk terminologi normalt
kaldes “disease- entities”, specifikke afvigelser i organismens funktio-
ner), samtidig med at han altså antager, at mennesker ofte føler sig
syge uden i virkeligheden at være det.

Der er ikke noget nyt i, at medicinen kritiseres for at bidrage til
en ubegrundet og skadelig udvidelse af sygdomsbegrebet. En lang
række menneskelige og samfundsmæssige problemer, som traditio-
nelt ikke har været karakteriseret og behandlet som sygdomme, er
blevet omdefineret i takt med udviklingen af medicinsk praksis og
teknologi i det 20. århundrede. Udviklingen har bl.a. affødt en række
spørgsmål om vores holdning til og håndtering af fødsel og død, som
i det moderne samfund ofte forvaltes i et medico-teknologisk regi.
Har dette i længden den konsekvens, at vi kommer til at opfatte li-
vets begyndelse og slutning som sygdomsfænomener? Mange beslæg-
tede spørgsmål melder sig. Er menopausen f.eks. blevet gjort til en
sygdom, i og med, at kvinder tilbydes behandlingsmidler til at afhjælpe
gener i denne livsperiode? Senest har der blandt såvel professionelle
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som i offentligheden udviklet sig en omfattende og følelsesladet de-
bat om, hvorvidt de såkaldt nye sygdomme (det kroniske trætheds-
syndrom, det post-traumatiske syndrom, eksamensangst, smerte) er
egentlige sygdomme, eller om man blot sætter medicinske diagnoser
på problemer, som i virkeligheden er af psykologisk og samfundsmæs-
sig art. Er vi inde i en udvikling, hvor den enkeltes befindende (ople-
velse af at være presset, bekymret etc.), bliver ophøjet til målestok for,
hvad der er sygdom og dermed behandlingskrævende?

Problemerne omkring sygdomsafgræsning og præcisering af, hvad
der er virkelig sygdom, og hvad der ikke er, er således ikke blevet
enklere endsige fundet deres løsning gennem udviklingen i medicinsk
videnskab i det 20. århundrede. Den udbredte diskussion om, hvad
der kan betragtes som sygdom, bekræfter, at “sygdom” er “a highly
contestable concept”, et begreb hvorom der står stor strid. Men det
er ikke bare en strid inden for medicinen og en strid om vægtning af
forskellige former for medicinsk viden. Striden omfatter også forhol-
det mellem den ekspertmæssige eller professionelle viden om sund-
hed, patienters perspektiv på og erfaringer med sygdom og for det
tredje offentlige myndigheders og politiske myndigheders accept el-
ler manglende accept af bestemte tilstande eller erfaringer som syg-
domme.

Sygdom som erfaring
Der er imidlertid intet nyt i, at der står strid om sygdoms- og
sundhedsbegreber. Sådan har det været gennem hele medicinens hi-
storie og under de mest forskelligartede kulturelle og historiske om-
stændigheder. Det er heller ikke noget nyt fænomen, at menneskers
oplevelser af, hvordan de befinder sig, har betydning for vurderinger
af, om de er syge heller ej. Det er ikke et nyt og moderne fænomen
fremkaldt af pylrede borgere med lav smertetærskel eller – som hæv-
det af bl.a. Le Fanu- af samfundsmedicinens og mediernes optaget-
hed af risikofaktorer.

At tale om og tænke på sygdom som menneskelig erfaring er sand-
synligvis udtryk for det ældste af alle sygdomsbegreber. Umiddelbart
kan dette lyde indlysende og indiskutabelt: at være syg eller ej har
noget at gøre med, hvordan man befinder sig. Men bag det, der frem-
træder mest indlysende, skjuler sig ofte dybe teoretiske og filosofiske
udfordringer. Det gælder også i dette tilfælde. For hvad har man egent-
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