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Abstrakt 

Efter att ha arbetat i skolverksamheter under sex år upplever jag en ökad ohälsa hos 

barn och ungdomar. Jag, som lärare inom idrott och hälsa ser att hälsa i undervis-

ningen får lite utrymme. Begreppet hälsa har olika betydelser hos både lärare och 

elever och är också svårtolkat. Trots att skolan ska bygga på gemenskap så ser jag 

också ett utanförskap växa fram i skolans värld. Syftet med studien är att undersöka 

vilka uppfattningar elever i årskurs fyra till sex har om begreppet hälsa. Syftet är 

också att undersöka vilka uppfattningar eleverna har om hälsoundervisningen i äm-

net idrott och hälsa. Resultatet av studien grundar sig på endast elevers egna upp-

fattningar genom intervjuer som genomfördes. Jag som är lärare i ämnet idrott och 

hälsa vill bli medveten om hur elever i mellanstadiet uppfattar hälsa och undervis-

ning om hälsa. Det för att vidare kunna sprida kunskaper om betydelsen av hälsa 

till elever i framtiden.  

 

Nyckelord: hälsa, hälsa i skolan, välbefinnande, livsvillkor, utanförskap, samman-

hang, gemenskap. 
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1 Inledning 
Under mina år av att arbeta som lärare i skolan har jag vid flera tillfällen sett elever som 

mår dåligt. Eleverna mår dåligt av olika anledningar men gemensam faktor är att de inte 

upplever välbefinnande. Vidare har jag som lärare i ämnet idrott och hälsa stött på flera 

elever i grundskolan som inte har en aning om vad begreppet hälsa betyder, fast det står 

klart och tydligt i läroplanen att skolan skall undervisa om begreppet. Att ha en god hälsa 

och ett välbefinnande är varje barns rätt. Trots betydelsen av välbefinnande stiger barns 

ohälsa. Socialstyrelsen (2013) menar att den ökande ohälsan inte enbart kan hanteras 

inom hälso- och sjukvården. En samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst är nöd-

vändig för att minska hälsorisker hos barn. Så vad gör skolan åt barnens stigande ohälsa? 

 

Syftet med skolans undervisning inom idrott och hälsa är bland annat att elever skall ges 

goda förutsättningar för att påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna skall också ge-

nom undervisningen ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 

andra. Läroplanen som infördes 2011 skall undervisa elever att ta hand om sin hälsa och 

trycker på djupare kunskaper inom hälsa (Skolverket, 2011). Samtidigt som skolan skall 

förmedla kunskaper till elever om hälsa visar studier på att barns och ungdomars hälsa 

sjunker.  

Socialstyrelsen har uppmärksammat att ett flertal rapporter sedan 2000-talet som genom-

förts visar på en negativ utveckling kring barns och ungdomars psykiska ohälsa. Barn 

visar ohälsa genom att känna att de inte duger. Studier från Socialstyrelsen visar också att 

förståelse för begreppet hälsa är av betydelse för att kunna öka barns och ungdomars väl-

befinnande. Barn som känner sig delaktiga och blir bekräftade på sin existens skapar ett 

välbefinnande. Att uppleva ohälsa eller utanförskap kan på sikt leda till allvarliga konse-

kvenser för individen. Effekterna av ohälsa kan exempelvis utveckla psykiska sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

I en rapport ifrån Folkhälsomyndigheten (2014) visar att skolbarn i dagens samhälle har 

betydligt bättre hälsovanor och levnadsstandard. Samtidigt som rapporten också lyfter att 

allt fler skolbarn idag mår psykiskt dåligt och upplever allt mer stress (Folkhälsomyndig-

heten, 2014).  

 

I min studie fördjupas och ges förklaringar till begreppet hälsa och det kopplas till dagens 

skolverksamheter och gällande läroplan. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att genom en kvalitativ undersökning ta del av 

elevers (årskurs 4 – 6) upplevelser om hur skolan undervisar om begreppet hälsa. Syftet 

är också att undersöka elevers uppfattning om hur deras undervisning i ämnet idrott och 

hälsa ser ut. 

2. 1 Frågeställningar: 

Vilka är elevers upplevelser om begreppet hälsa sett utifrån ämnet idrott och hälsa? 

Vilka upplevelser har elever om undervisning kring begreppet hälsa i skolan? 

 

3 Bakgrund  

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för hur begreppet hälsa kan definieras. Olika 

resultat från studier och undersökningar på barns ökande ohälsa kommer att presenteras. 

Samt kommer hälsa ur gällande styrdokument tas upp och även skolans hälsoundervis-

ning.  

3.1 Barns ökande ohälsa 

Psykisk ohälsa bland unga har ökat markant från 1990-talet och 2000-talet visar Social-

styrelsens (2013) rapport. År 2011 genomfördes ännu en undersökning och resultatet vi-

sade att den psykiska ohälsan bland unga hade en fortsatt ökning. Det som hade ökat inom 

psykisk ohälsa var framför allt depressioner och ångestsjukdomar. Att allt fler barn och 

ungdomar har psykiska besvär så som att känna oro eller ängslan visar på att en ökning 

inom psykiska sjukdomar också kommer att öka i Sverige. Socialstyrelsen menar att ett 

växande folkhälsoproblem kommer att ske. Idag behöver allt fler ungdomar psykiatrisk 

vård och har försämrad möjlighet att etablera sig i samhället (Socialstyrelsen, 2013). I en 

rapport från Skolinspektionen (2015) framgår det att barn och ungdomar i Sverige behö-

ver få djupare kunskaper inom hälsa för att minska psykisk ohälsa och skapa ett välbefin-

nande. Att ge barn och ungdomar kunskap om hälsa kommer att öka förståelsen och där-

med leda till ett välbefinnande. Från samma studie som gjordes från september 2014 till 

januari 2015 deltog skolor om både förebyggande och hälsofrämjande insatser i skolan. 

Resultatet visade att skolan inte kunde motsvara de behov eleverna hade inom psykisk 
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ohälsa. Konkret exempel på en faktor inom psykisk ohälsa som skolans hälsoarbete inte 

motsvarade var stress. Vidare skriver Skolinspektionen också att det är sällan som ele-

verna får undervisning om stress. Skolinspektionen konstaterade att skolan behöver få 

fördjupande kunskaper inom hälsa och ohälsa. Samtidigt behöver skolan även prata mer 

öppet om hälsa för att förebygga och främja hälsa hos elever (Skolinspektionen, 2015).  

Socialstyrelsen (2013) lyfter fram och förklarar begreppet psykisk ohälsa och menar att 

begreppet hälsa kan användas olika beroende på sammanhanget. Som förklaring menar 

Socialstyrelsen att det handlar om besvär hos individen. Besvären kan bland annat vara 

nedstämdhet, psykiska sjukdomar, depression eller något som stör välbefinnandet. Psy-

kisk ohälsa handlar om syndrom som gör att individen inte klarar av eller har svårighet i 

sin vardag. Psykisk ohälsa skall kännas igen genom olika diagnoser som finns. För att få 

stöttning och behandling behövs vissa kriterier för att uppnå en diagnos. Det är också av 

betydelse att kunna identifiera den psykiska ohälsan för missledande till psykiska sjuk-

domar (Socialstyrelsen, 2013). I en publikation från Skolinspektionen (2010) framgår det 

att hälsa i låg grad ingår i idrott och hälsoämnets undervisning. Vid den flygande tillsynen 

som gjordes och på över 800 noteringar, var det endast 12 noteringar som kunde kopplas 

till begreppet hälsa. Skolinspektionen tillägger då också i publikationen att skolverksam-

heterna inte behövde ha undervisning där hälsa var dominerande. Skolinspektionen skri-

ver vidare att trots att begreppet hälsa har fått större utrymme i läroplanen fick begreppet 

litet utrymme i undervisningen. Skolinspektionen menar också att det var förvånande att 

hälsoundervisningen berördes så lite i och med den växande ohälsan hos barn och ung-

domar (Skolinspektionen, 2010).  

3.2 Historisk tillbakablick på hälsa 

Att se på hälsa ur en historisk tillbakablick har hälsa kunnat ses ur två perspektiv. Det 

första och som varit dominerande är moraliskt normativt förhållningssätt. Ett moraliskt 

normativt förhållningssätt innebär att de normer som råder i samhället som exempelvis 

ideal, beteenden och moralkoder är vad som påverkar sättet att se hälsa. I ett moraliskt 

normativt förhållningssätt ses hälsa som ett tillstånd av total frånvaro av sjukdom. Längre 

tillbaka i tiden visade sig hälsa i flera religiösa traditioner som en tydlig del genom sam-

bandet mellan tro och hälsa. Exempel på samband är kristendomen som var dominerande 

under medeltiden i väst. Människor hade då föreställningar om ett liv efter döden och 

betraktade hälsa som ett tillstånd vilket skulle uppnås när själen sedan gick vidare till 
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paradiset. Sjukdom och död sågs som straff, öde eller en varning från Gud om jordelivets 

korthet. Den kristna världsbilden och ett moraliskt normativt förhållningssätt på hälsa 

innebär att hälsa främst ses som en moralisk egenskap, ett liv i enighet med Guds vilja 

medan sjukdom betraktas som synd (Quennerstedt, 2006).  

Det andra är vetenskapligt normativt förhållningssätt som innebär att vetenskap där fram-

förallt medicinvetenskap avgör vad som är hälsa. I modern tid har det vetenskapliga nor-

mativa synsättet på hälsa fått större inflytande. Vetenskap och medicinvetenskap utgör 

för vad som ska betraktas som hälsa och inte hälsa (Carlsson, 1995).  

Under 1500-1600-talet ansåg kända filosofer som John Locke, Francois Rabelais och 

Michel de Montaigne att fysisk rörelse skulle främja fostran. Under 1700-talet menade 

Jean Jacques Rousseau att mindre stillasittande skulle fostra friskare pojkar. Med friskare 

menade Rousseau både den fysiska och psykiska delen. Mer fysisk fostran skulle leda till 

friskare, starkare och mer harmoniska pojkar.  

Under 1700-talet i Sverige, talade en universitetslärare i Lund, Mathias Fremling, om 

sundhetslära. Samtidigt som elever hade sundhetslära skulle de också utföra kropps-

övningar. Fremling ansåg att det i barndomen var av mer betydelse att uppfostra kroppen 

än själen. Det var under barndomen som fostran påverkade hur individen skulle komma 

att nå sin personliga sundhet (Annerstedt, 2001).  

I gällande läroplan står det i ämnet idrott och hälsa att syfte med ämnet är följande:  

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kun-

skaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande och 

genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och 

respekt för andra (Lgr, 11). 

Syftet från läroplanen skall genomsyra hela grundskolan. Inom ämnet idrott och hälsa står 

det att elever i årskurs fyra till sex skall känna till ord och begrepp såsom levnadsvanor, 

kroppsuppfattning och självbild. Eleverna skall också föra samtal kring upplevelser i re-

lation till begreppen i undervisningen. För att uppnå kunskapskravet och få betyg E i 

årskurs sex står det dock endast att eleven skall till viss del kunna föra resonemang kring 

hur aktiviteter kan påverka hälsan. Betyget E motsvarar ett godkänt (Lgr, 11). 
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Efter Skolverkets (2010) rapportering om lärares brister inom hälsa utgavs ett material 

till lärare som stöd för bedömning och betygsättning. I kommentarsmaterial från skolver-

ket som är ett bedömningsstöd inom idrott och hälsa står det följande inom hälsa och 

livsstil:  

Undervisningen i kunskapsområdet hälsa och livsstil ska ge eleverna möjlighet att ut-

veckla sin förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 

aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil (Skolverket bedömningsstöd, 

2011). Vidare i bedömningsmaterialet inom hälsa och livsstil står det även att skolans 

undervisning skall göra så att eleverna får möjligheter att kunna tillägna sig de begreppen 

som berör hälsa i läroplanen. Det står också att eleverna skall ges möjligheter att kunna 

beskriva sina upplevelser och utveckla resonemang och tankegångar om idrott, hälsa och 

livsstil. Bedömningsmaterialet är till för att konkretisera delar av kunskapskraven som 

gäller och visar elevexempel och lärares samtal kring bedömning. Ett konkret exempel 

som står är att lärare skall ge eleverna med språksvårigheter stöd för sina beskrivningar 

och resonemang. Lärare skall genom bedömningsmaterialet bli säkrare på elevernas be-

dömning och betygsättning. Hälsa och livsstil är en av flera delar av ämnet som berörs i 

materialet (Skolverket bedömningsstöd, 2011). 

 

4 Tidigare forskning  

Tidigare forskning belyser faktorer som påverkar barns hälsa och samhällets sätt att se 

barn. Kapitlet tar också upp forskning om ämnet idrott och hälsa och skolans undervisning 

kring hälsa i skolan. Till sist kommer en presentation av barndomsforskning.  

4.1 Barns hälsa och påverkande faktorer  

Folkhälsomyndigheten (2011) skriver att förutsättningar för en god hälsa skapas genom 

goda livsvillkor. Livsvillkoren konstitueras i barns miljö i hemmet, förskola, skola och på 

deras fritid. Livsvillkor handlar också om goda matvanor, rörelsevanor, psykisk hälsa och 

trygghet. Folkhälsomyndigheten menar att det är i behov av en satsning på barn och ung-

domars livsvillkor. Satsningens fokus skulle läggas på stödjande miljöer samt förändra 

värderingar, attityder och beteenden kring livsvillkoren (Folkhälsomyndigheten, 2011).  
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Folkhälsoinstitutet (2011) rapporterar om barns hälsovanor. I rapporten har barn gjort en 

självskattning på deras hälsa. Resultatet visar att barn och ungdomar som anser sig själva 

att vara mycket friska minskar. Rapporten visar också att det är framförallt flickor som 

ser sig själva som mer sjuka än tidigare. Det visar också på att användningen av medicin 

hos barn ökar. Medicinen som används är mestadels på grund av magont och huvudvärk. 

Självuppskattningen visade också på att fler flickor än pojkar anser sig själva som att de 

är för tjocka. Dessutom är sociala relationer betydande för barns välbefinnande. Sociala 

relationer handlar om att ha goda relationer till sina föräldrar, syskon samt andra barn och 

vuxna som finns i närheten. Den mest betydande relationen hos ett barn är relationen till 

föräldrarna. Att ha en bra relation till föräldrarna minskar risken för en mängd olika häl-

soproblem och andra riskbeteenden. Flickor har lättare att knyta an till en kompis och 

berätta om problem än pojkar. Åldern rör sig om flickor och pojkar mellan 11-15 år. Re-

sultat visar på att både flickor och pojkar som deltagit i undersökningen faktiskt anser att 

de har en eller flera vänner att leka med. Det är däremot 4-5 % av deltagande flickor och 

pojkar i undersökningen som blivit mobbade en eller flera gånger i månaden. Det går inte 

att se någon skillnad mellan könen för utsatthet för mobbning. I studien menar man att bli 

utsatt för mobbing leder till låg hälsa och låg tillfredställelse med livet (Folkhälsoinstitu-

tet, 2011).  

I en rapport av Folkhälsoinstitutet (2011) framgår det att psykisk, fysisk och social hälsa 

är av betydelse för barn och ungdomar. Folkhälsoinstitutet skriver om hur skolors hälso-

främjande arbete påverkar barn och ungdomar samt hur arbetet ska bedrivas. Insatser ska 

innebära att barn och ungdomar ska erbjudas likvärdiga förutsättningar för psykisk, fysisk 

och social hälsa. Det ska finnas stödjande och hälsofrämjande miljöer, inte minst socialt. 

Folkhälsoinstitutet tar upp att barn och ungdomars hälsa handlar om att bli bekräftade och 

att ha ett socialt nätverk till vuxna och barn till barn. Att skolan har trygga strukturer och 

handlingsplaner mot exempelvis mobbing eller skolk har också betydelse för att främja 

hälsan (Folkhälsoinstitutet, 2011). 

4.2 Undervisning om idrott och hälsa i skolan  

Aktuella termer gällande hälsoundervisning i skolan menar Quennerstedt (2006) handlar 

om livsstilar, relationer och psykosociala frågor. Forskning om elevers utveckling och 

lärande har visat sig påverkas positivt av ett gott självförtroende och ha kunskaper inom 

fysisk, psykisk och social hälsa. Begreppet hälsa har tidigare endast varit starkt kopplat 
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till fysisk aktivitet och där med kopplades hälsa ofta i skolan till idrott och fysisk fostran. 

Sett ur en historisk tillbakablick på undervisningen om hälsa har begreppet hälsa genom 

åren varit starkt präglat av den fysiska hälsan och aktivitet kring rörelser. Förklaring till 

att psykisk och social hälsa inte har fått stort utrymme menar Quennerstedt handlar om 

att ämnet idrott och hälsa inte har setts som ett viktigt ämne i skolan. Andra ämnen har 

prioriterats och också haft en större del i läroplanen. Quennerstedt lyfter forskning om 

lärares upplevelser om sin undervisning i ämnet idrott och hälsa. Det som framkom i 

undersökningen var att lärarna ansåg följande vara väsentliga delar i ämnet: att ha roligt 

genom fysisk aktivitet, att kunna samarbeta och att ha en god fysik. Mindre betydelsefulla 

delar i ämnet var: att skapa en positiv syn på sin kropp och att lära sig om vad hälsa var. 

I Quennerstedts studie från 2006 visar det på elevers uppfattningar och kunskaper som 

utvecklades i ämnet idrott och hälsa. Resultatet av studien visade på att elever lyfte, precis 

som lärarna, att ha roligt på lektionerna genom fysisk aktivitet och att kunna samarbeta. 

Konkret visade studien att eleverna hade lärt sig olika idrottsaktiviteter och att kunna 

samarbeta. Samtal om betydelsen av att ha en aktiv kropp lyftes i undervisningen. Vidare 

också att elevernas undervisning om kroppen kopplades endast till fysiologiska och me-

dicinska kunskaper. Undervisningen om kroppen lyfte musklernas uppbyggnad och 

funktion i samverkan med termer som kondition och styrketräning. Quennerstedt lyfter 

vidare att det är våra föreställningar om hälsa som påverkar våra handlingar, verksamheter 

och institutioner. Som exempel lyfts verksamheten i skolan och ämnet idrott och hälsa 

som påverkas av lärarens perspektiv och föreställning på begreppet hälsa (Quennerstedt, 

2006:30).  

Meckbachs (2007) undersökning handlar om vad lärare prioriterar i idrott och hälsoun-

dervisningen. I undersökningen menar Meckbach att lärare i ämnet idrott och hälsa riktat 

mot elever i de tidigare åldrarna lyfter betydelsen av elevernas lek, motorisk utveckling, 

rörelseglädje och lusten av att röra på sig. Lärare i ämnet idrott och hälsa riktat mot äldre 

elever lyfter betydelsen av teoretiska och praktiska kunskaper, fysisk och psykisk hälsa 

samt social träning. Lärarna gav förklaringar till att genom att låta elever utöva fysisk 

undervisning lockar det elever till att vilja börja träna, vilket i sin tur främjar deras hälsa 

på sikt (Larsson & Meckbach, 2004).  

Thedin Jakobssons (2004) undersökning om idrottslärares uppfattning om begreppet 

hälsa gick ut på att analysera idrottslärarnas uppfattningar för att sätta in dem i ett per-
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spektiv i relation till läroplanens innehåll i ämnet idrott och hälsa. Samtidigt gjorde The-

din Jakobsson en jämförelse mellan lärarnas uppfattningar och begreppet hälsa. I under-

sökningen visade det sig att idrottslärarnas syn på begreppet hälsa speglade sig i hur idrott 

och hälsoundervisningen tog sig i form. Det visade sig också att synen på hälsa var lågt 

prioriterat i undervisningen. Generellt svarade idrottslärarna att begreppet hälsa ansågs 

som teoretisk kunskap och genomfördes mestadels i teorisalar. Begreppet idrott ansågs 

av idrottslärarna vara kopplat endast till praktisk kunskap och genomfördes mestadels i 

idrottssalar. I undersökningen visade resultatet på att undervisningen kopplat till läropla-

nen svarade idrottslärarna att de uppfattade att både idrotts och hälsoundervisning genom-

fördes med dominans inom idrott. Samtidigt svarade de flesta idrottslärarna att hälsa och 

idrott ofta delas upp i en tvådelad undervisning där hälsa står för sig och idrott för sig 

(Thedin Jakobsson, 2004).  

Larsson & Redelius (2004) gjorde en studie med utgångspunkt på genus i ämnet idrott 

och hälsa. Studien handlar om att undersöka om det fanns olika könsmönster i skolans 

undervisning i ämnet idrott och hälsa. Studien utformades genom intervjuer och obser-

vationer i fyra olika klasser. Resultatet visade att undervisning om styrka, uthållighet, 

snabbhet, spelförståelse, bollkontroll som brukar vara dominerande hos män värderades 

högre än rörlighet, koordination, expressivitet, estetik, reflektion vilket brukar vara do-

minerande hos kvinnor. Vidare förekom uttryck av läraren som ”här kommer en riktig 

killövning” och ”den här övningen behöver ni inte göra tjejer”. Undervisningen bedrevs 

endast med fysiska övningar relaterat till idrotter. Larsson och Redelius menar att det är 

svårt att bryta de djupt rotade traditionella föreställningarna om könen i idrott och hälsa 

med tanke på tävlingsidrottens starka prägel på ämnet.  

4.3 Den förändrade synen på barn och barndom  

De senaste decennierna har forskning som berör etiska och sociala frågor om barn vuxit 

fram (Kehily m.fl., 1997). Frågan om hur barn bör betraktas har inom denna diskuterats 

och därmed har rådande föreställningar om barns utveckling inom utvecklingspsykologi 

utmanats. Det diskuteras om barn och vuxna blir betraktade på ett likartat sätt eller om 

det finns skillnader. Forskningen ifrågasätter barns maktlöshet som råder i samhället och 

tar upp hur barn bör bli betraktade av samhället och etiska dilemman som finns inom 

barnforskning. Barndomssociologi vilar bland annat på samhällsvetenskap, psykologi, 

beteendevetenskap och socialpolitisk forskning där barn definieras som människor under 
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18 år. Ett nytt sätt att se på barn har vuxit fram tack vare denna forskning. Istället för att 

bara se skillnader mellan barn och vuxna handlar det om att man kan se likheter också. 

Dessutom bidrar synsättet på barn till vad som är möjligt för dem att vara. Några retoriska 

frågor som kan ställas för att belysa detta är: Är barn ansvarslösa för att vuxna ser på barn 

som sårbara och inkompetenta? Samt, tar barn ansvar och har makt över sitt agerande för 

att de ses som kompetenta? Det är av betydelse att komma bort ifrån teorin om att vuxnas 

kunskap alltid väger tyngre än barns och se till andra metoder för att se till barns rätt som 

sociala aktörer i samhället. En annan aspekt är att forskning inom barnsociologi har do-

minerats av att fokus ligger på barn i problem istället för barn med problem. Det har också 

gjorts forskning på barn som tidigare har skadats av sina erfarenheter istället för fokusera 

på barn som varande människor här och nu. Ett viktigt antagande att veta om barns sår-

barhet är att den beror på deras bristande kunskaper och erfarenhet, samt politiska och 

ekonomiska makt. Det gör att barn blir beroende av de vuxna i sin närhet. (Kehily m.fl., 

1997). Det blir alltså avgörande hur dessa vuxna ser på de barn de interagerar med. Upp-

fostran eller fostran är ett begrepp för att forma en person efter en annan persons normer 

och värderingar. I begreppet fostran finns det ett maktförhållande mellan den som formas 

och den som formar. Ofta kopplas begreppet fostran till en vuxen som är personen som 

formar och barn eller ungdomar är dem som blir formade. Fjellström (1994) förklarar 

fostran som en aktivitet där vuxna efter sina preferenser skapar barns karaktär och hand-

lande. Vuxna förväntar sig att barn ska ta till sig deras normer och värderingar. Det är 

föräldrar som ska fostra sina barn samtidigt som också skolan har en rättslig skyldighet 

till fostran. Uppfattningen om barns fostran är samtidigt tydlig och otydlig. Ansvaret som 

föräldrar har är otydligt där skolans ansvar är tydligt formulerat i läroplanen. I skolans 

läroplan står det övergripande om skolans uppdrag att forma eleverna till goda samhälls-

medborgare efter bland annat demokratiska värderingar och gällande regler, lagar och 

normer. Begreppet fostran framkommer dock inte alltid så tydligt, kanske på grund av 

begreppets historia. Förr kopplades fostran ofta ihop med aga och auktoritet (Fjellström, 

1994). I läroplanen från 2011 under skolans uppdrag står det bland annat att skolan ska 

främja elevers lärande där eleven bli uppmuntrad till att ta del av kunskaper och värden. 

Skolan ska tillsammans med föräldrar utveckla barn till personer som är aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande. Vidare inom fostran står det följande i läroplanen: Sko-

lan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran 

är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, tradit-
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ioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för famil-

jerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samar-

bete med hemmen (Läroplanen, 2011, s.14). Till exempel ska elever få ta del av olika 

synsätt på hälsa och livsstil i ämnet idrott och hälsa. (Läroplanen, 2011). Att få ta del av 

vad hälsa är och hur hälsa betraktas ligger i den vuxna lärarens definition av hälsa. Den 

vuxna lärarens uppfattning om hälsa kan begränsa elevens kunskap om begreppet. Be-

greppet hälsa görs mestadels utifrån ett vuxenperspektiv, vilket kan vara svårt för barn i 

skolan att förstå eller ta in. I Quennerstedts avhandling lyfts en undersökning som gjort 

på lärare och elever angående deras föreställningar om ämnet idrott och hälsa. Lärarnas 

svar blev att eleverna har kul genom fysisk aktivitet, lär sig samarbeta och en förbättrad 

fysik. Den fysiska undervisningen är mer betydande än att eleverna skall få en positiv syn 

på sin kropp eller att lära sig om hälsa. Elevernas föreställningar visade sig vara likartade 

som lärarnas. Studien pekade på att eleverna fick den bild och de föreställningar som 

lärarna hade. I studien framgick det även att ämnet idrott och hälsa har bidragit till ele-

vernas kondition, styrka och rörlighet, deras lust att röra på sig, deras förmåga att samar-

beta samt hur de mår.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning om barns hälsa på en nedåtgående spiral. 

Undersökningar från Folkhälsomyndigheten och Folkhälsoinstitutet visade på olika 

undersökningar att barns hälsa blir allt sämre. Det lyfts också olika faktorer som påverkar 

barns hälsa. I läroplanen står det att skolan skall jobba med olika synsätt på hälsa och 

livsstil i ämnet idrott och hälsa samt låta elever få ta del av vad hälsa är (Läroplanen, 

2011). I Quennerstedts avhandling visade en studie på att lärares föreställningar var likar-

tade elevernas föreställningar om ämnet idrott och hälsa. Kehily (1997) skriver vidare om 

forskning inom barnsociologi som är dominerande av fokus som ligger på barn i problem 

istället för barn med problem. De vuxnas syn kan bli avgörande hur dessa vuxna ser på 

de barn de interagerar med. 
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5 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter genom två perspektiv på 

hälsa och perspektiv på synen av barn. De teoretiska utgångspunkterna kommer vidare 

att analyseras i resultat och tas upp i diskussion.  

5. 1 Perspektiv på hälsa  

Quennerstedt (2006) talar om begreppet hälsa som att vara frisk och motsvarigheten är 

ohälsa vilket ses som sjuk. Det som är av betydelse är att se perspektiven som en helhet 

där det ena perspektivet inte kan utesluta det andra. Quennerstedt menar att det ena per-

spektivet kallas för det patogena. Det patogena tar utgångspunkt i det sjuka eller onor-

mala, hälsa ses som frånvaro av sjukdom, vilket är en del av det moraliskt normativa 

förhållningssättet. Mot det patogena perspektivet växte det så kallade salutogena perspek-

tivet fram. Det salutogena perspektivet är ett holistiskt perspektiv, där hälsa ses som ut-

gångspunkt. Salutogena perspektivet har sin utgångspunkt i det vetenskapligt normativa 

förhållningssättet. Quennerstedt skriver också att beroende på synen av begreppet hälsa 

hos lärare kommer det att avspegla sig hos barn och ungdomar (Quennerstedt, 2006).  

5.2 Det patogena perspektivet 

Det patogena perspektivet kopplas ofta till det fysiska i hälsa. Hälsa utifrån det patogena 

perspektivet fokuserar på avvikelser ifrån det normala. Patogenes syftar till det sjuka där 

patos står för sjukdom och genes för ursprung. Detta perspektiv tar sig i form genom att 

det sjuka eller onormala belyses. Vad som definierar det normala hos människan och 

kommer ifrån biomedicinska förklaringsmodeller. Biomedicinska förklaringsmodeller är 

statistiska mätningar på människors tillstånd, beteende, sjukdomar eller funktioner som 

mäts efter kön och ålder. Quennerstedt sammanfattar det patogena perspektivet på hälsa 

på följande vis: 

• Det är det sjuka eller avvikande som fokuseras.  

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

• Som sjukdom betraktas avvikelser från normala tillstånd.  

• Det är den biologiska aspekten av människan som kroppslig varelse som fokuseras.  
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• Hälsa ses som ett mål, ett statiskt tillstånd som man kan uppnå genom att undvika sjuk-

dom (Quennerstedt, att lära sig hälsa, 2006:49). 

5.3 Det salutogena perspektivet  

Det salutogena perspektivet kopplas till psykisk och social hälsa. Det salutogena perspek-

tivet ses utifrån det friska (hälsa) hos människor. Ur det salutogena perspektivet kan hälsa 

vara livskvalité, välbefinnande och balansen mellan det inre och yttre hos människan. 

Begreppet salus betyder hälsa och handlar inte om ett statiskt tillstånd utan är föränd-

ringsbart. Det salutogena perspektivet handlar inte om något som en individ har eller inte 

har utan beskrivs genom olika grader av hälsa som kontinuerligt skapas och förnyas ge-

nom processer hos människan. Hälsa hos människor är något som skapas i ett samspel 

med andra människor och dess omgivning. Människans aktiva handlingar i sociala relat-

ioner ses som en del i helheten av hälsa. Men även i det salutogena perspektivet blir också 

den biologiska kroppen en viktig del. Det är genom att se till det friska och normala i den 

biologiska kroppen i samspel med de sociala relationerna och den psykiska hälsan som 

det salutogena perspektivet kan betraktas i sin helhet. Quennerstedt förklarar att det sa-

lutogena perspektivet handlar om sambandet mellan kropp och själv samt en individ och 

dess omgivning. Quennerstedt sammanfattar en förklaring till det salutogena perspektivet 

på hälsa enligt följande i punktformulering: 

• Det som skapar och utvecklar hälsa fokuseras.  

• Hälsa ses som en dynamisk process.  

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

• Man kan vara sjuk men ändå ha hälsa.  

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

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

Hälsa ses som ett medel eller en förutsättning för att uppnå andra saker i livet. (Quen-

nerstedt, att lära sig hälsa, 2006:51). 
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Det som är gemensamt för det salutogena och patogena synsättet är att hälsa anses som 

något man har eller inte har. Det handlar om att människan är beroende av att följa sam-

hällets normer eller om man anses som fri från sjukdom. Quennerstedt menar att man 

skapar mening om kropp, hälsa och rörelse genom agerande i de situationer som ämnet 

idrott och hälsa utgör. Därmed bör hälsoperspektivet vara en del i ämnet idrott och hälsa. 

Genom rörelseglädje och en positiv bild av sin kropp leder det till utvecklat självförtro-

ende. Det normativa synsättet och det vetenskapliga normativa synsättet behöver därige-

nom inte utesluta varandra. Sättet att se hälsa utifrån salutogent eller patogent perspektiv 

kan gå in i varandra. Hälsa kan ses som en helhet ur båda perspektiven (Quennerstedt, 

2006).  

5.4 Barn som blivande – becoming  

Före 1980 var synen på barn endast utifrån de vuxnas ögon. Det var de vuxna som var 

stabila och ansågs som färdiga. Barn ansågs som icke-vuxna och ofullständiga. Skillna-

den mellan barn och vuxna var också att de senare var korrekta. Barn formades av hur 

vuxna organiserade deras barndom, vilket fortfarande är fallet. Skillnaden är synsättet på 

vad barn förmår och är. De vuxna hade medvetet bestämt och bedrivit uppfostran och 

utbildning för att forma barn efter vuxet perspektiv till att bli som dem. Begreppet upp-

fostran kopplas till socialisation som innebär att det är de vuxna som för vidare kunskaper, 

normer, värderingar och regler som råder i samhället. Genom vuxnas instruktioner leds 

barn in till att tänka och agera utifrån de vuxnas normer. Barn ansågs som blivande män-

niskor då de ännu inte ansågs vara färdiga att kunna inta vuxenrollen. Den vuxna utgör 

den centrala rollen för barns utvecklingsprocess och styr barn mot den förutbestämda so-

cialisation som finns. Barn som avviker ifrån det normala för sitt åldersstadium blir be-

traktade som onormala på grund av de vuxnas bestämda syn på barn, som blivande män-

niskor (och vuxna). Sammanfattningsvis lever barn som becomings, inom ramen som är 

förutbestämd av vuxna, som personer som är på väg att bli vuxna.  

5.5 Barn som varande - being  

Barndomen är en avgränsad period i en människans liv som inkluderas av sociala och 

kulturella drag. Definitionen av barndom kategoriseras efter ålder och innefattar barns 

vardag utifrån sociala, ekonomiska och politiska sammanhang. Studier inom barndoms-

forskning ställer barn i relation till samhället. Samhällets villkor och barnets agerande 

utgör barndomen. Det finns inte en utan flera barndomar. Detta begrepp handlar om att 
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se både samhällets villkor och barnets agerande i sociala praktiker samtidigt. Man menar 

inom barndomssociologi att barn besitter ”agens”, m.a.o. aktörskap. Det vill säga: barn 

har makt att påverka och förändra sin situation. Genom studier inom barndomsforskning 

av individuella barn och grupper av barn undersöks livsvillkor för barns liv. Ett livsvillkor 

för barn är socialt omhändertagande, i vilket synen på barn kan förnimmas. Barndom 

behöver inte endast betraktas som en väg till att bli vuxen utan står som en egen social 

kategori. Barndomssociologi kan ses ur perspektiv som ”being”, varande, eller 

”becoming”, blivande. Alla människor i dagens värld kan ses som både being och 

becoming där utveckling sker i samspel med andra människor. Vi är och blir på samma 

gång. Halldén (2007) talar utifrån ett perspektiv being, ”barn som är varande”, att se barn 

som fullbordade människor. Being handlar om att se till barns röster och rättigheter. Barn 

har rätt till sin barndom och barndom är inte endast en transportsträcka in i vuxenvärlden. 

Begreppet tillkom i slutet av 1980-talet och Halldén menar att ställningstagandet att se 

barn som being är att inta barns perspektiv. Ett barn som har förmåga till socialt delta-

gande och eget aktörskap är barndomssociologins beskrivning av being. Betydelsen av 

att lyssna på barn ställer också krav på omvärlden. Att se barn i samspel med omvärlden 

kräver omorientering, flexibilitet och kompetenser. Att se barn som being medför att sy-

nen på vuxna som stabila och färdigutvecklade inte längre har samma tyngd. Samtidigt 

som det kan också bidra till att vuxnas värld och barns värld växer närmare varandra. Att 

se barn som being, varande barn här och nu, kan sammanfattas att barn själva är agerande 

personer som kan påverka sitt liv, istället för passiva mottagare av samhällets påverkan. 

Ett barn ses inte som någon som behöver en vuxen för sin utveckling och lärande utan 

någon som är kompetent att själv ta ansvar för sin utveckling, Being-perspektiet vilket 

innebär att barnet har rätt till sin egen barndom som inte enbart ska ses som en transport-

sträcka mot vuxenlivet. Att se barnet som being menar Halldén är att ta ställning för ett 

barnperspektiv. Being har en syn på barn som fullvärdiga människor, det lilla barnet är 

en människa tidigt i livet. Begreppet gör att synen på den vuxne som stabil och färdig 

spelat ut sin roll, men det innebär också en risk att förringa de olikheter som faktiskt finns 

mellan barn och vuxna (Halldén, 2007).  

Halldén (2007) menar att vuxna och barn också är väldigt lika. Likheterna visar sig i 

situationer som berör kompetens. Då måste barnet skiljas från den vuxne när det gäller 

det asymmetriska maktförhållandet dem emellan. Barnet är mer beroende av den vuxne 

än vad den vuxne är av barnet. Och när vi ser det på det viset, menar Halldén att det är en 
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viktig fråga vilken roll skolan kan spela i detta erkännande av barnet som behövande av 

den vuxnes hjälp för vila och ro. Det lilla barnet är alltså beroende till en viss del av den 

vuxna. Skolan bör också vara ständigt föränderlig efter hur synen på barn och samhället 

ser ut idag och i framtiden (Halldén, 2007). Begreppen salutogen och patogen innebär 

från vilken sida vi väljer att betrakta exempelvis en sjukdom eller hur en människa mår. 

Enligt Quennerstedt (2006) bör begreppen inte ses som motsatser utan istället som kom-

plement till varandra. Det för att elever i skolan skall förstå och lära sig hälsa. 

Teorimodell och frågorna som den 

möjliggör 
Patogenes Salutogenes 

Becoming 1. Vad saknas för hälsa ur biologisk och 

medicinsk synvinkel? 
3.Hur får vi hälsosamma vuxna? 

Being 2.Vad saknas för hälsa ur social och psyko-

logisk synvinkel? 
4.Hur får vi hälsosamma barn 

Om man kombinerar de båda perspektiven möjliggörs följande frågor där begreppen inte 

behöver ses som motsatser utan istället som komplement till varandra. Barndomsperspek-

tiven till väster i spalten är perspektiv som belyser sättet att se på barn. Patogen och sa-

lutogen belyser perspektiv att se på hälsa. Begreppen går in i varandra där synen på barns 

hälsa speglas av och påverkas av hur samhället ser ut idag och i framtiden (Quennerstedt, 

2006).  

6 Metod  

I detta kapitel presenteras valet av metod i undersökningen. Det kommer att tas upp me-

todval, urval, etiska aspekter, genomförandet och bearbetning, analys och tillförlitlighet. 

6.1 Metodval och urval  

Studien är av en kvalitativ undersökning vilket bygger på att kunna gå in på djupet av 

frågeställningar eller som något som ligger till grund för exempelvis ett problem. Genom 

en kvalitativ undersökning kan man få en mer djupgående förståelse för skeenden. På 

grund av att jag hade få frågeställningar kunde jag därmed fördjupa mig inom dem. Vi-

dare valde jag att genomföra gruppintervjuer med elever som är mellan 10-12 år. Med 

bakgrund av tidigare forskning och teori försökte jag fånga upp elevernas svar både sett 

ur individ- och grupperspektiv. Kvalitativa undersökningar bygger på att fånga upp och 
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tolka svaren från deltagande i undersökningen (Stukát, 2011). Jag valde att genomföra 

intervjuer eftersom tillförlitligheten skulle bli mer trovärdig samt att tar bort risken för 

bortfall som alltid föreligger i en enkätundersökning (Stukát, 2011). Jag spelade även in 

intervjuerna för att vidare kunna transkribera och kunna använda deltagarnas svar orda-

grant. Att spela in och använda deltagarnas svar ordagrant gör att trovärdigheten stärks 

ytterligare (Patel & Davidson, 2013). Valet av elever föll på att jag sedan tidigare har 

kännedom om eleverna och vet vilka som vågar uttrycka hur de upplever saker. Valet föll 

också på min kännedom om elevernas kunskaper inom det svenska språket. Att ha kun-

nigheter inom det svenska språket var av betydelse då jag ville vara säker på att eleverna 

förstod mina frågor vilket var av betydelse för resultatet. Att använda sig av ett bekväm-

lighetsurval innebär bland annat att man använder sig av personliga kontakter eller ett 

avstånd som är komfortabelt (Bryman, 2008). 

6.2 Etiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det forskningsetiska krav som ska tas hänsyn till. 

Kraven är samtyckeskravet och innebär att de som deltar i en undersökning måste god-

känna att de deltar. Eleverna som deltog i min undersökning är under arton år vilket gör 

att jag var i behov av vårdnadshavarnas tillåtelse. Vid kontakt med vårdnadshavarna 

skickade jag med intervjuguiden för att de skulle kunna ta del av vilka frågor som jag 

skulle ställa. Jag var också i behov av att ha skolans rektors tillåtelse. Ett annat krav är 

konfidentialitetskravet som innebär att deltagare i undersökningen ska behandlas med 

sekretess. Ingen information om deltagarna ska kunna sammankopplas med dem (Veten-

skapsrådet, 2002). Stad och skola som eleverna går på benämns heller inte i undersök-

ningen.  

6.3 Genomförande  

Gratton och Jones (2010) talar om kännetecken för en kvalitativ forskning. Forskaren 

strävar då efter att få svar på frågorna ’varför’ och ’hur’, från intervjupersonens perspek-

tiv. Intervjuer blir ofta mer djupgående än i jämförelse med exempelvis enkäter. Gratton 

och Jones menar även att om forskaren är ute efter förklaring snarare än beskrivning, är 

kvalitativa intervjuer den lämpligaste metoden att använda (Gratton & Jones, 2010). Uti-

från detta valde jag ut deltagande barn i undersökningen. Det var nio elever som deltog i 

undersökningen och där med tre grupper med tre elever i varje grupp.  
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Det som först gjordes var att jag tog kontakt med rektor på skolan och frågade om det 

fanns möjlighet att genomföra undersökningen på skolan, vilket gick bra. Valet av skola 

gjordes på grund av avstånd, då skolan ligger i närheten där jag bor. Därför anses valet 

vara ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2008). Därefter tog jag kontakt med vård-

nadshavare till elever på skolan. Med anledning av att eleverna är under arton år och inte 

myndiga behövde jag ha vårdnadshavares tillåtelse. I förfrågningarna till vårdnadsha-

varna skickade jag också syfte och frågeställning samt intervjufrågorna till min under-

sökning. Intervjufrågorna skickade jag med eftersom vårdnadshavarna skulle bli med-

vetna om vilka frågor som skulle ställas till deras barn. Efter att ha fått godkännande ifrån 

vårdnadshavarna valde jag ut de elever som skulle delta. Frågorna i intervjuguiden var 

utformade efter syfte och frågeställning. Frågorna var också utformade så att de skulle 

vara anpassade till elevernas ålder. Att använda sig av begrepp i frågorna som ”må bra” 

och ”må dåligt” var mer på elevernas språknivå än vad begreppen ”välbefinnande eller 

hälsa” och ”ohälsa” var. Hur frågorna är utformade kan vara helt avgörande för att nå ut 

till intervjupersonerna samt att få ut den information som man söker (Bryman, 2008). Jag 

träffade elever vid tre tillfällen. Det var tre elever i varje grupp. Rummet där vi satt var 

helt ljudisolerat och vi satt i samma rum vid alla tre tillfällena. I den första intervjun tog 

vi en paus på grund av toalettbesök vilket inte gjordes i de andra intervjuerna. I grupperna 

var det två flickor, en pojke som deltog. Jag hade fördelat flickorna slumpmässigt men 

placerat en pojke i varje intervju. Anledningen av fördelningen av att sätta en pojke i varje 

grupp var att det skulle bli så lika könsfördelning som möjligt i grupperna. Vid alla tre 

intervjuer startade vi med att prata om hur eleverna mår idag. Vidare talade vi om begrep-

pen ”må bra” och ”må dåligt” vilket också genomsyrar diskussionerna i alla tre intervjuer. 

Under intervjuerna pratade alla barnen aktivt och deltagande i samtalet för det mesta. Jag 

valde att genomföra intervjuerna på skolan där eleverna hade kännedom om miljön och 

för att de på så sätt skulle känna sig trygga. Skolan där de dagligen vistas bedömde jag 

vara en sådan miljö. Enligt Stukát gör det att eleverna känner igen sig i sin vardagliga 

situation och också påminns om sin dagliga livsstil (Stukát, 2011). 

6.4 Bearbetning och analys  

Jacobsen (2007) menar att analysprocessen är av betydelse när det gäller att reducera och 

strukturera insamlad data. Processen är av betydelse för att forskare ska få en överblick 

och förståelse av data. I min undersökning började jag med att transkribera de intervjuer 
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som jag genomfört, vilket är behövligt men tidskrävande. Vid transkribering eller ren-

skrivning kan det vara av betydelse att föra eventuella kommentarer vid sidan av. Det 

görs för att upphöja en undersökning från en ren beskrivning till istället en första form av 

analys, vilket jag gjorde. Metodvalet att transkribera intervjuerna var passande för att få 

överblick till kommande resultat och analys. I bearbetningen försökte jag att hitta gemen-

samheter för att sedan kunna sortera in dem i olika kategorier som kunde matcha mina 

frågeställningar (Jacobsen, 2007). Jag ville hitta likheter och skillnader som kunde an-

vändas i min analys vilket enligt Starrin (1994) används i en kvalitativ analys då man vill 

undersöka egenskaper hos ett fenomen (elevers uppfattning om hälsa). Starrin menar att 

en kvalitativ analys delas in i olika kategorier för att gå från helheten till delarna. Delarna 

är kategorierna vilket gör att det relevanta för frågeställningarna framkommer. Frågeställ-

ningar som är vanligt förekommande i en kvalitativ analys är: Vad kännetecknar denna 

händelse eller det här fenomenet?, Vad innebär det? eller Vad handlar det om? Frågeställ-

ningarna använde jag när jag ville att eleverna skulle ge mer djupgående beskrivningar 

och förklaringar. Syftet med min studie är att få ta del av elevernas personliga uppfatt-

ningar vilket är passande i min analys. Starrin menar att syftet med kvalitativ analys är 

att man söker efter utsagor, handlingar och sekvenser (Starrin, 1994).  

6.5 Tillförlitlighet  

Wibeck (2010) skriver att pålitligheten blir större ju mer data som samlas in. Genom att 

samla in mycket data ökar undersökningens reliabilitet samtidigt som den som intervjuar 

får ökad träning och likheten i intervjuerna blir större. I min studie var det samma inter-

vjufrågor som ställdes på samma sätt till alla intervjupersoner. Platsen vid intervjutill-

fällena var också den samma. Bryman (2008) skriver om pålitlighet och anser att fokus 

hamnar på redogörelsen för arbetsprocessens alla delar handlar om validitet. Validiteten 

kommer genom att det ges möjlighet till att granska studien. Istället för att använda sig 

av begreppet validitet använder Bryman (2008) sig av, i kvalitativa metoder, trovärdighet 

och överförbarhet. Den kvalitativa undersökningen är fokuserad på att ge en fördjupande 

bild av elevers egna tankar kring deras syn på hälsa och undervisning om hälsa. I min 

studie beskrivs arbetsprocessen och grunden för andra att kunna bedöma möjligheten för 

överförbarheten av studien i andra kontexter. Studiens process skrivs ut så att läsaren skall 

uppfatta studien som trovärdig. Jag skulle förmodligen intervjua elever i samma ålder om 

jag skulle fördjupa min kunskap om området i vidare undersökningar. Jag redovisar både 
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intervjufrågor och ordagrant svar från eleverna i resultatdelen och analysen vilket stärker 

också trovärdigheten (Trost, 2010). 

7 Resultat och analys  

I detta kapitel kommer resultaten av intervjuerna att presenteras. Resultatet presenteras 

genom löpande text och citat. Resultatet kommer att presenteras i kategorier efter följande 

ordning: 

 Elevers tankar kring undervisning i idrott och hälsa  

 Elevers uppfattning kring välbefinnande  

 Kompisar  

7.1 Elevers tankar kring undervisning i idrott och hälsa  

I alla intervjuerna uttrycktes de tankar som eleverna hade om sin idrott och hälsounder-

visning. Eleverna sa att hälsa handlade om att röra på sig och utveckla sina fysiska för-

mågor. En elev sa också att hälsa handlade om att vara pigg. 

Jag tänker liksom på att man ska, ehh… först så tänker jag på att röra 

sig. Kanske med gympan på skolan men sen så utvecklas tanken och bli 

att, ahhh… då rör man sig och blir snabbare och blir bättre. 

Jag tänker på hur kroppen ska vara och så, idrott och gympan typ kanske 

innebandy.  

Jag tänker på att vara bra på springa eller stark och snabb och så, inte 

vara fet och vara pigg och engagerad och så.  

Eleverna förklarade hur en idrottslektion kunde gestaltas även om dem inte genomförde 

alla exempel själv i deras undervisning. Exemplen var att utöva olika sporter som fotboll, 

basket, hockey, innebandy, ridning, pingis och springa. Idrotten i skolan kopplades till 

fysiska aktiviteter eftersom det är så man gör på lektionerna menade eleverna på. Eleverna 

ansåg att det var viktigt att röra på sig för annars kunde man bli fet, ha svaga muskler och 

dålig puls. Det var av betydelse eftersom kroppen annars kommer att må dåligt. Kroppen 

kan bli svag genom att om kroppen inte rör på sig så bygger människan inga muskler. 
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Eleverna uttryck om hälsa att kroppen blir stark vid fysisk aktivitet och svag eller fet vid 

utebliven fysisk aktivitet kan ses som hälsa ur ett patogent perspektiv. Fetma och svaghet 

i kroppen såg eleverna som att det är något fel på kroppen rent biologiskt och detta innebär 

det sjukdom och därmed ohälsa. 

Att utveckla sina förmågor som kasta och fånga var viktigt eftersom det var något som 

skulle betygsättas i årskurs sex. Det som eleverna får betyg på i årskurs sex var det som 

står skrivet i läroplanen eller som eleverna uttryckte det, målen. Det hade deras pedagog 

i skolan pratat om några gånger. Att saker som eleverna gjorde på lektionerna och de 

rörelser som eleverna gjorde skulle bedömas och senare fick man betyg på det. Eleverna 

sa också att idrott och hälsa lektionerna är väldigt roliga. Alla eleverna tyckte att under-

visningen var rolig att vara på och att det var roligt att röra på sig. Genom att röra på sig 

blir man glad. Man blir också glad när man klarar av något som man kanske inte trodde 

att man skulle klara av sa en elev. Alla elever menade att idrottsundervisningen och att 

utöva fysisk aktivitet var roligt vilket kan ses som att eleverna upplever undervisningen 

som något mer än att bara att röra på dig. Eleverna kopplade inte endast rörelser till nyttan 

med att röra på kroppen utan också till en upplevelse och känslan av att ha roligt. Flera 

av eleverna tyckte också att det vägde in positivt att göra aktiviteter i grupp. Att lära sig 

att samarbeta var av stor betydelse ansågs det.  

…för att man ska få jobba och eller då oftast jobbar man ju med nån 

och då behöver man ju liksom kunna samarbeta med den personen man 

är med. 

Att kunna samarbeta var inte endast viktigt inför framtiden utan också av betydelse för 

att må bra i skolan menade eleverna. Att ha kompisar speciellt på rasterna kunde påverka 

elevers skolgång positiv. Att inte ha kompisar och känna utanförskap kunde påverka skol-

gången negativt. På idrott och hälsa-lektionerna var det nästan alltid pedagogen som be-

stämde vilken man skulle jobba med eller i vilket lag man skulle tillhöra. Det var likadant 

i nästan alla klasser på skolan.  

Eleverna tog mestadels upp fysiska aktiviteter när dem gav exempel på deras undervis-

ning. Eleverna fokuserade på den biologiska aspekten av människan som kroppslig va-

relse eftersom de nämnde olika sporter och idrotten i skolan. Några av eleverna kallade-
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ämnet idrott och hälsa för gympa. Gympa syftar till gymnastik, vilket är en historisk be-

nämning som ligger kvar. Eleverna beskrev att ämnet idrott och hälsa handlar om fysiska 

förmågor och genom god fysisk mår det kroppsliga hos människan bra. När eleverna be-

rättade om hur deras undervisning i idrott och hälsa bedrevs var det nästan enbart fysisk 

aktivitet som utövades. Citat kring elevernas exempel på hur undervisningen kan se ut: 

Ja vi brukar så här ha uppvärmning, eh när det är jul då så kör vi juldanser eller så kör vi 

så olika dansar där vi gör V-stegen och A-steg och så där och så har vi lite lekar och har 

vi att man lär sig reglerna och sånt… 

ehh ibland kan vi leka typ nummerboll eller lite så… 

hmm hmm Vi gör inte så jättemycket bollsport utan det är nog mer 

springa och här saker. Eller…fotboll. 

Det som var dominerande i elevernas undervisning var framförallt bollspel, lekar och 

dans. Ibland hade de simning och orientering också. Eleverna menade att dem knappt har 

någon undervisning om hälsa alls. Eleverna berättade om deras undervisning i ämnet id-

rott och hälsa där eleverna alltid var ombytta. Det var en gång som de hade befunnit sig i 

lärarnas konferensrum och haft teori. Vad teorin handlade om kom inte eleverna ihåg men 

trodde att det kunde ha handlar om hälsa. Det var mestadels pedagogen i skolan som 

bestämde vilka rörelser och aktiviteter som eleverna skulle utöva på lektionerna. Ibland 

kunde eleverna få bestämma på några av lektionerna då dem tränade att vara ledare. Det 

skedde dock endast en gång per termin. Läraren bestämde också när det var prov i skolan 

och hur lång tid eleverna skulle ha på sig för att öva till provet. I idrotten hade eleverna 

en gång haft ett test på karttecken inom orientering.  

Enligt eleverna lägger lärarna fokus på de fysiska förmågorna. Att eleverna inte kommer 

ihåg mycket av vad deras teoretiska hälsoundervisning handlade om kan tyda på att sko-

lan inte håller kraven enligt läroplanen kring hälsa. När frågan ställdes om dem hade 

undervisning kring endast hälsa svarade mestadels av eleverna att dem inte visste.  

ja när vi hade nånting..jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Eller 

jo det var i trean om..eller jag kommer inte ihåg. 

Det var flera av eleverna som hade hört att läraren tagit upp hälsa någon gång, dock var 

direkta svar från eleverna att dem inte hade någon aning eller att dem inte kom ihåg vad 

det handlade om. 
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7.2 Elevers uppfattning kring välbefinnande  

Må bra tyckte de var svårt att definiera men en av eleverna förklarade att det kunde vara 

hälsa både fysiskt och psykiskt. Det psykiska ska handlade enligt eleverna om tankar i 

huvudet och gav exempel på psykiska tankar. 

Jag tror kanske inte att jag kommer klara det men då säger jag till mig 

själv att jag kommer det, eller viskar i min hjärna så klarar jag det.  

När eleven berättade om att det handlade om att klara något relaterade eleven inte till hens 

undervisning inom idrott och hälsa. Det psykiska fanns inte konkret vilket gjorde att ele-

verna hade svårt att förklara men eleverna hade hört att det fanns flera som kunde må 

psykiskt dåligt. Psykisk ohälsa handlar om höga krav och för mycket arbete. Vuxna kunde 

må mer psykiskt dåligt än barn ansåg eleverna.  

Min kompis mamma jobbar för mycket och har mått psykiskt dåligt, jag 

tror att hon var sjukskriven då. 

Samtidigt kunde barn också må psykiskt dåligt men de menade att det gick över snabbare 

än för vuxna. Faktorer som barn kunde må psykiskt dåligt av var stress, huvudvärk och 

en ”klump i magen”. Eleverna trodde att huvudvärk och stress var något som uppkom på 

grund av att lärare ställde för höga krav i skolan.  

…om man bara sitter där och väntar och ser att alla andra kan jobba så 

kan jag ibland må dåligt. 

Att ha för höga krav på elever ökar känslan av att inte hinna med det som ska göras. Att 

inte få tillräckligt med tid av läraren leder också till stress och elever kan må dåligt över 

känslan att uppleva sig som sämre än andra i klassen. Klumpen i magen ansåg eleverna 

berodde på rädsla för utsatthet eller utanförskap sa eleverna. 

7.3 Kompisar  

Att ha kompisar är den mest betydelsefulla delen av hälsa för välbefinnande menade ele-

verna. Att bli utfryst, inte få vara med och leka och bli mobbad menade eleverna var de 

faktorer som också påverkade mest till ohälsa. Att umgås med flera kompisar samtidigt 

gör sakerna än mer roligare tyckte eleverna. Att utöva saker tillsammans som bollspel, 

olika lekar, ha någon att prata med och bara att umgås och bli sedd är faktorerna som 
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påverkar relationer till ett välbefinnande. Utanförskap är en faktor som påverkar till 

ohälsa. Det är kompisar som gör att man inte känner sig utanför eller ensam sa eleverna. 

Eleverna sa att det inte är ”kul” att känna sig utanför men de kunde inte ge en djupare 

förklaring till varför det inte var ”kul”. En elev berättade om att hen ofta kände sig utanför, 

men försökte då tänka positivt.  

Jag tänker mest att nej dom glömde bara bort mig att jag stod här 

borta…eller så har dom bara glömt mig nu.  

Eleven menade dock att utanförskapet i skolan inte gjorde så mycket för hen hade syskon 

som hen lekte hemma med. En annan elev berättade om att hen tidigare hade blivit mob-

bad och hade mått dåligt över det. 

Det som gör att man mår dåligt är när man inte har kompisar i sko-

lan…och alltid vara ensam och utfryst som jag var innan när jag mådde 

dåligt. 

Att ha kompisar i skolan är även betydelsefullt för lärande sa eleverna. Saker i skolan blir 

roligare att arbeta med om man är flera. Ämnet idrott och hälsa framförallt eftersom vissa 

saker som bollspel där inte går att genomföra om man är själv. Vissa aktiviteter går också 

snabbare att göra om man är flera. 

Ja, tänk om man inte hade kompisar o alla andra hade det, då kanske vi 

inte kunde jobba så bra på lektionerna och lära sig nya saker.  

Eleverna sa också att det var viktigt att ha kompisar i arbetslivet som vuxen.  

…kommer det en mördare som har såhär vapen och om man är två är 

det större chans att lyckas. Och om man jobbar i affär och man inte vet 

något hur det ska va så kanske man gissar och då kan det bli kalabalik. 

Eleverna lyfte även att det var viktigt att ha en bra relation till sin lärare och fritidspeda-

gog. Eleverna tyckte att det var bra pedagoger på deras skola och att pedagogerna försökte 

bry sig mycket om eleverna. Dock var det en av eleverna som ansåg att pedagogerna inte 

hann med att bry sig om alla barn hela tiden. Eleven hade tidigare varit mobbad men 

ansåg sig inte vara mobbad längre. Emellertid sa eleven att hen var utanför och inte hade 

kompisar att leka med på rasterna. 
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… ehh jag brukade berätta det för min pappa i perioder och så men eh 

men dom tog upp det med lärare hela tiden och så fast jag inte ville det. 

Men egentligen så eftersom jag har varit med om det ganska många 

gånger att vuxna kan göra ganska mycket. Dom säger ju att dom har 

koll men det syns inte alltid för att dom inte hör. Eller dom hör liksom 

inte allt. Dom är ju heller inte med en utanför.  

Eleverna upplevde alltså att pedagogerna brydde sig och försökte men att dem inte hann 

med allt hela tiden vilket en av eleverna hade som anmärkningsvärt. Eleven talade om att 

betydelsen av att ha någon i familjen att berätta och prata med var av betydelse. Flera av 

eleverna talade om betydelse av att ha goda hemförhållanden.  

En elev sa att sjukdomar inom familjen påverkar hur man kan må i skolan. Att veta att 

föräldrar alltid finns där och kunna ringa dem var också av betydelse. Det som var ständigt 

återkommande var framförallt att ha kompisar i skolan. Kompisar att kunna leka med på 

rasterna men också kompisar att kunna arbeta tillsammans med i skolan och att ha någon 

som bekräftar ens existens.  

8 Analys 

8.1 Hälsa ur ett patogent perspektiv  

Elevernas tankar om hälsa berör den fysiska aktiviteten som den centrala delen av hälsa. 

I den omfattning hälsa uttryckligen berörs framkommer ett företrädesvis patogent per-

spektiv på hälsa. Hälsan kan ses som motsatsen till sjukdom när eleverna uttryckte att den 

kroppsliga aktiviteten nu spelar in på hur deras ork var. Med ork menade eleverna uthål-

lighet och styrka. Eleverna menade att ett fokus på träning genom olika former såsom 

bollsport, gymnastik dans och simning var det som var rådande. De uppfattade det som 

att deras lärare menade att en hälsosam elev är den som har starka muskler och har kun-

skaper om hur man skall träna. Quennerstedt (2006) menar att det inte är fel i sig att 

fokusera på den fysiska kroppen i sig, utan att ett helhetsperspektiv på hälsan bör råda. 

På så vis kan man se det som att elevernas lärare skapar förutsättningar för att eleverna 

skall lära sig om olika rörelseaktiviteter och hälsa ur ett patogent perspektiv. Vad eleverna 

utför under idrottslektionerna och hur deras undervisning ser ut är förutbestämt av läraren. 

Läraren är den vuxna personen i skolan som elevernas syn på hälsa ligger i händerna på. 

Eleverna berättade om de olika aktiviteterna som de brukade göra under lektionerna vilka 
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var av varierande art. Varierande fysisk aktivitet kräver framförallt fram en mångsidig 

rörelseförmåga. Eleverna lyfte deltagandet i aktiviteterna och att samarbete skapar ge-

menskap. Hälsa ur det patogena perspektivet handlar om att se vad som sticker ut ifrån 

det så kallade normala. Patogena perspektivet leder där med in på tid och rum. Elevernas 

uppfattning om hälsa motsvarade hur deras undervisning bedrevs. Elevernas uppfattning 

kring hälsa och vad ämnet idrott och hälsa skall innehålla motsvarade inte alltid läropla-

nens innehåll och krav. Uppfattningen om kroppskännedom och kroppskänsla saknades i 

elevernas svar vilket motsvarar forskningen barns och ungas hälsa. Synsättet på eleverna 

kan ses som ett ”becoming”-perspektiv då barn skall utveckla sin hälsa mot vad som står 

skrivit i läroplanen. Läroplanens krav är skrivna av vuxna och med ett perspektiv att se 

barn som blivande vuxna. Becoming-perspektivet handlar just om att vi ser barn som 

blivande vuxna där läroplanens krav säger hur barn skall utvecklas för att klara av sin 

framtid. Elevernas uppfattning är att fysiska förmågor har något med hälsa att göra där 

koordination och kondition kopplas till verktygen för en god hälsa. Elevernas förväntas 

att lära sig hälsa genom fysisk förmåga och förklara hälsa endast genom fysiologiska 

förklaringsmodeller (Quennerstedt, 2006).  

8.2 Hälsa ur ett salutogent perspektiv  

Utöver det patogena perspektivet där eleverna talade om kroppslig hälsa och hur de kan 

påverka kroppen att inte bli sjuk talade eleverna också om något som kan framstå som en 

kontrast till det. Kontrasten är den psykiska och sociala delen av hälsa som eleverna me-

nade att vara av betydelse för välbefinnande. Eleverna kopplade däremot inte psykiska 

och sociala aspekter direkt till hälsoundervisningen i skolan.  

Eleverna talade om kompisars betydelse för att känna delaktighet och gemenskap, vilket 

påverkar välbefinnandet. Att känna delaktighet bland kompisar skapar meningsfullhet, 

menade eleverna, samtidigt som de inte tydligt gjorde kopplingen mellan hälsa och kom-

pisar. Om kopplingen var medveten eller omedveten hos eleverna kan vi inte säga något 

om, men kompisars betydelse lyftes i alla fall tydligt. I deras undervisning arbetade de 

både självständigt och i grupp. Det kan också vara av intresse att veta syfte som läraren 

hade vid planering. Som Quennerstedt menar kan hälsa på idrottslektionen ur ett sa-

lutogent perspektiv upplevas och förstås i form av meningsfullhet eller aktivitetsdelta-

gande.  



 

35 

Hälsa bör hanteras som ett aktivt deltagande i olika idrottsaktiviteter och (…) hälsa bör 

göras meningsfullt genom ett livslångt engagemang i olika motions- och idrottsaktiviteter 

(Quennerstedt, 2006 s. 231). 

Eleverna hade svårt att beskriva psykiska och mentala skeenden vilket kan bero på att 

hälsa ur ett salutogent perspektiv kan vara svårt att förklara eftersom det är abstrakt. Det 

kan också bero på att eleverna inte talar medvetet om hälsa ur ett salutogent perspektiv 

på lektionerna. Det som framgår i undersökningen är att relationer har en framträdande 

roll att spela för välbefinnandet. Det som skall lyftas är att välbefinnande sett ur barns 

perspektiv handlar om att ha kompisar. Att se barn som varande individer (being) och att 

se vad det är som gör att barn idag mår bra enligt barnen själva kan inte göras utan att se 

det att ha kompisar som den viktigaste faktorn. Det salutogena perspektivet handlar om 

att ha kompisar. Oavsett om relationen är mellan kompisar eller till en familjemedlem. 

De två eleverna som kopplade hälsa till det psykiska såg enligt Quennerstedt (2006) hälsa 

ur det salutogena perspektivet. Att se hälsa som något psykiskt men samtidigt beroende 

av det fysiska. Det psykiska handlade om tankar och mentala aspekter enligt eleverna 

vilket ingår i det salutogena perspektivet. Hälsa ses som något mer enligt eleverna än 

endast de fysiska förmågorna och tankar i huvudet förknippat med att tro på sig själv. 

I det salutogena perspektivet kan hälsa vara livskvalité, välbefinnande och balansen mel-

lan det inre och yttre hos människan. När elever inte upplever balans mellan det yttre det 

vill säga ämnens kunskapskrav i skolan och sin inre självkänsla kan stress uppkomma. 

Som eleverna sade kan man må dåligt om man upplever utanförskap och mobbing. Att 

slå sig och exempelvis skada armen på lektionen behöver inte leda till ohälsa. 

8.3 Barn som varande (being)  

Skolan talar om barns utveckling vilken utöver kunskapskraven syftar till ett välbefin-

nande som skall erhållas för att räcka livet ut. Quennerstedt (2006) avhandling ”Att lära 

sig hälsa” innefattar det skolan vill förmedla om ett livslångt välbefinnande. Elever skall 

ges möjligheter att få kunskaper i sin undervisning och vidare kunna relatera kunskaperna 

till deras framtid. Att lära sig hälsa och ta del av kunskaperna som står i läroplanen kan 

öppna upp för eleverna att forma deras framtid och hur den kommer att se ut. Att lära sig 

hälsa handlar på så sätt om att i handling lära sig hantera och behärska olika diskurser i 

relation till hälsa, eller annorlunda uttryckt att ta till sig olika handlingsmönster som möj-

liggör deltagande i olika hälsopraktiker (Quennerstedt, 2006 s. 253). 
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Världen är idag föränderlig vilket medför att de barn som får sin undervisning idag inte 

är i samspel med en bestående värld. Den kunskap och det perspektiv som pedagogen 

sänder ut till eleverna idag – som exempelvis lektioner dominerande av bollspel, dans och 

orientering (som också är meningsfull ur ett fysiologiskt synsätt) – kan utesluta ett kom-

mande hälsoperspektiv där barn i framtiden kan behöva mer mental hälsa för sitt välbe-

finnande. Eleverna gav även exempel på hälsa som något mentalt. Det är viktigt att lyssna 

på barn och skolan behöver ha elevernas inflytande i undervisningen för att se barn som 

varande och inte endast som blivande vuxna (Halldén, 2007). Det som eleverna tyckte 

var viktigt var framförallt att ha kompisar. Att må bra genom att ha kompisar är att se 

hälsa som här och nu utifrån ett barnperspektiv, d.v.s. att se barn som varande. Ohälsa för 

eleverna var att bli utestängd och att bli mobbad vilket gjorde att man kunde må dåligt. 

Att fokuserar utifrån barnens perspektiv där barn är varande individer och inte bara bli-

vande vuxna skapar en undervisning som barn kan relatera till i sin värld. När individen 

förstår och kan lära sig hälsa kommer också ett välbefinnande att infinna sig (Quen-

nerstedt, 2006). 

8.4 Barn som blivande (becoming)  

Utifrån rådande läroplan och de kunskapskrav som råder i skolan betraktas barn utifrån 

vad de förväntas bli eller vad de förväntas kunna. Eleverna berättade om det kommande 

provet i årskurs sex där läraren hade informerat om att det fanns kriterier för vad de då 

skall kunna. Det finns en ordning i skolan baserad på vad som förväntas i en viss ålder. 

Perspektivet speglar ett visst sätt att se på barn: som blivande vuxna. Eleverna i skolan är 

enligt detta synsätt ofullständiga medan de vuxna är fullständiga och bestämmer vad som 

kan undervisas om så att eleverna vidare skall klara kunskapskraven. Den förväntade ut-

vecklingen hos eleverna finns redan färdigskriven i läroplanen (Halldén, 2007). 

Några av eleverna kallade ämnet för gympa vilket relaterade endast till fysisk aktivitet. 

Begreppet gympa var benämningen på ämnet idrott och hälsa tidigare och det kan vara så 

att vuxna på skolan kallar ämnet gympa då eleverna har anammat det av en vuxen. Ämnet 

idag ser inte ut som det gjorde tidigare då det är en annan läroplan med annat innehåll 

som gäller nu. Ämnet är föränderligt och undervisningen bör också vara anpassad efter 

ett barn som är varande och inte endast blivande. Hälsoperspektivet ser inte ut som det 

gjorde då de vuxna lärarna själva växte upp. Hur samhället kommer att se ut för de elever 

som går i skolan idag men också de vuxna kan man inte helt sia om, förutom att samhället 
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kommer vara fortsatt mångfaldig och föränderlig. Hur hälsoundervisningen kommer att 

bedrivas i framtiden vet vi inte. Däremot borde hälsa och hälsoundervisningen ha fokus 

på det livslånga lärandet och ses som ständigt förändringbart (Halldén, 2007). 

 

 

 

9 Diskussion  

Den sociala och psykiska hälsan kan beröras genom att delaktighet och att ha inflytande 

kan relateras till hälsa och välbefinnande.  

9.1 Hälsa nu  

Det framkom av resultatet i min studie att flera elever såg hälsa som något som kopplades 

till fysisk aktivitet. Att endast likställa hälsa med fysisk aktivitet är att se hälsa ur enbart 

ett patogent perspektiv. För vissa elever kan det vara enklare att förklara det patogena 

perspektivet än det salutogena på grund av att fysisk hälsa kan förklaras konkret. Det 

salutogena perspektivet kan vara svårare att förklara vilket studien visar. Däremot kan 

barnens fokus på kamratskap vara ett kvitto på barnens förståelse av vad deras hälsa gyn-

nas av. Det kan också handla om att pedagogen i skolan inte vet hur beskrivningen av 

hälsa som helhet kan förklaras. Fysisk hälsa enligt eleverna var bland annat fotboll, inne-

bandy och lekar. Att se hälsa ur endast ett patogent perspektiv gör att endast de biologiska 

och kroppsliga faktorerna hos människan framstår som betydelsefulla. Att se hälsa som 

en helhet av fysiska, psykiska och sociala perspektiv skulle enligt forskningen leda till 

ökat välbefinnande. Speciellt hos unga. En intressant aspekt kan vara att se vad det är som 

är hälsa för just individen själv. Hälsofaktorer idag behöver inte se likadana ut i framtiden. 

Hälsa kan förändras över tid, både hos den enskilde och även innebörden i själva begrep-

pet Det är där av betydelse att forma elever i skolan att bli medvetna om vad som villkorar 

deras hälsa idag, samt att påtala hur hälsa också påverkas genom inta olika perspektiv. 

Att låta elever i skolan kunna ta hand om sin egen hälsa och vad som är välbefinnande 

just för dem är en nyckel till detta. 

Några av eleverna kallade idrott och hälsa ämnet för gympa vilket endast kopplar det till 

fysisk hälsa. Intressant är att veta varför eleverna kallade ämnet för gympa eftersom det 
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speglar en bild av hur man ser på ämnet. Är det lärarna inom idrott och hälsa själva som 

kallar ämnet så? Några av eleverna kopplade fysisk hälsa också till att vara pigg, hur 

kroppen ska se ut och att inte vara fet. Eleverna hade en bild av hur en människa ska se 

ut när hen har god fysisk hälsa, vilket var att exempelvis inte vara fet. Eleverna hade en 

bild av att feta människor inte har en god hälsa vilket också visar hälsa ur ett både patogent 

perspektiv och salutogent perspektiv: det fysiska (att ha muskler och inte vara fet) och det 

psykiska (att leva upp till den bild som man tror är en människa med god hälsa).  

En fråga som dyker upp är om barn skulle få bättre hälsa om elever i skolan fick djupare 

kunskaper inom hälsa både ur ett salutogent och patogent perspektiv. Elevernas svar 

handlade mestadels om hälsa ur ett patogent perspektiv då dem mestadels lyfte hälsa som 

fysiska förmågor. Det stärker också den tidigare forskningen som finns om barn och ung-

domars ökande ohälsa. Elever behöver få djupare kunskaper om hur den fysiska hälsan 

påverkar hälsa sett som helhet ur både salutogent och patogent perspektiv. Undervisning 

utifrån läroplanen ur ett patogent perspektiv kan handla om att eleverna ska utveckla mo-

torik, kondition, koordination och styrka. Att samtidigt ge eleverna kunskaper inom fysi-

ologi kopplat till de fysiska förmågorna skulle ge förståelse för den egna livsstilens bety-

delse för hälsan. 

9.2 Hälsa sen  

Tittar man på ämnet idrott och hälsa kan man se att ämnet innehåller många olika fysiska 

aktiviteter med stor bredd och variation. I styrdokumenten står det om hälsa som både 

fysiskt, psykiskt och socialt. Dock är undervisningen ur ett hälsoperspektiv väldigt be-

gränsat och har ett ensidigt fysiologiskt fokus. Eleverna i skolan förväntas att lära sig 

hälsa som fysisk träning utifrån fysiologiska förklaringsmodeller. Tittar man på den 

ökande ohälsan som växer bland unga i Sverige idag är det framförallt den psykiska ohäl-

san som är oroväckande. I flera undersökningar visar det att elever får för lite kunskaper 

i skolan om psykisk och social hälsa. I min undersökning talar eleverna om psykisk och 

social hälsa både medvetet och omedvetet. Eftersom eleverna visade på faktorer som gör 

att någon kunde må bra eller dåligt visar det till viss del om elevernas medvetenhet om 

både ohälsa och hälsa. Samtidigt så kunde eleverna inte direkt förklara hur hälsa eller 

ohälsa kunde kopplas till faktorerna. Psykisk hälsa är ju också individuellt vilket också 

bidrar till att det kan vara svårt att greppa i förhållande till självförtroende och självkänsla. 

Eleverna menade att det handlade om att tro på sig själv. Det var däremot inget de hade 
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fått någon undervisning om. Det salutogena perspektivet lyftes genom att eleverna trodde 

hälsa handlade om något psykiskt.  

Eleverna tog upp att höga krav i skolan kan leda till stress. Genom att ha en undervisning 

där eleverna får kunskaper om stress kommer göra dem medvetna om hur stress påverkar 

en människa, d.v.s. att se hälsa ur det salutogena perspektivet. Undervisning om stress 

lyste dock med sin frånvaro. Hur elevernas lärare ser på hälsa ur ett salutogent perspektiv 

framkommer inte då vi inte vet pedagogernas syn på hälsa ur ett salutogent perspektiv. 

Det behöver därmed inte bestämt handla om att hälsa ut ett salutogent perspektiv är ute-

slutet i elevernas undervisning. Hälsa ur ett salutogent perspektiv skulle kunna jobbas 

med i ämnet genom att undervisningen utvecklar elevernas förmåga att samarbeta, men 

ändå i en miljö där eleverna upplever trygghet, rörelseglädje och välbefinnande. Detta 

skulle kunna vidareutveckla en positiv självbild hos eleverna. En positiv självbild hade 

kunnat nyansera elevernas tankar om att en fet människa per automatik inte har god hälsa. 

Hälsoundervisningen kan bedrivas genom teorin KASAM. Undervisningen ska då vara 

begriplig, hanterbar och meningsfull vilket är att se hälsa i ett salutogent perspektiv som 

främjar välbefinnande.  

9.3 Metodkritik  

Litosseliti (2003) menar att det vid valet av intervjupersoner kan uppstå problem i form 

av att det är svårt att veta om intervjupersonerna kommer att vilja delta, kommer att ge 

sin bild av verkligenheten eller om personerna har förmåga att uttrycka sig. Dock hade 

jag kanske fått ett annorlunda resultat ifall jag valt ut andra elever. I alla tre intervjuer 

hoppade jag mellan frågorna vilket jag inte hade tänkt från början men i och med våra 

dialoger föll det sig bättre att hoppa mellan frågorna. Enligt Bryman går det inte alltid att 

följa ordningen i intervjuer till punkt och pricka. Istället kan respondenterna behöva tala 

fritt vilket också kan leda till att låta samtalet tar form efter hand (Bryman, 2008).  

I kvalitativ forskning ges endast intervjupersonernas bild, det vill säga elevernas tolkning 

av de frågor som diskuteras. Resultatet av forskningen ger vidare min bild och tolkning 

av intervjupersonerna, i det här fallet elevernas svar, kopplat till frågeställningarna. Bry-

man menar att det kan vara ett problem för kvalitativ forskning eftersom det handlar om 

att kunna se verkligheten genom andra människors ögon och därefter tolka svaren. Jag 

genomförde undersökningen på samma skola vilket endast speglar just dessa elevers bild 

av begreppet hälsa och hälsoundervisningen. För att genomföra en liknande undersökning 



 

40 

är det av betydelse att kontext och omgivningen eleverna befinner sig är liknande tidigare 

undersökning (Bryman, 1997). 

10 Slutsats  

Undersökningen visar att elever ser hälsa ur det patogena eller det salutogena perspekti-

vet. Enligt Quennerstedt (2006) bör begreppen inte ses som motsatser utan istället som 

komplement till varandra. För att kunna förstå hälsa behöver man se hälsa som en helhet 

utifrån tre delar. Det är den fysiska, psykiska och sociala delen. För att kunna förmedla 

kunskaper till elever om hälsa behöver ämnet idrott och hälsa ta hänsyn till både det pa-

togena och det salutogena perspektivet samt deras påverkan på hälsa. Det går inte att välja 

perspektiv utan kopplingen mellan fysisk aktivitet och livskvalité ska finnas i undervis-

ningen samtidigt som det ska bedrivas i ett socialt samspel som i sig definitivt är kopplat 

till hälsa och välbefinnande. Utifrån den teoretiska utgångspunkten i ett salutogent per-

spektiv på hälsan hos ett barn som being (varande), kan man sluta sig till att arbetet med 

att skapa hälsomedvetenhet börjar med att fråga vad barnet mår bra av här och nu. Barn i 

skolan ska ses som det centrala och för att kunna närma sig barns perspektiv bör pedago-

ger se barn som en social grupp i sin egen rätt. Utifrån modellen nedanför handlar det om 

att se och lyssna på barn för att förmedla hur vi kan forma barn som välmående individer 

i framtiden. Pedagoger i skolan borde vara uppmärksamma på det som sker här och nu i 

den miljö som eleven befinner sig i. Samtidigt är det erfarenheter som barnet har med sig 

som formar barnet. Elever i skolan bör ses som kompetenta och få delaktighet och infly-

tande i undervisningen. På det här sättet kan vi kanske få svar på hur vi får hälsosamma 

barn då elever blir medkonstruktörer av sina egna liv och de kan själva skapa mening. 

Teorimodell och frågorna som den 

möjliggör 
Patogenes Salutogenes 

Becoming 1. Vad saknas för hälsa ur biologisk och me-

dicinsk synvinkel? 
3.Hur får vi hälsosamma vuxna? 

Being 2.Vad saknas för hälsa ur social och psykolo-

gisk synvinkel? 
4.Hur får vi hälsosamma barn 

Som blivande lärare anser jag att det är av betydelse att lyssna och kunna ta in barns 

tankar och synpunkter. Samtidigt är det också viktigt att väga in barns ålder och mog-

nad. Att kunna se barn ur deras perspektiv är av betydelse för att kunna möta varje barns 

största behov.  
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12 Bilaga 

12. 1 Intervjuguide 
 

En tematisk intervjuguide till uppsatsen där eleverna är indelade i grupper om tre. En elev 

från varje klass (åk 4-6, om det går). Alla skall ha skrivit sitt namn på en lapp så drar jag 

den som får börja prata så att det inte alltid blir samma som börjar.  

Eleverna och deras vårdnadshavare kommer att få ut frågorna innan så att framförallt 

vårdnadshavarna vet vad jag kommer att prata med eleverna om. 

 

Hälsa - ohälsa 

Hur mår ni idag? 

Hur brukar ni må i skolan? 

Vad är det som gör att ni mår bra/dåligt tror ni? 

 

Ibland pratar man om hälsa..vad tänker ni på när ni hör begreppet hälsa? 

 

Hur tycker ni man ska känna när man mår bra? 

Hur tycker ni man ska känna när man mår dåligt? 

 

Har ni kompisar i skolan? 

Är det viktigt att ha kompisar i skolan? Varför? 

 

 

Idrottsundervisningen  

Vad brukar ni göra på lektionerna i idrott och hälsa? 

 

Kan ni förklara hur en vanlig lektion ser ut? 

 

Hur ofta har ni lektioner där man jobbar med något som man rör sig? (ex spelar fotboll, 

spökboll osv)? 

 

Är det viktigt att man rör på sig? Varför? 

 

Brukar alla vara med på det som ni gör? 

Hur ofta jobbar ni med att samarbeta med någon/några? (två och två eller i lag) 

Är det viktigt att kunna samarbeta? Varför? 

 

Vad tycker du om lektionerna ni har i idrott och hälsa? 

 

Hälsa i idrott och hälsoundervisningen 

Brukar er lärare förklara varför ni gör det ni gör på lektionerna? – att jobbar mot mål. 

 

Det står följande i läroplanen i idrott och hälsa: Ord och begrepp för och samtal om upp-

levelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning 

och självbild, brukar ni jobba med det på lektionerna? 

Hur i så fall? 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa#Ord_och_begrepp

