
 

 

 

”För mig som inte gillar idrott 
tär det på min psykiska hälsa” 

 
- en studie om hur skolmiljön och ämnet idrott 

och hälsa påverkar elevers välmående. 
 
 

Simon Kasselstrand & Filip Jägerbrink 
 

 
 

Självständigt arbete (4IDÄ2E) 
15 högskolepoäng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2020-02-20 

Handledare: Göran Gedin  

Examinator: Haris Pojskic 



 

ii 

Abstrakt 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) har utvecklingen av psykisk ohälsa ökat de senaste 

30 åren, framförallt hos ungdomar i åldern 15 till 16 år. En av de största bidragande 

orsakerna är skolrelaterade faktorer. Studiens syfte var att undersöka hur skolmiljön 

påverkar elevers psykiska (o)hälsa och mer specifikt hur elever i årskurs 9 anser att 

ämnet idrott och hälsa kan bidra till psykisk (o)hälsa, samt hur dessa elever upplever att 

detta behandlas i ämnet. Empirin samlades in via enkäter från högstadieelever i sydöstra 

Sverige. Totalt 110 elever besvarade dessa enkäter innehållande både stängda och 

öppna frågor, som analyserades utifrån Banduras teori self-efficacy. Resultatet visar att 

elever upplever mycket stress utifrån de krav som ställs på deras skolprestationer som 

ska leda till behörighet till gymnasiet. Ämnet idrott och hälsa bidrar enligt majoriteten 

av de 110 elever som deltog i studien till ett bättre mående, men samtidigt upplever över 

50% av eleverna en oro och osäkerhet i samband med undervisning i idrott och hälsa. 

Hur elever anser att psykisk (o)hälsa har behandlats i ämnet varierar stort, men det som 

eleverna kopplar till mest är hälsa och då fysisk hälsa genom fysisk aktivitet. Därför bör 

lärare presentera hälsa utifrån fler aspekter än fysisk hälsa och fysisk aktivitet. 

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, skola, fysisk aktivitet, salutogent perspektiv, physical 

literacy. 
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Förord 
Detta examensarbete har varit en givande process som vi båda tar med oss in i vårt kommande 

yrkesliv. Att undersöka och analysera hur skolans kontext och miljö bidrar till elevers 

välmående utifrån deras perspektiv har varit intressant och lärorikt. Därför vill vi först och 

främst rikta ett tack till alla de elever som valt att delta och gjort denna studie möjlig. Därtill 

ett extra stort tack till vår handledare Göran Gedin som genom hela processen har bidragit 

med uppmuntrande och positiv feedback som gjort studien möjlig.  

Vi tackar även varandra för ett gott och givande samarbete genom hela processen för att 

färdigställa detta examensarbete. 

 

Kalmar, 6:e januari 2020 
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1. Inledning 

Både tidigare forskning och rapporter (Beckman & Hagquist, 2010; Folkhälsomyndigheten, 

2018a) visar att skolungdomar i dagens Sverige känner sig tillfreds med stora delar av sin 

tillvaro, i allt från familjesituationen, till skolan och det som händer på fritiden. Dock visar 

dessa studier, så som Skolbarns hälsovanor (Folkhälsomyndigheten 2018a), också att det skett 

en negativ utveckling de senaste 20–30 åren i den självupplevda psykiska hälsan hos barn och 

ungdomar. Tillsammans med detta har det även skett en ökning av barnpsykiatrisk vård, samt 

uttag av antidepressiva läkemedel.  

 

Denna oroande utveckling som beskrivs ovan är inte endast kopplad till Sverige utan 

utvecklingen går även att se i andra västerländska länder (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 

Sedan andra världskriget har psykiska problem blivit allt vanligare i höginkomstländer. De 

senaste 20 åren har den psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige dock ökat i 

snabbare takt än i de övriga nordiska länderna (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Ökningen i 

jämförelse med de andra nordiska länderna rör såväl självrapporterade psykiska besvär som 

diagnostiserade psykiska sjukdomar. Folkhälsomyndighetens (2018a) studie rapporterar att 

Sveriges 13- och 15-åriga pojkar och flickor i större utsträckning har psykosomatiska 

symptom än övriga länder i Norden. Tydligast är skillnaden för 15-åriga flickor där 60 % av 

flickorna i Sverige uppgav att de haft minst två psykosomatiska symptom mer än en gång i 

veckan senaste sex månaderna, att jämföra med övriga länder där siffran låg runt 40 %. 

Studier i USA visar på liknande sätt, nämligen att många elever lider av stress, utbrändhet, 

depression och ångest (Breslin, Haughey, O’Brien, Caulfield, Robertson & Lawlor, 2018); 

Neal et al., 2013). Av 26 000 elever i studien hade även 6 % övervägt självmord under de 

senaste 12 månaderna. Studier som dessa visar mer på en tydlig försämring av hälsan hos 

ungdomar, än en ökning av självrapportering av psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Orsaker till en försämrad hälsa hos barn och ungdomar diskuteras utifrån brister i 

skolsystemet, samhälleliga förändringar och högre krav på arbetsmarknaden 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a; Socialstyrelsen, 2013). Skolan är en av de stora orsakerna till 

uppkomsten av psykisk ohälsa hos unga och det är just det som denna uppsats valt att 

fokusera på.  
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Vidare ses ofta den fysiska hälsan som en väg till ett bättre mående. Allt som ofta diskuteras 

en bättre hälsa utifrån att goda hälsovanor innebär rätt val av kost och rätt mängd av fysisk 

aktivitet. Samtidigt visar studier att barn och ungdomar har allt bättre kostvanor, då det sker 

en minskning av både intag av tobak och socker (Folkhälsoinstitutet, 2018a). Det som 

däremot oroar är den minskade fysiska aktivitet hos barn och unga, som under en längre tid 

haft en negativ utveckling med allt mer stillasittande och mindre fysisk aktivitet. Men frågan 

är om fysisk hälsa bör ses som den enda vägen till ett bra mående. Att ha utgångspunkt i att 

en stark och frisk människa innehar en bra hälsa kan ses som en begränsad syn på hälsa och är 

ett perspektiv som kallas det patogena synsättet på hälsa. Detta synsätt premierar den fysiska 

hälsan som den enda vägen till en god hälsa. Diskursen om vad en god hälsa är diskuteras 

idag utifrån så mycket mer och vävs istället in som ett salutogent perspektiv på hälsa. 

Salutogent perspektiv på hälsa utgår inte bara ifrån den fysiska, utan även psykiska, mentala 

och sociala hälsan (Quennerstedt, 2006; 2007). 

 

Skolinspektionens senaste granskningar visar att ämnet idrott och hälsas undervisningen 

utgörs i stort sett uteslutande av olika fysiska aktiviteter (Skolinspektionen 2010; 2018). 

Undervisningen prioriteras allt som ofta av ett praktiskt genomförande av aktiviteter, före ett 

lärande av allsidiga rörelseförmågor (Londos, 2010). Detta förhållningsätt till skolans 

styrdokument (Skolverket, 2011) blir motsägelsefullt eftersom ämnet idrott och hälsa ska 

innehålla en måluppfyllelse på högstadiet om en allsidig rörelseförmåga. En förmåga som via 

progression på gymnasiet är utskrivet i kunskaper om sin egen kroppsliga förmåga.  

 

I Sverige har man på senare år tagit sig an physical literacy och Skolverket (2011) har 

implementerat begreppet. Skolverket (2011) diskuterar physical literacy utifrån en kroppslig 

kompetens i form av begreppen allsidig rörelseförmåga (högstadiet) och kroppslig förmåga 

(gymnasiet). Larsson (2014) beskriver physical literacy utifrån kroppslig kompetens och som 

handlar om en strävan efter en överskridande kunskap om den fysiska aktiviteten och 

färdigheter i olika fysiska aktiviteter. En kroppsligt kompetent person är enligt Larsson (2014, 

s 157): 

 

En person som är fysisk förmögen och rör sig i balans, hushållning och 

tillförsikt i en lång rad av fysiska utmanade situationer. Vidare så har personen 

en insiktsfull förmåga att ”läsa av” alla aspekter av den fysiska miljön, att 
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förutse rörelsekrav eller möjligheter att svara lämpligt på dessa, med intelligens 

och fantasi.         (översatt från Whitehead, 2010, s 4) 

 

Whitehead (2010) menar vidare att begreppet physical literacy får konsekvenser i ämnet idrott 

och hälsa eftersom undervisningen många gånger är aktivitetsinriktad, snarare än inriktad på 

individen. Det är ofta så att lärare undervisar om en bollsport eller simning istället för att 

undervisa individer i, om och genom aktiviteten. Whitehead (2010) hävdar att om avsikten 

med ämnet idrott och hälsa är att utveckla kroppslig kompetens krävs det att fokus flyttas från 

en aktivitetscentrerad prestationsmodell till en personcentrerad delaktighetsmodell. 

 

När fysisk aktivitet dominerar innehållet i undervisningen sänds signaler som att det är 

viktigare att eleverna är i rörelse under lektionerna än ett lärande bestående av reflektion och 

samtal om innehållet. Det i sin tur gör att kunskapsområden som ”hälsa och livsstilsvanor” får 

låg prioritering när fysisk aktivitet tar över (Skolinspektionen, 2018a). När hälsa som 

kunskapsområde belys görs det oftast utifrån olika träningsformer och därmed omvandlas 

även detta kunskapsområde till fysisk aktivitet, utan möjlighet till elevers samtal och 

reflektion om begrepp och betydelse i hälsa (Skolinspektionen, 2018a). Ahlberg (2015) menar 

att läraren inte bara ska göra så elever förstår hälsa som kunskapsområde. Utan det behövs 

även ta hänsyn till elevers självbild och möta elever på ett sätt som gör att de förstår hälsa 

som budskap för skapandet av sin egen. 

 

Denna inledning har beskrivit att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar, att 

skolan har en betydelse för psykisk (o)hälsa. Att hälsa bör ses utifrån ett holistiskt synsätt som 

innefattas av begrepp som salutogent perspektiv på hälsa och physical literacy, en kroppslig 

kompetens som innefattas av både fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga förmågor. Samt 

att ämnet idrott och hälsa allt som ofta fokuserar på en aktivitetscentrerad undervisning som 

innebär ett innehåll mestadels av fysisk aktivitet. Det är mot denna bakgrund som studien vill 

undersöka hur skolan bidrar till psykisk (o)hälsa och hur psykisk hälsa behandlas i ämnet 

idrott och hälsa. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur skolans kontext och miljö kan bidra till utveckling av 

psykisk (o)hälsa. Mer specifikt vill studien undersöka hur elever i årskurs 9 anser att ämnet 

idrott och hälsa kan bidra till psykisk (o)hälsa samt hur psykisk hälsa behandlas i ämnet idrott 

och hälsa.  

 

1. Hur bidrar skolans kontext och miljö till högstadieelevers psykiska (o)hälsa? 

 

2. På vilket sätt anser elever i årskurs 9 att ämnet idrott och hälsa kan bidra till psykisk 

(o)hälsa? 

 

3. Hur upplever elever i årskurs 9 att psykisk hälsa behandlas i ämnet idrott och hälsa? 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel beskriver olika definitioner av hälsa, så som fysisk och psykisk hälsa, psykisk 

ohälsa, samt vitala begrepp som stress och psykosomatiska besvär. Avslutningsvis beskrivs 

den aktuella läroplanen utifrån ett hälsoperspektiv.  

2.1 Definitioner och begrepp kopplat till hälsa 

2.1.1 Fysisk hälsa 

Quennerstedt (2006) beskriver att hälsa historiskt sätt tolkats utifrån två olika perspektiv. Det 

normativa perspektiv där de normer som finns i samhället påverkar vad hälsa är. Samhällets 

påverkan på hälsan handlar om den idealbild som syns i media och på andra ställen som 

människor strävar att efterlikna. Det är ofta en idealbild som inte går att uppnå. Det andra 

perspektivet handlar om hälsa som ett fysiskt tillstånd. Det utgår från ett medicinskt och 

vetenskapligt perspektiv där kunskap från forskning förklarar vad hälsa är. Genom det fysiska 

perspektivet på hälsa går det att utgå från kroppens funktioner för att studera om en människa 

är sjuk eller frisk. Förr såg man fysisk hälsa utifrån kroppen som en maskin som fungerade 

om den var frisk, men som inte fungerade om människan var sjuk. Definitioner av en god 

fysisk hälsa finns kvar än idag (Quennerstedt, 2006). Inte minst har fysisk hälsa som 

definition på hälsa en stor roll i hur hälsa som kunskap lärs ut i skolan. Lärandet om hälsa i 

skolan baseras allt som ofta utifrån föreställningen om faktorer som gör en individ frisk/stark 

eller sjuk/svag (Quennerstedt, 2006). Presentationen av hälsa i ämnet idrott och hälsa utgår 

ofta i uppgifter där eleverna ska skatta sin hälsa utifrån kostdagböcker och träningsprogram. 

Det kan ses som att eleverna tvingas in i ett synsätt om hälsa som endast fokuserar på den 

fysiska hälsan och utifrån föreställningen hur eleven ska vara eller inte ska vara för att uppnå 

en god hälsa. Denna föreställning utgår ofta från en idealbild som är svår att uppnå och som 

gör att eleverna ser sin hälsa allt som ofta som svag eller misslyckande.  

 

Idag är det vanligare att hälsa istället diskuteras utifrån flera perspektiv än bara den fysiska 

hälsan. Hälsa innefattar flera olika delar i en människas livssituation och hälsa definieras inte 

längre endast utifrån om en människa är sjuk eller inte (Quennerstedt, 2006). Det blir därför 

svårt att exakt definiera vad hälsobegreppet står för idag eftersom det innefattas av så många 

olika faktorer. Hälsas komplexitet gör det därmed svårt att betona vikten av vilka faktorer 

som bidrar till en god hälsa, eftersom en god hälsa är individuellt anpassad för varje elev. 
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Brolin (2017) och Thedin Jakobsson (2004) menar att begreppet blir svårt att definiera 

eftersom hälsa inte enbart utgår från fysiska, men också psykiska, mentala och sociala 

faktorer.  

 

2.1.2 Psykisk hälsa 

Vad psykisk hälsa innebär och vad som innefattar begreppet psykisk hälsa menar forskare inte 

är helt entydigt. Men enligt WHO (2002) är psykisk hälsa ett tillstånd där en individ upplever 

att man har ett mentalt välbefinnande. Kopplat till skolan innebär det att en elev kan ta vara på 

de möjligheter som skolan erbjuder, klara av uppgifter och krav som eleven ställs inför och 

med en positiv inställning bidrar till den miljön och kontext som skolan syftar till. Psykisk 

hälsa handlar alltså om hur individen upplever saker, men också individens upplevelser i 

samspel med det sociala sammanhang som en individ verkar i.     

 

2.1.3 Psykisk ohälsa 

Forte (2015) avser att de inte finns någon specifik definition av vad begreppet psykisk ohälsa 

är och står för. Psykisk ohälsa brukar vara ett samlingsnamn som definierar olika 

psykosomatiska besvär allt från lindriga besvär till allvarligare psykiska sjukdomar. Denna 

uppsats har valt att redogöra en definition om vad psykisk ohälsa är utifrån hur den uppfattas i 

skolans miljö och kontext där begreppen stress och psykosomatiska besvär ingår: 

 

Stress: 

Begreppet stress kopplas ofta till negativa faktorer som är obehagliga. Exempelvis att elever 

blir stressade av för mycket prov i skolan. Stress kan i vissa fall handla om press, men i de 

fallen kan den stress som elever upplever vara till nytta för att kunna få ut det lilla extra i en 

prestation (Bremberg, 2006). 

 

Stress kan beskrivas utifrån tre definitioner, den psykologiska, vardagliga och medicinska. 

Det psykologiska perspektivet handlar om att elever blir stressade när de ställs inför en 

situation eller uppgift där kraven är högre än vad eleven kan hantera. Den här typen av 

situationer kan kopplas till tidigare erfarenheter av liknande situationer (Bandura, 1997). Det 

som blir viktigt för att hantera denna typ av situationer är elevens värderingar och problemets 

omfattning, samt elevens förmåga att hantera det enskilda problemet. En ytterligare aspekt är 

att det psykologiska perspektivet inte innefattar om kroppsliga reaktioner uppstår. Istället 
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beskriver Lazarus och Folkman (1984) att det är hur eleven reagerar på en situation som är det 

viktiga. Beroende på hur en elev upplever för högt ställda krav kan det skapa oro och 

osäkerhet som skapar en känsla av irritation och frustration.   

 

Den vardagliga definitionen av stress som ofta diskuteras i media innefattar en mängd olika 

saker. Det kan vara att en elev känner sig ansträngd, upplever en tidspress, är arg och orolig 

eller har sömnproblem. Andra symptom som uppkommer av stress och som påverkar kroppen 

kan vara ont i magen och huvudvärk (Bremberg, 2006). Det finns stora likheter och samband 

mellan yttre påfrestningar och de känslor som en människa upplever. Lazarus och Folkman 

(1984) anser att när en elev upplever en känsla av oro förstärks den ursprungliga känslan till 

den oro som uppkommit. De nämner ytterligare ett exempel att när en elev upplever och 

känner sig nedstämd kan det leda till känslan att man är en dålig människa. Det i sin tur 

förstärker känslan av nedstämdhet. Det finns likheter mellan den vardagliga och den 

psykologiska definitionen, dock används den vardagliga för att förklara skillnader mellan krav 

som kan ge skada för en elev och vilka krav som leder till att en elev utvecklas. 

 

Det finns också en medicinsk definition av stress som Selye (1956) la fram på sent 1930-tal 

och definitionen har påverkat hur människan ser på stress. Selye (1956) beskriver stress 

utifrån en fysiologisk anpassningsreaktion som utgår både från fysiska och mentala 

uppkomna krav. När en människa utsätts för den typen av krav klarar människan i de flesta 

fall att hantera de krav som uppgiften ställer med hjälp av reaktionerna. Stress benämns därför 

som positiv stress i det avseendet. Problematiken uppstår istället när uppkomna krav och 

påfrestningar för en elev blir icke hanterbara över lång tid. Stressen blir då skadlig och 

benämns som negativ stress. 

 

Psykosomatiska besvär: 

Psykosomatiska besvär omfattar både kroppsliga, psykiska och sociala aspekter som ligger till 

grund för den självupplevda hälsan. Psykosomatiska besvär kan vara muskelspänningar, 

sömnsvårigheter och huvudvärk och som i sin tur kan leda till symptom, där stress ses som 

den vanligaste orsaken. Men andra symptom som föranleds av psykosomatiska besvär kan 

vara trötthet, nedstämdhet, oro, samt irritation (Ahrén, 2010). Martin och Kunttu (2008) 

menar att om en elev har ett psykosomatiskt problem har personen ofta flera besvär som 

föranleder ett symptom. Besvären är inte varken eller, utan en sammankoppling av fysiska 

och/eller psykiska besvär och bör därför ses som en helhet. Psykosomatiska besvär som yttrar 
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sig psykiskt och fysiskt kan därför förklaras som en växelverkan mellan mentala och 

kroppsliga symtom (Martin & Kunttu, 2008). Vid kortvariga psykosomatiska besvär, så som 

exempelvis en stressfull situation vid en examinerande uppgift i skolan återhämtar sig ofta 

kroppen snabbt. Men vid längre eller återkommande reaktioner kan skador uppstå som 

påverkar kroppens system. Ett exempel är om en elev inte klarar examinationer utifrån den 

egna och yttre kravbilden som är ställd. Uppkommer den här typen av situationer 

återkommande i ett eller i flera ämnen samtidigt skapas en minskad tilltro till sin egen 

förmåga (Bandura, 1997). Det leder till ett nedsatt fysiskt och psykiskt tillstånd hos eleven 

som kan ligga till grund för psykosomatiskt symptom. Med psykosomatiskt symptom 

signalerar inte kroppen endast på den individuella upplevelsen som exempelvis stress kan 

medföra, utan det sker även en påverkan på kroppen som både är kemiskt och hormonell 

(Ahrén, 2010). 

 

De psykosomatiska besvär hos högstadieelever som visat sig vanligast är huvudvärk och 

magont. Dessutom har dessa besvär hos högstadieelever stadigt ökat de senaste 20 åren 

(Folkhälsoorganisationen 2018). Det är främst tjejer som har en ökad förekomst av 

psykosomatiska besvär, medan killar mer rapporteras ha en högre förekomst av 

beteendeproblematik (Socialstyrelsen, 2009). Alfvén, Östberg & Hjern (2008) skriver att 

skolan är den miljö som främst ligger till grund för uppkomsten av besvären. Alfvén et al. 

(2008) visar att det främst är elever som har problematiska relationer med vänner som 

rapportera besvär som huvudvärk och magont. Svenska studier (Alfvén et. al., 2008; 

Beckman & Hagquist, 2010) har visat att en ökad exponering av trakasserier stegvis leder till 

mer stress genom ökad förekomst av återkommande huvudvärk och magont. Men även 

förändrade styrdokument ligger till grund för en förekomst av psykosomatiska besvär. Studier 

(Bremberg, 2006) visar att nya styrdokument kopplas samman med en känsla av krav och 

prestation hos eleverna. Socialstyrelsen (2009) menar att utvecklingen av en högre förekomst 

av psykosomatiska besvär hos barn och ungdomar i framtiden kommer utgöra allvarliga 

hinder till möjligheten av välfärden och att det därför blir viktigt att denna negativa utveckling 

tas på allvar. 

 

2.2 Läroplan för grundskolan 2011 utifrån hälsoaspekten  

Styrdokumenten som står utskrivet i läroplanen för grundskolan (Lgr11) är det som läraren 

ska utgå ifrån i sin planering och undervisning. I Lgr11 (Skolverket, 2011) finns kopplingar 



 

14 

till hur skolan ska arbeta för att främja elevers hälsa, men även hur ett förebyggande arbete 

ska bedrivas.  

 

I syftet till ämnet idrott och hälsa nämns följande: 

 

• Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den 

fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

• Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor samt ges 

kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. 

• Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 

andra. 

• Utveckla god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.        

(Skolverket 2011, s 51) 

 

Undervisningen ska enligt läroplanen för idrott och hälsa åk 7–9 innehålla delar som:  

 

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur 

dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och 

sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och 

regler som reglerar detta. 

(Skolverket 2011, s 53) 

 

Genom ovanstående syfte och innehåll innebär det att lärandet idag inte endast ska behandla 

de fysiska aspekterna av hälsa, utan även möta eleverna utifrån psykiska och sociala aspekter 

(Brolin, 2017). Skolans värdegrundsarbete innehåller uppdraget att skapa ett välbefinnande 

hos eleverna och att de ska få vara en del i en social gemenskap (Skolverket, 2011). Med det 

menas att eleverna ska känna sig trygga när de är i skolan och genom trygghet kan eleverna få 

utlopp för sina tankar och idéer. Skolan ska också arbeta för att stärka elevers självförtroende 

och självkänsla genom att få känna glädje genom utveckling. Får eleven möjlighet att klara av 

svårigheter och göra framsteg på ett personligt plan kan en utveckling ske.  

 



 

15 

Hälsodiskursen inom skolan har traditionellt sätt fokuserat på att fostra elever till goda 

samhällsmedborgare. Brolin (2016) skriver att fysiskt fokus på hälsa legat till grund för vad 

som kännetecknat den goda samhällsmedborgaren och det som också speglat skolans 

undervisning om hälsa. Genom detta fokus på hälsa har undervisningen enbart riktats mot 

ämnet idrott och hälsa. Brolin (2016) menar att hälsoarbetet i skolan bör gå under samma del 

som värdegrundsarbetet och innefatta hela skolan och all undervisning. Enligt Lgr11 ska 

eleverna få förutsättningar och kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och 

fysiskt välbefinnande, samt olika definitioner av hälsa och samband mellan rörelse, kost och 

hälsa. Utifrån dessa aspekter berörs hälsa utifrån ett patogent synsätt. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras och redogörs innehållet i ämnet idrott och hälsa utifrån tidigare 

forskning. Det beskrivs utifrån fysisk hälsa i undervisningen, psykisk hälsa i undervisningen 

samt strävan efter ett salutogent perspektiv. 

 

3.1 Fysisk hälsa som en del i undervisningen 

Att fysisk hälsa är det som premieras i undervisningen i ämnet idrott och hälsa finns det flera 

studier som visar på. Att eleverna är fysiskt aktiva under lektionstid och att de skapas ett 

intresse för att vara fysiskt aktiv även på fritiden ses som ett sätt för att elever ska bli mer 

hälsosamma. Trender visar att samhällsproblem som övervikt bland barn samt att 

stillasittandet har ökat leder till att fysisk aktivitet och fysisk hälsa får stort utrymme i idrott 

och hälsa (Quennerstedt, 2007). Det ska dock påpekas att övervikt och ett stillasittande liv 

kan leda till att man blir sjuk (Buns & Thomas, 2015). Men är det skolans och idrott och 

hälsas uppdrag att minska övervikt och stillasittande bland barn? Evans (2003) menar till 

exempel att det finns risk för att själva debatten om övervikt och fetma blir en större risk än 

själva övervikten i sig. Cale och Harris (2013) tar upp en intressant aspekt när de frågar sig 

hur ett ämne som idrott och hälsa, ensamt med så lite lektionstid, ska kunna ta ansvar för 

elever och barns behov av att röra sig. 

 

En anledning till att det är fysisk aktivitet som används för att främja hälsa är att det enligt 

lärare är svårt att definiera begreppet hälsa, samt att det saknas kunskaper när det gäller att 

undervisa om begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa (Thedin Jakobsson 2004: Alfrey & 

Gard, 2014). I Thedin Jakobssons (2004) studie beskrivs hur aktiviteter som är kopplade till 

idrotter har en självklar plats i undervisningen. Som ett exempel nämns det att det bara var en 

av de lärarna som deltog i studien som nämnde hälsa ur ett hälsobegrepp. Lärarna hade svårt 

att beskriva vad hälsa är och menade att lektioner som behandlade hälsa var teoretiska i 

”vanliga lektionssalar”, praktiska lektioner bedrevs istället med kroppen som redskap. Det är 

också det som flest lärare uttrycker, att hälsa ska kopplas till fysiska aktiviteter och hur 

eleverna blir mer hälsosamma om det förbättrar sin kondition och styrka. Även i Alfrey och 

Gards (2014) studie beskrivs det hur fysisk aktivitet och fysisk träning är det som får störst 

utrymme och där eleverna bedöms utifrån deras fysiska kunskaper. När lärarna i studien fick 

frågan menade de att de inte visste varför de valde fysiska aktiviteter. De medgav också att de 
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saknade kunskaper för att kunna undervisa om begreppet hälsa utifrån andra perspektiv än 

fysisk aktivitet och fysisk hälsa.  

 

Det finns studier som är gjorda i Australien där man både är kritisk mot den syn på hälsa som 

råder i ämnet, samt hur ämnet ska utvecklas för att hälsa ska bli en större del i undervisningen 

(Leahy, O’flynn & Wright, 2013: McCauig & Hay, 2013). Förändringen som de vill ska ske 

är att eleverna ska ges möjligheter till att diskutera olika delar som rör hälsa, där de också 

presenterar en ny läroplan som ska ha en mer salutogen inriktning (McCauig & Hay, 2013). I 

förslaget för den nya läroplanen ingår bland annat att inte bara elevens egen hälsa står i fokus 

utan även förmågan att hjälpa andra för att skapa en god hälsa. Intressant är också att de i 

Australien skiljer fysisk aktivitet och hälsa från varandra. Hälsa berör olika delar och vikten 

läggs på reflektion och diskussion där fysisk aktivitet är kopplat till den rörelse som eleven 

utför (Leahy et al. 2013). Leahy et al. (2013) menar att hälsoaspekter i läroplaner idag ofta tas 

i uttryck som att det handlar om att elever ska göra “rätt val” för att skapa god hälsa. Ett 

exempel som ges är att går man och tränar så är det “rätt val” och äter man mindre godis så tar 

man ett bra beslut. Leahy et al. (2013) menar att utgångspunkten måste ligga i ett 

sociokulturellt perspektiv som är hälsofrämjande och som utgår från flera olika faktorer än 

endast den fysiska aktivitetens påverkan på hälsa. Där kan den psykiska hälsan vara en viktig 

del. 

 

3.2 Psykisk hälsa som en del i undervisningen 

Ett antal studier har också gjorts i olika länder vad gäller lärares kunskaper om psykisk hälsa 

och hur de arbetar med det i skolan. Resultatet visar att det är varierat vad gäller kunskaper 

om och hur de arbetar med begreppet. I en studie från Australien anser lärarna vara trygga 

med att hantera frågor och situationer som rör elevers psykiska hälsa samt att de tycker att 

eleverna ska ges undervisning i psykisk hälsa. Men det som anses vara problematiskt är på 

vilket sätt och hur man ska undervisa om det (Graham, Phelps, Maddison & Fitzgerald, 

2011). Tvärtom visar det sig i en studie från USA att lärarnas kunskaper att undervisa och 

diskutera psykisk ohälsa var väldigt låg och att de inte hade möjlighet att genomföra 

undervisning så att psykisk ohälsa minskade. Man ansåg att lärarna inte har eller får någon 

utbildning varken på universitet eller i yrket (Stormont, Reinke & Herman, 2011). Thedin 

Jakobsson (2004) har genomfört en studie i Sverige hur lärare i idrott och hälsa undervisar i 

psykisk hälsa. Studien visar att begreppet hälsa kopplas till fysisk hälsa och fysisk aktivitet 
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och inte den psykiska hälsan och att det är den fysiska hälsan som ska genomsyra ämnet. 

Vissa lärare menade att de inte tyckte att hälsa ens skulle vara en del av ämnet idrott och hälsa 

och att psykisk hälsa ska undervisas teoretiskt. Det visade sig också att många lärare hade 

svårt att definiera själva begreppet hälsa. Vissa lärare ansåg att med tanke på att det står 

utskrivet i den övergripande läroplanen ska det vara alla lärares uppgift att prata om psykisk 

ohälsa (Skolverket, 2011). 

 

Elevers psykiska hälsa och om skolan erbjöd eleverna hjälp undersöktes i en studie som 

involverade 10 olika länder, där Sverige var ett av dem. 50 % av skolorna visade sig inte ha 

någon hjälp för de elever som uppgett att de har psykiska besvär. Att psykisk ohälsa ska 

prioriteras i skolan visade 47 % av de som besvarat, men det finns inget i skolan som säger att 

det ska finnas med i undervisningen (Praveetha, Gieses, Stankovis, Curtin, Moltrecht & 

Gondek, 2016). I den svenska läroplanen på Skolverket (2011) står det till exempel inte att 

psykisk ohälsa ska vara en del av lärarens undervisning. Återigen kopplas hälsa till fysisk 

hälsa (Brolin, 2017).  

 

Det finns studier som visar att undervisning i psykisk hälsa har positiv effekt. Bland annat 

visar en studie från Japan med årskurs 9 elever att om man har kunskaper om psykisk hälsa är 

chansen större att man söker hjälp när det behövs (Ojio et al., 2015). Holmström, Häggström 

och Kristiansens studie (2015) beskriver att det är kuratorer och skolsköterskor som är de som 

jobbar med elever som mår dåligt psykiskt. Istället borde det finnas som en del i undervisning 

och något som genomsyrar elevernas skolgång. I Berzin Cosner et al. (2010) studie beskrivs 

det att kuratorer och skolsköterskor är de som bedriver hälsoarbetet på skolan. Men studien 

menar att kuratorer och skolsköterskor istället ska stötta lärarna som en del i skolans arbete 

med psykisk hälsa. De menar att relationsbaserade kontakten som läraren innehar är den 

viktigaste delen och elever blir mer mottaglig för den hjälp de skulle kunna få genom läraren. 

Men de menar att det inte är läraren i sig som ska ta över kuratorer och skolsköterskor med 

utbildning i detta arbete, utan samarbete mellan dessa aktörer skulle vara en framgångsfaktor. 

Utifrån den här studiens syfte skulle lärarens förhållningssätt i hälsoarbete på skolorna kunna 

vara en del att förbättra elevers psykiska mående. Ett sätt i en sådan förändring skulle för 

läraren kunna vara att utgå från ett salutogent synsätt på hälsa. 
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3.3 Strävan efter salutogent perspektiv i idrott och hälsa 

Quennerstedt (2007) menar att det patogena perspektivet på hälsa oftast är det mest 

framträdande delen i undervisning i ämnet idrott och hälsa. Studier av ämnet idrott och hälsa 

visar att innehållet huvudsakligen fokuserar på fysisk aktivitet, oftast genom bollspel. Genom 

ett fokus på fysisk aktivitet blir innehållet att stimulera goda vanor som är av förebyggande 

karaktär för att förhindra ohälsa, så som ex. dålig kondition, styrka och kosthållning. Detta 

fokus på undervisningen skjuter undan det salutogena förhållningssättet på hälsa 

(Quennerstedt, 2007; Brolin, Quennerstedt, Maivorsdotter & Casey, 2018). Genom att bedriva 

en majoritet av fysiska aktiviteter når inte ämnets innehåll de salutogena processerna, så som 

att främja positiva relationer och diskutera hälsofrågor. Därmed glöms allt som ofta de sociala 

och psykologiska aspekterna för hälsa bort i undervisningen. Quennerstedt (2008) och Brolin 

et. al. (2018) menar att om fokus ligger på det salutogena perspektivet på hälsobegreppet 

erbjuds sätt att utforska och diskutera hälsofrågor och som i sin tur leder till ett demokratiskt 

elevinflytande, mer engagemang och deltagande från alla elever och som i sin tur skapar 

välbefinnande och sociala relationer.   

 

Ett exempel på innehåll där de två perspektiven är kopplade till i undervisning i idrott och 

hälsa är bollspel (Quennerstedt, 2007). Det patogena synsättet i bollspelet kan ses utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv i och med att den fysiska aktiviteten bidrar till konditionsträning. 

Men utifrån det salutogena perspektivet kan bollspel inte bara främja kondition, utan även 

utveckla andra aspekter, så som att främja en demokratisk medverkan och sociala kvaliteter. 

Det blir därför inte bollspelet i sig som det salutogena perspektivet fokuserar på, utan det är 

erfarenheter och lärandet som blir produkten av att delta. Brolin (2017) menar att det är 

viktigt att ha i åtanke att det inte är bollspelet i sig som är hälsosamt/ohälsosamt, utan det 

viktiga är upplägget, genomförandet och mottagandet som avgör det hälsomässiga utfallet. 

Därmed kan även ett salutogent perspektiv i hälsa vara något negativt, då bollspel också kan 

ge en negativ inverkan genom att ex. skapa obehag, osäkerhet och utanförskap hos eleverna. 

Situationer som dessa bekräftar ämnets komplexitet genom valet att presentera 

undervisningen. Lärarens planering blir avgörande för hur elever kommer uppleva ämnet. 

Lyckas läraren förmedla den tänkta kunskapen som ämnet vill förmedla skapas goda 

förutsättningar för att idrott och hälsa ska vara ett ämne som främjar den psykiska hälsan. 
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För att skapa den här typen av lärandemiljöer menar Whiteheads (2010) att begreppet 

physical literacy bör tillämpas i ämnet idrott och hälsa. Physical literacy utgår från en 

kroppslig kompetens som beskrivs genom en rörelseförståelse som inkluderar motivation, 

självförtroende, fysisk kompetens och kunskap. Det innebär att lärandet skapar en förståelse 

för att värdera och ta ansvar för sitt eget engagemang i fysiska aktiviteter nu och genom livet 

(IPLA, 2019). Det i sin tur leder förhoppningsvis till att fler barn och ungdomar utvecklar ett 

större intresse och motivation till att röra på sig genom att finna sin egen väg till hälsa och 

rörelseaktiviteter som passar just eleven som individ (Cairney et al., 2019). På så sätt kan 

ämnet idrott och hälsa bidra till att främja elevers psykiska välmående. 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Ökningen av stillasittande elever och den rådande övervikt som finns hos barn är en av 

orsakerna till att fysisk hälsa är det som premieras och värdesätts i undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa. Begreppet hälsa får ett begränsat utrymme i undervisningen mot vad det 

borde ha enligt läroplanen och den tidigare forskningen visar att en av orsakerna är att lärarna 

har bristande kunskaper kring begreppet hälsa. Forskning på detta bedrivs i länder som 

Australien där de är kritiska till den syn på hälsa som råder inom ämnet idrott och hälsa. De 

menar att eleverna måste få förutsättningar till att diskutera hälsa ur ett bredare perspektiv. 

Psykisk hälsa inom ämnet kopplas till fysisk aktivitet och ett patogent synsätt är det som 

framträder inom ämnet. Diskursen om hälsosam utgår genom att eleverna gör rätt val i att äta 

rätt, träna rätt och tycker idrotta är roligt. De psykologiska och sociala aspekterna glöms 

därför bort. Men med ett salutogent synsätt och ett förhållningssätt till physical literacy kan 

andra värden skapas för eleverna. Hälsa kan då ses utifrån något större än bara att eleverna 

ska göra ”rätt val” eller vara fysiskt aktiva. På så sätt kan hela skolan arbeta med hälsa och 

inte bara inom ämnet idrott och hälsa. Detta förstärker också elevers tilltro på den egna 

förmågan vad som på engelska benämns ”self-efficacy” och som är uppsatsens teoretiska 

ramverk. Skolan ska skapa förutsättningar för att elever ska må bra under deras skoltid. Om 

eleverna får en bred kunskap om hälsa utvecklar det möjligheterna att reflektera om sina egna 

handlingar. 
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4. Teori 

Detta kapitel behandlar Banduras teori, self-efficacy. Self-efficacy som teori består av fyra 

olika informationskällor som påverkar en individs nivå av self-efficacy. Dessa fyra 

informationskällor beskrivs som bidragande faktorer för hur en individ tar sig an utmaningar 

och hur resultatet av det blir. 

4.1 Self – efficacy 

Self-efficacy handlar om individens egen tro på att klara av en uppgift och att kunna nå ett 

uppsatt mål. Huruvida det är bra eller dåligt att människan har förmåga att kontrollera sin 

omgivning beror på self–efficacy. Har en individ en hög self–efficacy är det bra, men har 

individen en låg nivå är det mindre bra (Bandura, 1997). Elever som har lätt för sig i skolan 

och tror att de ska klara av sin skolgång kommer också ha en positiv inställning till att klara 

de utmaningar som skolan innebär (Pajares, 2006). Med en sådan positiv inställning till 

skolan ökar också elevens chans att lyckas. Den inställningen innefattar elever med hög self–

efficacy. Däremot om en elev har låg self–efficacy är det större chans att en elev misslyckas 

och elevens motivation till att lyckas och anstränga sig kommer att vara begränsad (Bandura, 

1997).  

 

Att enbart ha goda kunskaper eller att vara skicklig räcker dock inte menar Bandura (1997) 

utan han påpekar hur viktig tilltron till sin egen förmåga är. Beroende på om en individ har 

låg eller hög self–efficacy kommer individens handlingar och beslutsfattande att se olika ut. 

Nivåerna av self–efficacy påverkar också graden av hur en individ tacklar motgångar, hur 

mycket stress man tål, depression och om man tillåter sig att bli glad och stolt när man lyckas 

med något (Bandura, 1997). 

 

Bandura (1997) påpekar också vikten av hur mycket ungdomar påverkas i tonåren. Ungdomar 

ställs i tonåren inför nya situationer och utmaningar samtidigt som individen är någonstans 

mellan ungdom och vuxen, där tankar om livet och framtid gör sig påmind. Nivån av self–

efficacy som en individ har och hur den tas i uttryck kommer påverka eleven vidare i livet. 

 

Studier som använt sig av teorin self-efficacy har bland annat studerat hur tidigare 

erfarenheter som skapat hög self-efficacy leder till goda studieresultat, samt om det finns 

skillnader mellan lärare som har liten erfarenhet eller lärare med gedigen bakgrund inom 
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läraryrket. I studien som studerade om tidigare erfarenheter i skolan påverkade elevers 

skolresultat, visades det att detta hade mycket stor påverkan. Elever som hade goda 

erfarenheter hade genom det fått en hög self-efficacy som gjorde att de tog sig an nya 

utmaningar på ett positivt sätt och lyckades bra i skolan. Om en elev istället inte hade goda 

tidigare erfarenheter av sin skoltid fanns risk för att de tvivlar på sin förmåga och att det 

kunde leda till stress (Zajacova, Lynch & Espenshade, 2005). 

 

4.1.1 Fyra informationskällor som påverkar self–efficacy 

Bandura (1997) menar vidare att det finns fyra informationskällor som påverkar self–efficacy. 

Dessa beskrivs nedan var och en för sig. 

 

Bemästrande erfarenheter: 

Det är den som Bandura (1997) anser är den faktor som har högst betydelse för att kunna 

lyckas. Får en individ lyckas gång på gång så ökar det också känslan av tilltro till den egna 

förmågan. I framtiden när liknande uppgifter ställs framför en individ, kommer individen att 

möta dessa med stort självförtroende. Om en elev som i detta fall bara präglats av motgångar 

tror istället inte på sig själv och ett misslyckande upplevs som ett stort misslyckande. Vid 

lättare uppgifter och snabba framgångar slår också ett misslyckande hårt mot en individ vid 

ett misslyckande.  För att lära sig hantera upplevelsen av motgångar behövs träning genom att 

klara av en uppgift efter att ha försökt några gånger. På så vis kan en individ vända motgångar 

till något positivt i form av att en ansträngning kan leda till ett positivt resultat. 

 

Observationsinlärning: 

Vad en individ ser påverkar också tilltron till sin egen förmåga. Det lättaste är om det finns ett 

mått. Finns det ett objektivt mått är det lättare att göra jämförelser mot att bedöma sin egen 

förmåga. Simundervisning i skolan är ett exempel som man antingen klarar av eller så klara 

man det inte. I många utmaningar som en individ ställs inför finns dock inte den typen av 

mått. Vid en situation i skolan där en elev ska besvara ett antal frågor och få poäng för varje 

rätt svar, men om det inte finns utskrivet vad högst antal poäng är kan eleven bara veta om 

man är bra eller dålig genom om att jämföra sig med andra klasskamrater. Har eleven svarat 

bättre ökar self–efficacy men har eleven svarat sämre så sjunker self–efficacy (Bandura, 

1997). 
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Verbal övertygelse: 

Om en individ som ställs inför en tuff uppgift som innebär svårigheter ökar möjligheten att 

lyckas om individen uppmuntras att klara den. Det betyder inte att self–efficacy nivån har 

höjts permanent, men det stärker individens självförtroende. Återigen kommer det dock 

tillbaka till att om individen har en tro på sin egen förmåga att klara av något, kommer 

personen att anstränga sig mer för att göra det. Att verbalt övertyga någon med till exempel 

feedback har också störst effekt på de som tror att de kan klara av uppgiften genom en egen 

ansträngning. 

 

Fysiska och psykiska tillstånd: 

Den sista av Bandura (1997) informationskällor. Han menar att en individs förmåga att 

bedöma sig själv påverkas beroende av en individs fysiska och mentala tillstånd. Framför allt 

uppkommer det vid tillfällen som kräver fysisk prestation och stress. När en individ blir 

stressad så höjs pulsen. Har man heller inte kontroll över den situationen som man upplever 

stress i leder det till ännu mer stress. Har en elev upplevt en tidigare situation i skolan som 

stressande kan en elev oroa sig för om samma situation ska uppstå igen. Blir stressnivån så 

pass hög kan det skapa en ångest hos eleven, men också leda till trötthet eller smärta. Dessa 

faktorer påverkar en individs self–efficacy. 

 

4.1.2 Tillämpning av teori 

Denna studie vill undersöka vilka faktorer det är som gör att elever idag upplever stress och 

vad den psykiska (o)hälsan beror på, samt om ämnet idrott och hälsa kan bidra till psykisk 

(o)hälsa. Bristande förmåga att tro på sig själv kan vara en avgörande faktor till att man 

upplever skolan som stressande med fokus på prestation. Tidigare erfarenheter av 

misslyckande hos elever skapar oro och osäkerhet när liknande situationer uppkommer. 

Ämnet idrott och hälsa bedrivs i en miljö och kontext där elevers eget utförande i jämförelse 

med andra blir avgörande för om man kan eller inte kan klara förmågor i undervisningen. 

Med hjälp av teorin self-efficacy ska studien försöka förklara hur dessa faktorer kan påverka 

nivåerna av self-efficacy, som i sin tur kan bidra till elevers (o)hälsa. 
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5. Metod 

För att besvara frågeställarna har studien använt sig av både en kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Kapitlet diskuterar även valet av metod, enkätens uppbyggnad och validitet och 

reliabilitet. 

 

5.1 Kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

För att besvara studiens frågeställningar har enkät valts som metod. Enkäten kombineras med 

kvalitativa och kvantitativa frågor och ses som en kombination av metod (Denscombe, 2018). 

Enkäten innehåller till stor del kvantitativa frågeställningar där resultaten analyseras och 

presenteras med siffror, men även tre frågeställningar av en öppen kvalitativ karaktär som 

analyseras och presenteras i text.  

 

5.2 Enkätens uppbyggnad 

Enkäten presenteras i tre olika delar och består totalt sett av 15 antal frågor, plus tre 

följdfrågor. Varje del är kopplad till en av uppsatsens tre frågeställningar. Del 1 innehåller sex 

frågor och är kopplad till frågeställningen Hur bidrar skolans kontext och miljö till 

skolelevers psykiska (o)hälsa? Samtliga frågor besvaras med svarsalternativ förutom sista 

frågan som presenteras som en öppen fråga. Fråga 3, 4 har följdfrågor, där 4a även den 

presenteras som en öppen fråga. Del 2 innehåller fem frågor kopplat till frågeställningen Hur 

upplever elever att psykisk hälsa behandlas i ämnet idrott och hälsa? Fråga 1, 2 i denna del 

presenteras med svarsalternativ där fråga 2 har en följdfråga. Övriga frågor i denna del är 

öppna frågor. Slutligen innehåller del 3 fyra frågor utifrån frågeställningen På vilket sätt 

anser elever att ämnet idrott och hälsa kan bidra till psykisk (o)hälsa? Sista frågan i denna 

del presenteras som öppen, medan övriga frågor besvaras med svarsalternativ. 

 

Inför att enkäten skulle besvaras genomfördes en pilotstudie på fem elever från en skola som 

inte deltog i studien. Genom pilotstudien fick författarna till studien bekräftelse på att 

frågorna var korrekt formulerade. Enkäten genomfördes i Google Formulär och besvarade av 

eleverna digitalt genom att få en länk tilldelad till sig. Samtliga frågor var obligatoriska att 

svara på och för att kunna avsluta och skicka in enkäten vara eleverna tvungna att svara på 

samtliga frågor. Den insamlade datan presenteras genom Googles och Excels analysverktyg. 
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5.3 Urval 

De som deltog i studierna var årskurs 9 elever från tre högstadieskolor från en stad i sydöstra 

Sverige. Två klasser från vardera skola valdes slumpmässigt ut till undersökningen och 110 

elever besvarade enkäten. Skola ett med fyr-parallella klasser är belägen i centrala delen i en 

typisk stadsmiljö. Skola två är belägen i utkanten av staden i ett typiskt bostadsområde och 

även den med fyr-parallella klasser. Skola tre är belägen mitt i ett bostadsområde med mycket 

lägenheter. Tre-parallella klasser, med en gammal skolbyggnad.  

 

Antal elever som inte deltog vid enkätens genomförande var 18 elever. Alla de elever som 

deltog i studien genomförde enkäten då alla frågorna var obligatoriska och inte kunde lämnas 

in om inte alla frågor besvarats. De 18 eleverna som inte närvarade vid genomförandet av 

enkäten kan vara elever som tycker skolan är jobbig och stressande, vilket kan påverka 

resultatet. 

 

5.4 Bearbetning och analys 

Google Formulär var det undersökningsverktyg som eleverna besvarade enkäten i. I 

programmet finns ett analysverktyg som sammanställer all data i diagram, både utifrån hur 

många procent som besvarat samt hur många i antal. Ett ytterligare analysverktyg som använt 

var Excel och som användes för att skapa diagram utifrån frågor innehållande egna 

svarsalternativ. Dessa svarsalternativ räknades manuellt som sedan mynnades ut i en tabell i 

Excel. De öppna frågorna analyserades utifrån en tematisk analys. Frågorna och de svar som 

respondenterna har angivit lästes flera gånger och utifrån återupprepade svar från 

respondenterna identifierades olika teman (Bryman, 2018). På detta sätt bildades ett ramverk 

för att besvara frågeställningarna. I denna studie var återkommande teman stress, krav och 

prestation, betyg, fysisk hälsa och fysisk aktivitet.  

 

Resultatet är publicerat i diagram samt citat från elevsvar. Det teoretiska ramverket har 

använts utifrån Banduras (1997) fyra informationskällor där de olika teman som skapades ur 

respondenternas svar analyserades utifrån de fyra olika informationskällorna. Genom detta 

skapades en analys för att med hjälp av teorin förklara hur olika faktorer påverkar elevers 

välmående med koppling till frågeställningarna. 
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5.5 Validitet och reliabilitet 

Eftersom denna enkät har riktat sig specifikt både mot ålder och ett geografiskt område, samt 

samlat en data från 110 respondenter gör att generaliserbarheten och validiteten i uppsatsen är 

relativt god (Denscombe, 2018). Eftersom uppsatsen valt att samla in data från tre olika 

skolor ökar reliabiliteten eftersom det berör ett större upptagningsområde. Om uppsatsen 

fokuserat på endast en skola med samma miljö, lärare och innehåll skulle det kunna ge ett 

ensidigt svar. Med insamlad data från tre skolor skyddas uppsatsen från denna typ av 

problematik. Tillförlitligheten får anses som hög, men att uppsatsens författare har svårt att 

avgöra seriositeten i en del av den insamlade data. Det går endast göra en antydan om att det 

är det. Frågorna som ställts har varit relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar och 

respondenternas svar är användbara till att besvara frågeställningarna vilket innebär att 

eleverna har förstått frågorna som de skulle besvara (Denscombe, 2018). Metoden för 

undersökning och frågorna till enkäten skulle kunna användas av någon annan för att 

genomföra forskning vid annat tillfälle. Elever i årskurs 9 på en annan skola skulle kunna 

besvara dessa frågor, men det är möjligt att utfallen på svaren blir olika beroende på om 

undervisningen och miljön på andra skolor ser annorlunda ut (Denscombe, 2018). 

 

5.6 Etiska ställningstaganden 

Efter godkännandet av enkätens utformning kontaktades rektorerna på de tre 

högstadieskolorna för att presentera syftet med studien och för att få rektorernas godkännande 

till att genomföra enkäten. Vid godkännande kontaktades de ansvariga lärarna för respektive 

arbetslag på skolorna för att hitta en tid som passade för genomförandet av enkäten. 

 

Vid genomförandet av enkäten var uppsatsens författare på plats för att informera eleverna 

om studiens syfte och enkätens innehåll. Vi presenterade ett informationsbrev innehållande 

vad en medverkan i studien innebar och att det var frivilligt för eleverna att delta. Eleverna 

fick information om att svaren var anonyma att svaren endast används för studiens resultat. 

Studiens författare fanns på plats för att kunna besvara eventuella frågor. När eleverna 

genomförde enkäten fick de sitta avskilt från varandra för att skydda svaren och eleverna 

integritet. 
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6. Resultat 

Redovisningen av resultatet bygger på insamlad data genom enkäter. För att tydliggöra 

resultatet ligger frågeställningarna som huvudrubrik ihop med tillhörande underrubriker 

kopplat till frågeställningen. Resultatet presenteras i olika kategorier kopplat till diagram och 

elevsvar utdraget från enkätens öppna frågor. 

6.1 Hur bidrar skolans kontext och miljö till högstadieelevers psykiska (o)hälsa? 

 

Figur 1. Skattning av elevers psykiska hälsa 

 

6.1.1 Stress och psykosomatiska besvär 

 

Figur 2. Stress över skolsituation 
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Figur 3. Stress över gymnasiebehörighet 

 

Figur 4. Psykosomatiska besvär. 110 svar. 

 

Figur 5. Frekvens av upplevda psykosomatiska besvär 
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Figur 6. Oro inför möten under skoltid 

 

6.1.2 Betyg och prestationskrav 

När eleverna svarar på hur de ser att lärandet i skolan lyfts fram är det en stor majoritet som 

kopplar lärandet till en prestation som kopplas till olika examinationsformer. Ett vanligt 

förekommande i beskrivningen av lärandet är att eleverna kopplar det till prestationskrav i 

form av att få (bra) betyg. Elevfokuset är till stor del att få (bra) resultat på examinationer och 

inte lärandeprocessen fram till examinationen. 

 

Två av eleverna har en liknande syn på det: 

 

Man går till skolan för att lyckas på förhör och prov och prestera bra. Man går inte hem och 

tänker på det man har lärt sig. Man blir stressad inför prov för man vill få så bra resultat som 

möjligt. Sedan när provet är gjort så försvinner det i mängden uppgifter man är klar med och har 

slutat bry sig om. 

 

Det har präglats av krav på prestation. I skolan ska man lyckas på prov och förhör. När man 

kommer hem tänker man också på skolan för att man måste plugga till prov som man måste 

lyckas på för att få bra betyg. 

 

Eleverna ser det som en prestation och upplever att situationerna är kravfyllda. En elev 

beskriver det som en förväntan som tynger och skapar en besvikelse om man inte presterar: 

 

Man har ju ganska mycket krav på sig för att klara vissa saker. Många förväntar sig att man ska 

prestera på ett visst sätt. Man gör ju det bästa man kan, men om man kanske inte alltid får bra 
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betyg på ett prov kan man känna sig besviken på sig själv och andra kan känna sig besvikna på 

mig, om jag inte lyckades. 

 

Medan en annan elev beskriver skolan utifrån ett prestationskrav om att (goda) resultat är 

viktiga för att lyckas med framtida utbildning och arbete: 

 

Jag har aldrig haft någon press från andra personer, men jag sätter väldigt lätt press på mig själv. 

Blir det inte som jag hade tänkt mig på ett prov t.ex. så kan jag bli väldigt ledsen och ibland 

bryta ihop och gråta. Jag vill verkligen lyckas i framtiden, och alltid vetat att jag vill bli så 

utbildad som möjligt. Jag tror det är det som gör mig så frustrerad när det inte går bra, att få en 

motgång till det mål jag siktar på. Så jag skulle nog säga att min skoltid har präglats för både 

prestation för mig själv och lärare, samt att alltid vilja lyckas för att få ett jobb där jag tjänar 

mycket pengar. 

 

Elevernas synsätt på lärandet i form av prestationskrav och betyg utgår i flera svar utifrån ett 

perspektiv med negativa värdeord. En elev beskriver följande: 

 

Min skola satsar mest på det dåliga och dem fokuserar aldrig på det som är bra. T.ex. så är det 

alltid något de ska klaga på och om man gjort något bra istället så säger de ingenting. Man 

fokuserar mest på t. ex F varningar och när man kommer försent och så vidare. 

 

En annan elev menar att skolan har fel fokus på lärandet i undervisningen: 

 

Jag har alltid känt att man inte var tillräckligt bra om man inte fick högst poäng/betyg. Lärare 

pratar ofta om betyg istället för vikten av att lära och tycka det man lär sig är kul. 

 

Upplevelsen av innehållet beskrivs som meningslöst för vad en elev har nytta av i framtiden. 

Proven är det som läraren bedömer och sätter betyg på utifrån vad en elev förväntas kunna. 

Att få lyckas och lära sig saker är irrelevant, en elev beskriver det som följande:  

 

Jag tycker att den har präglats av krav på prestation. Det är efter proven som lärarna mestadels 

sätter betygen så man känner att man måste lyckas på provet. Att få lyckas verkar vara irrelevant 

huvudsaken är att man alltid måste klara proven. Vissa saker av de vi lär oss i skolan har jag 

ingen som helst nytta av i framtiden, då handlar det bara om att du måste prestera för att få betyg 

i något du kanske aldrig kommer få användning av. 
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6.2 På vilket sätt anser högstadieelever att ämnet idrott och hälsa kan bidra till 

psykisk (o)hälsa? 

 

Figur 7. Hur ämnet idrott och hälsa får elever att må. 

6.2.1 Elevers oro i samband med idrott och hälsa 

 
Figur 8. Oro i samband med ämnet idrott och hälsa 

 

Figur 9. Faktorer till oro inom idrott och hälsa. 110 svar. 
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6.2.2 Elevernas syn på psykisk hälsa 

När elever beskriver hur de anser ämnet idrott och hälsa skulle kunna förbättra eller bidra till 

elevers psykiska hälsa, menar en elev att undervisning genom teoretiska lektioner skulle 

kunna vara ett sätt för elever att bli medvetna kring orsaker och konsekvenser. En elev 

beskriver det som följande: 

 

Jag tycker att man borde har mer information och lära sig mer om psykisk ohälsa på den delen i 

idrotten. Att om man kanske har idrott 2 gånger i veckan så kanske en av dom kan vara 

teoretiskt där man får lära sig mer om vår hälsa, hur saker påverkar en och hur vissa kanske mår 

inombords. Jag tycker detta överlag tas upp för lite i skolan och att man inte får så mycket 

information om detta. T.ex. att man kan få veta vissa varningstecken på om du kanske håller på 

att gå in i väggen eller liknande, det skulle kanske var bra för eleverna att veta mer om det. 

 

Vidare menar en elev att ämnet idrott och hälsa både bidrar, men också försvårar synsättet på 

psykisk hälsa: 

 

Jag tror att den psykiska hälsan både kan och inte kan påverkas av idrott. Man mår bättre av 

träningen och därför tror jag att idrott kan påverka den psykiska hälsan bra. Men det känns som 

att idrott är för litet ämne och man har idrott för lite för att det ska påverka den psykiska hälsan. 

 

Å andra sidan visar två andra elevsvar att ämnet idrott och hälsa kan vara en stor del till att 

psykiska hälsan förbättras. De beskriver det som: 

 

När man idrottar tänker man inte på något annat än just det man gör nu. Man tänker inte på 

provet man har efter lunch. Man får röra på sig och när man rör på sig producerar hjärnan nått 

(jag har glömt vad det heter) som gör en lycklig. Man blir glad och frisk av att idrotta och röra 

på sig. Om kroppen mår bra mår psyket bra. 

 

Forskning visar att fysisk aktivitet förbättrar den psykiska hälsan. Men det kommer till en gräns 

då man måste kunna göra specifika saker som man inte kan göra för att bli godkänd. För mig 

som inte är så idrottsinriktad så tär detta på min psykiska hälsa. 

6.2.3 Betyg och prestationskrav 

När eleverna besvarar frågeställningen om de anser ämnet idrott och hälsa handlar om att få 

lyckas eller endast krav på prestation beskrivs det mestadels utifrån att det är krav på 

prestation och betyg som är i fokus. Elever beskriver det enligt följande: 
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Själva ämnet idrott känns som om det är mer krav på prestation. Liksom om man inte kan hålla 

takten när man dansar då får man F. Det finns vissa krav man måste uppnå för att bli godkänd. 

 

Endast prestation för min del, jag gillar verkligen inte idrott och mycket av det man gör inom 

ämnet idrott kan vara svårt för vissa som kanske inte är så starka, kanske väger mer än andra och 

inte bara kan slänga runt sig i ringar. Detta skapar en osäkerhet innan lektionen och då känner 

man mest "åh nej vi ska ha idrott”, som t.ex. hänga i ringar och då blir jag nervös över det men 

går endast dit pga. betyg. 

 

Samtidigt menar två elevsvar att det bland annat saknas individuella anpassningar vid 

bedömningssituationer. De båda eleverna exemplifierar orientering som ett innehåll med höga 

krav och utan anpassningar. Ena eleven beskriver att det krävs att kämpa mot hinder för att 

prestera och uppnå ett önskat betyg: 

 

Det enda jag har känt höga krav inom idrotten är orienteringen och det är för jag inte bara måste 

kämpa om ett betyg jag vill uppnå i orientering för att få de slutbetyg jag strävar efter. Utan jag 

får även kämpa med en stor rädsla och ett "hinder" som sitter i huvudet att jag inte klarar av att 

vara ensam i skogen, jag får bara panik. 

 

Den andra eleven beskriver att anpassningar är något som borde erbjudas för att uppnå önskat 

betyg: 

Att man ska kunna få anpassningar för att nå sina betyg man strävar efter. T. ex vill man nå A i 

orientering, men jag hatar att vara själv så det går bara inte. Jag tycker man kan få springa med 

någon, men den behöver inte hjälpa till. Men personen finns där om det skulle gå snett. 
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6.3 Hur upplever högstadieelever att psykisk hälsa behandlas i ämnet idrott och 

hälsa? 

6.3.1 Psykisk hälsa i undervisningen 

 

Figur 10. Diskussion om psykisk hälsa 

 

Figur 11. Psykisk hälsa som en del i undervisningen 

 

När eleverna svarat på frågor om det fått några kunskaper om begreppet hälsa i ämnet idrott 

och hälsa visar det att flest fått kunskaperna genom fysisk hälsa, därefter följt av psykisk 

hälsa. Mental och social hälsa har berört mindre, men lika mycket. En liten del av eleverna 

har svarat att de inte fått kunskaper om begreppet hälsa i undervisningen. 
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Figur 12. Kunskaper om hälsa 

 

Figur 13. Hur kunskaper om hälsa behandlas 

 

6.3.2 Psykisk hälsa genom fysisk aktivitet 

 
Figur 14. Elevers beskrivning av innehållet i ämnet idrott och hälsa 
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Figur 14 redogörs även genom elevsvaret nedan. Där ämnet utgår från två delar, en som 

kopplad till idrott och en till hälsa, där den fysiska aktiviteten står i centrum för att förbättra 

den psykiska hälsan. 

Hälsan har väl mest varit hur man ska äta för att må bra. Även hur man ska röra på sig för att må 

bra. Idrott har varit dans, redskap, styrke- och konditionsträning, osv. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Ungefär hälften av alla elever upplever sin psykiska hälsa som bra och 40 % anser att den är 

helt okej, medan 14 % anser att man inte mår bra. Nästan 65 % av elever upplever alltid eller 

ofta stress över det faktum att de måste prestera tillräckligt bra skolresultat. Utifrån den 

faktorn upplever eleverna psykosomatiska besvär, där huvudvärk, irritation och nervositet är 

vanligast. Dessa besvär upplever 48,2 % av eleverna varje dag eller någon dag i veckan. 

Majoriteten av eleverna anser att de mår bra av ämnet idrott och hälsa. Samtidigt svarar över 

40 % att de upplever oro i samband med lektioner i idrott och hälsa. Avgörande faktorer till 

den upplevda oron och osäkerheten är krav på prestation och omklädningsrumssituationer.  

 

Resultatet visar att vissa elever anser de bör få mer information om hälsa via teoretiska 

lektioner för att bli medveten om vad psykisk (o)hälsa är och hur man främja sin psykiska 

hälsa. Andra elever menar att det är genom fysisk aktivitet som ämnet kan bidra till att den 

psykiska hälsan förbättras. Krav och prestation hos eleverna är faktorer som bidrar till att de 

upplever en stress över ämnet. Som exempel lyfts orienteringen fram som jobbigt där vissa 

elever är rädda för att springa själva i skogen, eftersom det är ett krav för att de ska kunna 

uppnå önskade betyg 

 

Vissa elever anser att psykisk hälsa diskuteras i undervisningen, men svaren varierar stort i 

resultat. Hälften av eleverna tycker att psykisk hälsa bör vara en självklar del i ämnet. Svaren 

visar att det är via den fysisk hälsa som eleverna fått kunskaper i ämnet om hälsa. Innehållet i 

ämnet behandlas genom fysisk aktivitet där bollsporter och orientering är vanligast, följt av 

styrketräning och dans. Psykisk hälsa behandlas således enligt eleverna implicit genom fysisk 

aktivitet och inte som ett explicit eget ämnesinnehåll. 
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7. Analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat analyseras utifrån det teoretiska ramverket self-

efficacy och mer specifikt utifrån Banduras (1997) fyra informationskällor. 

 

7.1 Psykisk (o)hälsa utifrån observationsinlärning 

Bandura (1997) beskriver observationsinlärning utifrån ett mått på hur man bedömer sig själv 

utifrån andra. Idrott och hälsa är ett ämne till skillnad från andra ämnen där eleverna genom 

att kolla på varandra kan avgöra om man kan eller inte kan. Exempel utifrån idrott och hälsa 

är simning och redskapsgymnastik, där man rent visuellt kan se och jämföra sig med andra för 

att avgöra sin förmåga. I exempelvis matematik kan du gömma dig bakom en bok om du inte 

kan, men i idrott och hälsa finns inte den möjligheten. Utan vad din kropp klarar av är rent 

visuellt det som avgör om du klarar av något eller om du inte gör det. Elever som ställs inför 

exempelvis redskapsgymnastik och inte klarar av det utsätts för en utpekande situation. 

Utifrån liknande situationer blir observationsinlärning negativ för de som har bristande 

förmågor genom att svagheterna synliggörs. Att dessutom ständigt jämföra sina förmågor 

med andra kan skapa en otillräcklig bild hos elever och en känsla av att man är sämre andra 

elever, leder till låg nivå av self-efficacy (Banduras, 1997). 

 

Idrott och hälsa bedrivs i en helt annan kontext och miljö än övriga ämnen i skolan. De övriga 

ämnen bedrivs med undervisning i klassrum där eleverna sitter vid bänkar. I idrott och hälsas 

undervisning är t.ex. det första eleverna gör att byta om tillsammans med andra elever. 

Undervisningen bedrivs också i simhallen där eleverna måste visa upp sig i en annan miljö en 

den vardagliga som finns i skolan. Utifrån dessa situationer finns en objektiv föreställning, 

både utifrån hälsa, kroppsideal och fysiska attribut. Den upplevda oron kopplas inte till 

förmågan om eleverna kan simma 200 meter eller inte. Problematiken blir istället att elever 

jämför sig med den kontext som idrotten och simhallen innehar snarare än förmågorna som 

ska visas upp. En elev kan inneha goda förmågor i att simma, men kan ändå inneha en låg 

self-efficacy på grund av att hen inte lever upp till de ideal idrott och hälsa i samhället 

kopplas till. Det blir alltså inte bedömningen av sig själv utifrån vad hen kan, utan hur 

individen själv upplever hur man ser ut blir avgörande för nivån av self-efficacy (Bandura 

1997). 
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7.2 Vikten av positiva erfarenheter  

I resultatet beskrivs hur eleverna anser att deras skoltid präglats av att de ska prestera snarare 

än att det är lärandet som är i fokus. Eleverna anser att det i stort sätt uteslutande är resultatet 

och inte vägen dit som är det viktiga. Bandura (1997) menar att den viktigaste faktorn för att 

öka tilltron till den egna förmågan är att få lyckas gång på gång. Elever i skolan som ständigt 

ställs inför situationer som prov eller i undervisningen av idrott och hälsa känner sig 

misslyckade om det inte klarar uppgifterna. Det skapas en känsla av otillräcklighet som leder 

till minskad tilltro till den egna förmågan. Genom minskad tilltro till den egna förmågan 

riskerar elever att inte lita på sig själv eller tycka att det man gör inte är tillräckligt bra. Det 

behöver inte handla om att gå från ett F till ett E i betyg, utan att eleven inte tycker att ett C är 

tillräckligt bra eller inte har A i alla ämnen. Elever som gång på gång misslyckas i prov eller 

inte klarar av orientering eller redskap i idrott och hälsa genomsyras av en återkommande 

känsla att misslyckas när liknande situationer uppkommer. Det problematiska i detta är när 

samma innehåll kan återkomma kan det finnas en känsla av att eleven inte kommer klara 

situationen innan de ens försökt (Bandura, 1997). 

 

Resultatet visar att eleverna har regelbundna psykosomatiska besvär och dessutom känner en 

oro och osäkerhet i den undervisning som bedrivs. Bandura (1997) beskriver att tidigare 

erfarenheter har en stor del i hur man upplever och tar sig an uppgifter. Erfarenheter av 

tidigare examinationer eller andra utmaningar i skolan ligger till grund för hur elevens tilltro 

till sin egen förmåga ser ut. Elever som har tidigare erfarenheter av att misslyckas har lägre 

tilltro till sin egen förmåga och därmed utvecklat en låg nivå av self-efficacy. Nivån av låg 

self-efficacy tar eleverna med sig in i kommande handlingar och beslutsfattande detta 

påverkar hur individer klarar av påfrestande situationer. Elever med låg self-efficacy har 

svårare att klara av detta och är mer mottagliga för psykosomatiska besvär (Bandura, 1997). 

 

7.3 Positiv feedback 

I skolan ställs elever dagligen inför uppgifter som innebär svårigheter, både utifrån 

ämnesspecifika men även utifrån sociala kontexter i skolans miljö. Eleverna i studien 

upplever oro och osäkerhet i undervisningen som är kopplade till krav på prestation. Utifrån 

Banduras (1997) teori om verbal övertygelse misslyckas lärare i detta fall att få eleverna att 

känna sig lugna och tillfreds i den situation som de ställs inför. Även om lärarens välvilja är 

att förmedla ett lärande men detta inte når fram till eleverna skapas en motsatts till verbal 
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övertygelse. Uppdraget för läraren blir att höja nivån av self-efficacy hos eleverna genom att 

stärka individens självförtroende (Bandura, 1997). Men eftersom skolans miljö och kontext 

utgår från prestation och betyg förmedlas en bild till eleverna som de i undersökningen ser 

som negativ. I resultatet beskrivs en elevs upplevelse av hur fokus riktas mot det som inte är 

bra, där eleven uttrycker att när något är bra hör de ingenting, men när något är dåligt får man 

höra det direkt. Det Bandura (1997) vill förmedla med verbal övertygelse är hur stor påverkan 

positiv feedback och hur en människa rent verbalt kan påverka en individ i positiv 

utsträckning. Genom att fokusera på positiva aspekter snarare än negativa kan utfallet av hur 

en elev upplever tilltron till sin egen förmåga förändras och därmed en högre nivå av self-

efficacy uppnås. 

 

7.4 Fysiska och psykiska tillstånd 

Bandura (1997) menar att fysiska och psykiska tillstånd är avgörande för hur en individ kan 

bedöma sin egen förmåga, detta är framförallt kopplat till stress och fysiska prestationer. Har 

en elev inte kontroll över den situation som eleven ställs inför upplevs stress som leder till än 

mer stress eftersom den uppkomna situationen inte kan hanteras. Resultatet i studien visar att 

eleverna är stressade över deras skolsituation och med tanke på att Bandura (1997) beskriver 

att det mentala är avgörande för hur en individ presterar blir det svårt att hantera sin 

skolsituation. Eftersom mer än hälften av alla elever känner sig stressade över sin 

skolsituation och 64,5 % känner stress över att komma in på ett gymnasieprogram är stressen 

konstant närvarande för eleverna. Med det menas att när en elev klarar en examination 

försvinner inte stressen utan nya stressande situationer väntar. Med tanke på att Bandura 

(1997) beskriver att en stressnivå som hela tiden är hög kan det leda till psykosomatiska 

besvär, vilket bekräftas genom resultatet i studien. 

 

Genom att 41,8 % har känt sig oroliga i samband med lektioner i idrott och hälsa och även där 

nämns krav på betyg och prestation som den stora anledningen till oron. Problematiken kring 

det mentala tillståndet finns även i ämnet idrott och hälsa som även utmanas utifrån att elever 

ska inneha fysiska kunskaper. Exempelvis visar elevsvar i resultatet att orientering är en 

bidragande orsak, där elever ställs inför situationer som de upplever är jobbiga, men är 

tvungna att genomföra för att kunna uppnå det slutbetyg som de vill ha. Utifrån det Bandura 

(1997) beskriver kan det bli svårt för elever att uppnå det resultat som hen möjligtvis hade 

kunnat uppnå utan den stress som eleven upplever. 
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7.5 Sammanfattning av analys 

Ämnet idrott och hälsa skiljer sig från andra ämnen på det sätt att eleverna rent visuellt kan 

avgöra om någon kan eller inte kan genomföra en aktivitet utifrån den kroppsliga förmågan. 

Idrott och hälsa kan därför bli utpekande för elever där de ständigt jämför sig själva med 

andra både vad det gäller utseende och kroppslig förmåga. Detta kan leda till låg nivå av self-

efficacy och att man inte duger som man är.  

 

Vikten av att eleverna gång på gång får lyckas under deras skoltid är av yttersta vikt då 

ständiga misslyckanden får konsekvenser för elevens tilltro till den egna förmågan. Elevers 

tidigare erfarenheter av prov och examinationer påverkar hur de hanterar liknande situationer 

när de återkommer. Läraren kan genom verbal övertygelse höja elevernas tilltro till deras egen 

förmåga genom exempelvis positiv feedback. Bandura (1997) menar att elevers psykiska 

tillstånd är avgörande för hur en individ kan bedöma sin egen förmåga. Detta gör att elever 

som upplever återkommande stress riskerar att drabbas av psykosomatiska besvär.  
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning. Diskussionen utgår från studiens 

frågeställningar, presenterade i underrubriker. 

 

8.1 Krav, prestation och stress i skolans miljö 

Syftet för denna studie har varit att undersöka hur skolans kontext och miljö påverkar 

högstadieelevers mående. Det finns andra förhållanden som påverkar elevers mående och det 

innefattas av socioekonomiska förhållanden, familjekonstellationer och kön (Bremberg, 2006 

& Folkhälsoinstitutet, 2018). Därtill påverkas ungdomar av de samhälleliga förändringar som 

samhället utmanas av och där exempelvis högre krav på ungdomarna från arbetsmarknaden är 

ett resultat av detta. Men samtidigt visar undersökningar och studier att skolan är en miljö 

som är en av de störst bidragande orsakerna till ökningen av psykisk ohälsa hos barn och unga 

(Socialstyrelsen, 2013; Folkhälsoinstitutet, 2018a; Alfvén et al., 2008). 

 

Studiens resultat visar att mindre än hälften av högstadieelever mår bra. Förvisso finns det en 

andel som menar att de mår helt okej, men frågan är om helt okej bör anses vara positivt. 

Resultatet får anses som oroväckande och är beskrivande över den situation som råder kring 

ungas hälsa idag (Bremberg, 2006). Det som tydligast bekräftas genom studien är den stora 

andel av elever som upplever skolan som kravfylld och resultatinriktad. Den stora andel 

elever som är stressade över att komma in på ett specifikt gymnasieprogram bör lyftas fram. 

Enskilda examinationer och bedömningar är i sig resultatbaserade och blir också en 

utslagsgivande faktor för att bli behörig till ett specifikt gymnasieprogram med ett antal 

begränsade platser. Elever som lyckas och anses som starka och högpresterande gynnas av 

skolans utformning, medan elever som har svårigheter förknippar skolan med ett 

misslyckande (Bremberg, 2006). Det blir en skola där elever placeras i olika grupperingar och 

det skapar miljöer och förväntningar som de själva kan ha svårt att leva upp till. Därmed inte 

sagt att högpresterande elever inte upplever stress och psykosomatiska besvär. Då 

psykosomatiska besvär inte bara är förknippade med de som misslyckas, utan kan även 

förekomma hos elever som högpresterande utifrån krav och förväntningar (Beckman & 

Hagquist, 2010). 
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Samtidigt som elever ska prestera på prov och olika examinationer så händer det mycket hos 

elever under tonårstiden (Bandura, 1997). Övergångsperioden mellan tonåren och vuxen ålder 

kan vara tuff nog att brottas med. Att under den här perioden av livet dessutom prestera i 

skolan för att avgöra sina framtida utbildningsmöjligheter kan ses som tufft. Högstadieelever 

är säkert medvetna om vikten av att prestera betyg som skapar meritvärden för att komma in 

på önskat gymnasieprogram. Det blir därför fokus på att få betyg och meritvärden snarare än 

vägen dit genom ett lärande. Situationen blir ohälsosam eftersom eleverna upplever skolans 

miljö och kontext som stressande. 

 

Stress i sig behöver dock inte vara farlig, utan i viss mån kan det till och med vara bra för att 

öka prestationsförmågan. Men är stress återkommande och okontrollerbar blir den skadlig. 

Den problematik som studiens resultat visar är att elever upplever en konstant stress över 

deras skolsituation. Konsekvenser av detta kan bli långvariga och skadliga psykosomatiska 

besvär (Selye, 1956; Bremberg, 2006). Dessa psykosomatiska besvär kan skapa hinder för 

eleverna och försämra deras möjligheter i framtiden. Eftersom detta är elevers upplevelse om 

deras vardag är det viktigt att vara lyhörd inför problematiken och att vara införstådd gällande 

deras mående. Kanske kan det vara så att skolans kontext och miljö behövs ses över och 

försöka flytta fokus från den resultatinriktade skolan vi ser idag. 

 

8.2 Fysisk främjande, men psykiskt påfrestande 

Hur elever i årskurs 9 anser ämnet idrott och hälsa kan bidra till psykisk (o)hälsa visas genom 

att elever upplever att ämnet idrott och hälsa både har en positiv och negativ inverkan på 

deras mående. Över hälften av eleverna anser att man mår bra av ämnet och en del av 

eleverna svarade helt okej. Men närmare hälften av alla elever har upplevt en oro och 

osäkerhet i samband med lektioner i idrott och hälsa. Den känslan bygger främst på faktorerna 

prestationskrav och omklädningsrumssituationer. Utifrån resultatet som bakgrund kan man 

anse att ämnet idrott och hälsa både bidrar och samtidigt motverka psykisk (o)hälsa. 

Resultatet visar att vissa elever anser att ämnet idrott och hälsa kan bidra till att motverka 

psykisk (o)hälsa genom att få undervisning och kunskaper om det. Ämnet idrott och hälsa har 

få undervisningstimmar vilket gör det svårt att som ensamt ämne förbättra elevers välmående 

och det bör vara hela skolans angelägenhet att arbeta med elevers psykiska hälsa (Cale & 

Harris, 2013). Dessutom finns det studier som visar att undervisning i skolan om psykisk 

ohälsa har positiva effekter på elevers mående (Ojio et al., 2015).  
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Utifrån studien resultat är det patogena synsättet framträdande, där exempelvis bollspel intar 

en stor del av undervisningen. Brolin (2017) beskriver en tydlig skillnad när bollspel bedrivs 

utifrån ett salutogent synsätt än ett patogent synsätt. Bollspelet ur ett patogent synsätt ses 

hälsofrämjande utifrån att konditionen kan blir bättre, medan ett salutogent synsätt utvecklar 

andra saker som demokratisk medverkan och sociala kvaliteter. Själva bollspelet i sig blir inte 

i fokus utan det är erfarenheter och lärandet som blir produkten av att delta. Med ett sådant 

förhållningssätt blir inte tidigare erfarenheter och prestation i fokus (Brolin, 2017). 

 

Larsson (2014) menar att den viktigaste uppgiften läraren har är att skapa goda 

lärandemiljöer, snarare än att lära ut. Om läraren utgår från begreppet physical literacy kan 

förutsättningar skapas för ett lärande som inte bara bedrivs utifrån rörelseförmågan, utan 

inkluderar även motivation, självförtroende och fysisk kompetens. Detta är sätt att ta sig an 

begreppet psykisk ohälsa utan att specifikt undervisa om psykisk hälsa. På så sätt kan ämnet 

möjligtvis bidra till att förbättra elevers psykiska hälsa. 

 

8.3 Fysisk hälsa i en otydlig bild av psykisk hälsa 

Hur eleverna upplever att psykiska hälsa behandlas i ämnet idrott och hälsa varierar i väldigt 

stor utsträckning. Detta visar på en problematik utifrån flera olika perspektiv där det går ställa 

sig frågan om eleverna verkligen vet vad psykisk hälsa är, eller kan de vara så att de har olika 

uppfattning om vad psykisk hälsa är. Kan detta vara ett tecken på det Thedin Jacobsson 

(2004) beskriver att lärare saknar kunskaper i och om begreppet hälsa och det avspeglas på 

elevernas kunskaper om begreppet psykisk hälsa. Alfrey och Gard (2014) menar att saknaden 

av kunskaper hos lärare gör att vissa innehåll får mindre plats i undervisningen.  

 

Leahy et. al. (2013) är kritiska mot den bild av hälsa som råder i ämnet idrott och hälsa och att 

det får alldeles för lite plats i undervisningen. Förändringen de vill se är att eleverna måste få 

diskutera flera olika delar som rör hälsa. Återigen, för att detta ska bli möjligt så krävs det 

kunskaper hos lärare. För att hälsa ska kunna bedriva i undervisningen så måste lärare få 

kunskaper om begreppet, något som studier (Thedin Jacobsson, 2004) visar att många saknar. 

Fysisk aktivitet och fysisk hälsa är det som lärare anser att de har kunskaper om och därför får 

störst plats i undervisningen (Alfrey & Gard, 2014). Likt bekräftas av resultat i studien utifrån 

hur eleverna beskriver innehållet i ämnet idrott och hälsa. 
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Quennerstedt (2007) menar att det är fysisk aktivitet som premieras i ämnet och studiens 

resultat visar att det är bollsport, dans, orientering och styrketräning som tar störst plats i 

undervisningen. Presenteras detta innehåll utifrån ett patogent synsätt blir fokus genom att 

förbättra kondition, styrka och kosthållning vägen till en bättre hälsa. I linje med studiens 

resultat beskriver elever att hälsa behandlas genom att äta rätt och förbättra sin styrka och 

kondition genom kost- och träningsdagböcker. Med ett sådant synsätt skjuts det salutogena 

perspektivet på hälsa åt sidan och som anses vara det synsätt som främjar hela hälsobegreppet 

(Brolin et al., 2018). Om fysisk aktivitet och träningsdagböcker är det som framträder i 

undervisningen är det också det som eleverna förknippar med psykisk hälsa. Genom detta sätt 

skapas en bild hos eleverna om de är hälsosamma eller inte. 

  

Studiens resultat visar att bollsport är det innehåll som är vanligast i undervisning. Beroende 

på hur stor del det upptar kan det vara en nackdel, men att bollspel i sig är en del av 

undervisningen är i sig inte problematiskt (Brolin, 2017). Problematiken ligger i hur fysisk 

aktivitet presenteras som hälsofrämjande. Med ett patogent synsätt presenteras bollsport 

utifrån att det bidrar till förbättring av kondition medan ett salutogent perspektiv även 

utvecklar andra aspekter så som att främja demokratiska medverkan och sociala kvaliteter. 

Det salutogena perspektivet fokuserar inte endast på bollspelet, utan lärandet blir produkten 

av att delta (Brolin, 2017). Det ska dock tilläggas att det även med ett salutogent synsätt kan 

infinnas krav på prestation och en osäkerhet hos eleverna och det bekräftar ämnets 

komplexitet, som också studiens resultat bekräftar. Det som blir viktigt i dessa sammanhang 

är lärarens roll med planering, upplägg, genomförandet och mottagandet av innehållet och är 

det som avgör hur det hälsomässiga utfallet blir (Brolin, 2017). 

  

Elevernas varierande svar om vad psykisk hälsa innebär och ska innehålla bekräftar hur 

viktigt det är för läraren att förmedla kunskaper som skapar goda förutsättningar för att främja 

den psykiska hälsan. Ett sätt kan vara att utgå från att det är individens lärande som är centralt 

och skapa lärandesituationer som främjar lärandet istället för att ”lära ut”. Detta perspektiv 

skapar en meningsfullhet hos eleven att utveckla förmågor som får dem att känna att de klarar 

utmaningar de ställs inför (Larsson, 2014). Whitehead (2010) menar att physical literacy kan 

skapa en sådan form av lärandemiljö genom att physical literacy utgår från kroppslig 

kompetens som innebär att rörelseförståelse inkluderas av motivation och självförtroende, 

utöver fysisk kompetens och kunskap. På så sätt skapas en förståelse för att värdera och ta 

ansvar för eleven kring det innehåll som ämnet ska förmedla.   
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Studiens författare är medvetna om att eleverna får ta del av annan undervisning än 

orientering, bollsport, dans och styrketräning men att det någonstans som Quennerstedt 

(2007) bekräftar är fysisk aktivitet som premieras i undervisningen. Men valet i hur läraren 

förmedlar innehållet och hur stor del av undervisningstiden som det upptar är det som avgör 

vad elever förknippar med ämnet idrott och hälsa. Eleverna bör få ett bredare perspektiv och 

mer kunskaper om hälsa. Ett sätt kan vara att presentera det genom ett salutogent perspektiv 

på hälsa som inte formas in i en färdig syn på vad en god hälsa är, istället kan det skapa en 

förståelse om sin egen kropp och hälsa. 

 

8.4 Metoddiskussion 

Valet av enkät som undersökningsmetod motiverades med att uppsatsens författare ville 

samla in en stor mängd elevsvar och därför var enkät som metod den mest lämpade. Det hade 

inte varit genomfört i samma utsträckning med intervju plus efterföljande transkribering 

(Denscombe, 2018). Men å andra sidan kan en enkät sakna viktiga komponenter som en 

intervju istället kan bidra till (Bryman, 2018). Enkäten innehåller förvisso öppna frågor, men 

saknar möjligheten att erbjuda ett djup i svaren med hjälp av följdfrågor. En intervju blir på så 

sätt intressant utifrån att en respondent ges möjlighet att utveckla sina tankar och idéer i form 

av öppna och reflekterande svar. Att ge möjligheten att ställa följdfrågor och fördjupa sig i 

respondentens svar är något uppsatsens författare känner skulle kunnat vara intressant. Med 

enkät är det svårt att kontrollera sanningshalten i de svar som samlas in. På så sätt är intervju 

ett enklare sätt att kontrollera att svaren faktiskt är sanningsenliga (Denscombe, 2018). 

 

Till skillnad från intervju blir enkät svår att i efterhand rätta till. Vid genomförande av 

enkäten så uppkom frågor hos eleverna och genom att uppsatsens författare var på plats kunde 

elevernas frågor besvaras. Hade inte uppsatsens författare närvarat hade det kunnat skapa 

problem eftersom eleverna då kunnat svara felaktigt på dessa frågor.  

 

För att öka studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet ytterligare skulle mer data kunnat 

samlats in genom fler deltagande skolor som dessutom är utsprida över ett större geografiskt 

område. Frågor som presenteras öppna i enkäten har haft varierande svar både gällande längd 

och innehåll. Det kan vara så att alla elever inte orkat svara på dessa frågor eller saknat 

kunskaper för att besvara dem. De öppna frågornas elevsvar är utdragna och presenterade i 
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resultatet, men är inte lika representativa som de stängda frågorna med fasta svarsalternativ. 

Dessutom kan eleverna olika nivåer av self-efficacy och stress vara faktorer som påverkar 

utfallet av resultatet. 

 

8.5 Vidare forskning 

Författarna till denna studie anser att en fortsatt forskning inom området är av intresse. En 

ingång i vidare forskning skulle därför kunna vara att fortsätta undersöka skolans miljö och 

kontext som en starkt bidragande orsak till elevers psykiska (o)hälsa. Vidare skulle en 

framtida forskning kunna ge svar på vilka insatser inom skolan som i så fall krävs för att bidra 

till bättre psykisk hälsa genom att intervjua elever för att få en djupare förståelse.  

 

Slutligen, bör dessa insatser ligga enbart på idrott och hälsa, eller är det hela skolans som 

tillsammans har gemensamt ansvar att arbeta med psykisk (o)hälsa med högstadieeleverna? 

Om hälsoarbetet ska fortsätta ligga som ett ansvar för ämnet idrott och hälsa skulle en vidare 

forskning vara intressant att studera hur undervisningen bör utformas och struktureras. Är det 

till och med så att kurs- och ämnesplanen för idrott och hälsa behövs revideras för att lyfta 

fram elevers mående bättre? Det, tillsammans med att undersöka kunskaperna om psykisk 

(o)hälsa på lärarutbildningen är tillräckliga för att i lärarprofessionen undervisa i det är något 

framtida forskning kan undersöka. 
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9. Sammanfattning 

Studiens resultat visar att de prestations- och resultatbaserade krav som finns i skolan 

leder till att elever känner sig stressade. Den faktor som elever upplever leder till mest 

stress är att få betyg som leder till att bli behörig till ett specifikt gymnasieprogram. De 

flesta av eleverna som deltagit i studien upplever återkommande former av 

psykosomatiska besvär kopplat till skolan, framförallt i form av huvudvärk, nervositet 

och nedstämdhet. De flesta av eleverna anser att ämnet idrott och hälsa bidrar till att 

eleverna mår bättre, men samtidigt visar resultatet att oro och osäkerhet i ämnets 

undervisning är förekommande och som på det sätt kan påverka eleverna negativt. Krav 

och prestation samt omklädningsrumssituationer är de vanligaste faktorer som elever 

anser bidrar till det. 

 

Det finns en meningsskiljaktighet bland eleverna ifall psykisk hälsa har behandlats i 

ämnet eller inte. Men det innehåll som eleverna kopplar till hälsa är fysisk aktivitet och 

träningsdagböcker. Eleverna beskriver att innehållet i undervisningen av idrott och 

hälsa under deras högstadietid har präglats av bollsport, orientering, dans och 

styrketräning. Eleverna får ta del av annan undervisning men det är detta som beskrivs 

som det framträdande vilket bekräftar ett synsätt som fokuserar på psykisk hälsa genom 

fysisk aktivitet. 

 

Didaktiska implikationer utifrån uppsatsen blir lärarens medvetenhet i att elever kan 

uppleva oro och osäkerhet i samband med lektioner i ämnet idrott och hälsa. Lärarens 

didaktiska val blir därför viktigt för att skapa trygghet för eleverna. Vikten av att läraren 

diskuterar med eleverna om hur de mår och att läraren anpassar undervisningen utifrån 

elevperspektiv blir viktigt för att förebygga elevers välmående. Slutligen är det av 

betydelse för läraren att utgå från ett salutogent perspektiv på hälsa för att vidga 

perspektivet på hälsa. Därför bör lärare presentera hälsa utifrån fler aspekter än fysisk 

hälsa och fysisk aktivitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätfrågor 

 

Könstillhörighet 

 

Kille  Tjej  Annat alternativ 

Del 1 

1. Hur skulle du skatta din psykiska hälsa idag? 

 

Bra  Helt okej  Mindre bra   Dålig 

 

2. Känner du dig stressad över din skolsituation? 

Alltid  Ofta   Sällan   Aldrig 

 

3. Har du under din högstadietid haft följande besvär? Flera svarsalternativ 

möjliga 

 

Huvudvärk  Ont i Magen  Ont i ryggen  

 

Nedstämdhet  Irritation  Nervositet 

 

Sömnsvårigheter  Minskad aptit Inga av dessa  

  

 

3a. Om du haft besvär, hur ofta upplever du dessa? 

Varje dag  Någon dag i veckan Någon gång i månaden  

Sällan  Aldrig 

 

4. Känner du oro eller rädsla inför mötet med andra elever, lärare & övrig 

skolpersonal? 

 

Ja  Oftast  Sällan  Aldrig  
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5. Känner du stress för att uppnå vissa betyg för att komma in på gymnasiet eller 

ett speciellt gymnasieprogram? 

 

Ja  Oftast  Sällan  Aldrig  

 

6. Beskriv om din skoltid har präglats av att få lyckas eller att få prestera?  

 

Del 2  

7. Hur anser du att idrott och hälsa får dig att må?  

 

 Bra  Helt okej  Mindre bra   Dåligt 

 

8. Har du känt dig orolig/osäker i samband med lektioner i idrott och hälsa? 

 

Ja Nej 

om ja, på vilket sätt? Ringa in ditt/dina svar 

Omklädningsrummet Krav på prestation Uppnå visst betyg  

Press från andra elever Press från lärare Annat svar: ____________ 

 

9. Om du själv fick vara med att planera ämnet, vad skulle delen hälsa i ämnet 

idrott och hälsa innehålla? 

Svar: 

 

10.  Beskriv om ämnet idrott och hälsa har präglats av att få lyckas eller att få 

prestera?  

 

 

11. Hur anser du att ämnet idrott och hälsa kan förbättra elevers psykiska hälsa? 

 

 

Del 3 

11.  Har psykisk hälsa diskuterats under din högstadietid? 

 

Nej 

Ja, i ämnet idrott och hälsa 
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Ja, i annat ämne 

Ja, i andra sammanhang 

 

12.  Vilka kunskaper har du fått om begreppet psykisk hälsa, i ämnet idrott och 

hälsa? 

 

Fysisk hälsa  Psykisk hälsa  Mental hälsa  Social hälsa 

Inga kunskaper 

 

12a. Hur har du fått arbeta med dessa kunskaper: 

Teoretiskt  Teoretiskt / Praktiskt  Praktiskt  

Inte alls 

 

13.  Beskriv det innehåll som ämnet idrott och hälsa haft under din högstadietid? 

 

Svar: 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Syfte: Du är tillfrågad till att delta i en studie. Syftet med studien är att undersöka hur skolans 

kontext och miljö kan bidra till utveckling av psykisk (o)hälsa. Mer specifikt vill studien 

undersöka hur elever i årskurs 9 anser att ämnet idrott och hälsa kan bidra till psykisk (o)hälsa 

samt hur psykisk hälsa behandlas i ämnet idrott och hälsa.  

 

Metod: Undersökningsmetod som kommer användas är enkät. De elever som kommer bli 

tillfrågade att delta i enkäten är elever i årskurs 9 från 3 olika skolor i sydöstra Sverige. 

Forskarnas geografiska läge och att du går i årskurs 9 är anledning till att du blir tillfrågad att 

delta i studien. 

 

Deltagande: Det är frivilligt att delta i studien och dina svar är anonyma samt används endast 

för studiens ändamål. Svara annulleras efter uppsatsens publicering. Enkäten förväntas ta 15-

20 minuter att besvara.  

 

Resultat: Uppsatsen kommer att publiceras när den blivit godkänd. Den insamlade datan 

kommer att sparas till uppsatsen blir godkänd, därefter kommer all data att annulleras. 

Resultatet av uppstasen kommer du kunna ta del av på divaportalen.  

 

Konfidentialitet och anonymitet: Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. 

 

Frivillighet: Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 

Filip Jägerbrink     2019-10-02 

Simon Kasselstrand 

 

 


