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1. Inledning 
 
 
 
 
”Hej! Hur mår du?” En hälsningsfras som är en av de vanligaste hälsningsfraserna i vårt 
samhälle. En artighetsfras som nästan alltid möts av ett svar ungefär i stil med: ”Jo tack 
bra! Själv?” Frågan är hur många av våra svenska barn och ungdomar som egentligen 
skulle svara positivt om de hann tänka efter först? Svenska ungdomars hälsa är och har 
länge varit ett mycket omdebatterat ämne. Dagens största problem är inte enbart av fysisk 
karaktär, utan tydligt går det att se en ökning av främst psykiska, men även sociala 
hälsobesvär. Folkhälsorapporten 2005 fastställer dock även att i en internationell 
jämförelse har svenska barn och ungdomar en bra hälsa. Men kan det vara på det viset att 
hälsoläget just nu befinner sig vid en brytpunkt, och att vi är på väg mot en förändring där 
en sämre hälsa blir allt vanligare hos våra barn och ungdomar? 

Förändringar i samhället har gjort att vi idag är ett stillasittande folk som inte rör 
oss i den grad som behövs. Detta trots att människan bär på ett genetiskt arv sedan 
tidernas begynnelse där våra förfäders villkor formade de gener som fortfarande styr vår 
utveckling. Ett liv med daglig rörelse på jakt efter föda har ersatts av ett 
bekvämlighetsinriktat liv där stillasittande och ett överdrivet intag av energirik föda är 
och blir alltmer vanligt. Världens realitet med i-länder och u-länder har skapat ett mönster 
där båda kategorierna har stora problem med sin hälsa (Almvärn & Fält, 2001).  

Obestritt är en ”god hälsa” en av de viktigaste aspekterna för människans liv i 
samhället. Har du inte en bra hälsa är det svårt att leva ett drägligt liv i dagens värld och i 
vårt samhälle. För att kunna leva ett bra liv krävs det att våra viktigaste behov blir 
uppfyllda. Vi måste uppfylla de primära behoven som t.ex. att tillgodose syrebehov och 
näringsbehov för att kunna överleva. De sekundära behoven är de flesta gånger inte 
livsnödvändiga men för välbefinnandet ändå viktiga. Den amerikanske psykologen 
Abraham H. Maslow menade på att alla människor föds med vissa möjligheter i form av 
slumrande resurser och anlag. Det är sedan omgivningen som gör det möjligt eller ej för 
oss att förverkliga de möjligheter som vi har (Almvärn & Fäldt, 2001). 

Dagens mediestyrda samhälle skickar dagligen en vanställd och kroppsfixerad bild 
av hur människan ska se ut, göra och känna för att må bra. För barn och ungdomar är det 
inte lätt att i det oändliga informationsflödet hitta sig själv och de faktorer som får dem 
att må bra. Hälsa är i sig ett begrepp som är mycket stort och innehåller många flera olika 
delar. Att förstå begreppet hälsa som en stor helhet är en svår och komplex uppgift och 
många är de som har försökt definiera och förklara begreppet, exempelvis Aron 
Antonovsky och Världshälsoorganisationen (WHO) för att nämna några.  

Skolan är en av de viktigaste statliga instanserna i arbetet mot en bättre folkhälsa. 
Den har som en av sina uppgifter att undervisa och lära barn och ungdomar om hälsa. 
Ända sedan förändringarna med de senaste läroplanerna, Lpo- och Lpf-94, har skolan 
varit mer hälsoinriktad och jobbat efter de nya målinriktade kursplaner som staten försett 
dem med. Men bakom en ny målinriktad läroplan finns också problem som t.ex. 
utvärdering och styrning (Alexandersson, 1999). I ämnet Idrott och hälsa innebär 
kursplanen att läraren och arbetslaget måste tolka den efter eget kunnande. Med 
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bakgrunden att hälsa är ett svårgripbart och stort begrepp är en tolkning av läroplan och 
kursplan en svår process som ligger till grund för den utbildning som ska ge barn och 
ungdomar viktiga kunskaper kring hälsa. Det är här som våra frågeställningar tar form. 

Vad är då hälsa? Med skolan och ämnet Idrott och hälsa som utgångspunkt vill vi ta 
reda på hur eleverna själva uppfattar det stora område som begreppet hälsa inbegriper. 
Hur uppfattar eleverna den information och undervisning som de själva får angående det 
stora området hälsa? Vilken roll spelar ämnet/kursen Idrott och hälsa gällande elevernas 
uppfattning kring begreppet hälsa? Vad påverkar deras egen hälsa? Vilka faktorer får 
dem att må bra? 
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2. Bakgrund och teori 
 
 
 
 

2.1 Folkhälsobilden 
 
 
Psykosomatiska symptom hos barn och ungdomar har ökat i växande takt sedan mitten av 
1980-talet (Folkhälsorapport, 2005). Sömnproblem, oro, ångest och trötthet m.m. är 
problem som ungdomar i Sverige idag brottas med mer än tidigare. Den sociala bilden 
spelar en mycket viktig roll gällande ungdomars psykiska hälsa. Trygghet, gemenskap 
och acceptans är behov som en ung människa måste tillfredställda för att må bra (Nilsson, 
A, 1996). Psykiska problem är en del av en svensk hälsobild som är väldigt stor och 
mångfacetterad. Men detta till trots har svenska barn och ungdomar enligt globala 
jämförelser en god hälsa och uppfattar sig själva som friska i en större grad än 
genomsnittsländerna (Folkhälsorapport, 2005).  

Svenska befolkningens hälsa har på flera plan förbättrats på många sätt under de 
senaste åren. Det görs framsteg på många områden, t.ex. har dödligheten sjunkit i hjärt- 
och kärlsjukdomar och den som idag drabbas av cancer har betydligt längre kvar att leva 
än tidigare. Men den positiva bilden naggas i kanten av de nya stora hälsoproblemen som 
tenderar att växa allt starkare i vårt samhälle. Minskad fysisk aktivitet och i många fall 
dåliga matvanor leder till en ökad övervikt hos hela befolkningen. Mest alarmerande är 
ökningen av överviktiga barn som redan tidigt i livet löper risk att drabbas av 
komplikationer p.g.a. av osunda levnadsvanor. Forskare förknippar idag ökningen av typ 
diabetes 1 hos barn i de yngre åldrarna med ett ökat energiintag som även leder till fetma 
(Folkhälsorapport, 2005).   

Att våld ibland får en dödlig utgång är sedan länge ett vanligt inslag i vårt samhälle. 
I Sverige dör cirka 100 personer varje år till följd detta. Våld med dödlig utgång har i 
stort sett legat på samma nivå de senaste 30 åren. 2003 anmäldes till polisen cirka 10 000 
sexualbrott, varav en fjärdedel var våldtäkter. Det som skrämmer mest är det mörkertal 
som sannolikt är mycket stort (Folkhälsorapport, 2005). Ett annat socialt förtryck i form 
av mobbning är också en förhållandevis vanlig men svårupptäckt företeelse i samhället 
idag. Det existerar både bland vuxna och bland barn. Utmärkande för mobbning i 
förhållande till våld i övrigt är att det förekommer i olika form av trakasserier och sker 
vid upprepade tillfällen. Den utsatta personen befinner sig dessutom i ett hierarkiskt 
underläge sett emot förövaren/förövarna. Enligt Barnens Rätt I Samhället (BRIS) skedde 
det en ökning i denna form av förtryck under 1990-talet. Detta märktes framförallt därför 
att det fram till för några år sedan var den absolut vanligaste orsaken till varför ungdomar 
tog kontakt med BRIS. En anledning till denna ökning torde vara möjligheten att genom 
nya arenor utöva kränkningar mot andra. Ny teknik i form av exempelvis mobiltelefoni 
och Internet ger upphov till s.k. virtuell mobbning. Under 2005 fick BRIS ta emot över 
700 kontakter gällande denna form av trakasserier (BRIS-rapporten, 2005). 

Att använda sig av tobak är antagligen fortfarande den hälsorisk som är störst bland 
svenskarna. Men den har minskat hos både män och kvinnor och i alla socionomiska 



 6 

grupper sedan 1980-talet. Däremot finns en skillnad att se i fallen av lungcancer som är 
kopplat till rökning. Män har i en högre grad slutat röka betydligt tidigare än kvinnor, 
därför beräknas antalet fall av lungcancer hos kvinnor stiga de närmaste 10-20 åren 
(Folkhälsorapport 2005). 

Lena Nilsson (2003) hänvisar till Peter Hjorts föreläsningar från 1980-talet och 
menar att det går att historiskt dela våra hälsoproblem i tre olika vågor. Från slutet av 
1800-talet fram till nu kan vi se förändring i tre olika vågor i vårt nordiska samhälle där 
den första vågens sjuklighet och dödlighet minskade under första halvan av 1900-talet 
eftersom infektionssjukdomarna blev hanterbara. Den andra vågen av hjärt- och 
kärlsjukdomar, cancer och olyckshändelser stoppades eller bromsades ner i slutet av 
1900-talet. Den tredje vågen sköljer däremot alltjämt över oss. Den ”psyko- emotio 
sociomatiska” ohälsan stiger och blir allt mer omfattande och starkare. 

Sammanfattat finns det områden där den svenska befolkningen har förbättrat sin 
hälsa och områden där hälsorisken är större nu än tidigare. Hos den grupp som denna 
studie kommer att behandla har det skett en förändring som kan ses både som positiv och 
negativ. Svenska barn och ungdomar har mött ett nytt decennium där självbilden betyder 
mer än tidigare. Med det följer ett större egenansvar för hälsan som helhet, kunskaper om 
hur man främjar sin hälsa lämpas därmed över på varje enskild individ (Engström & 
Redelius, 2002).  
 
 
 

2.2 Statens roll 
 
 
Staten har ett grundläggande ansvar att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande 
levnadsvanor ibland det svenska folket. Det är viktigt, anser regeringen, att förebygga 
ohälsa och skapa hälsofrämjande samhällsstrukturer. Den folkhälsopolitik som bedrivs 
ska också öka befolkningens motivation till att ta ett större eget ansvar för sin hälsa. 
Statens mål är bland annat att skapa förutsättningar i samhället som ska motverka ohälsa 
och stärka faktorer som främjar god hälsa. För att nå dessa mål behövs insatser på flera 
olika områden. Riksdagen antog i april 2003 elva st. mål för det samlade folkhälsoarbetet 
samt ett nationellt mål för folkhälsan. ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Mål för folkhälsan, 2003).  
 
Nedan presenteras de elva delområdena för det samlade folkhälsoarbetet: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället  
2. Ekonomisk och social trygghet  
3. Trygga och goda uppväxtvillkor  
4. Ökad hälsa i arbetslivet  
5. Sunda och säkra miljöer och produkter  
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
7. Gott skydd mot smittspridning  
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa  
9. Ökad fysisk aktivitet  
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10. Goda matvanor och säkra livsmedel  
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning 
samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 

En uppföljning och utvärdering sker genom en samlad folkhälsorapportering. I en 
folkhälsorapportering läggs främst vikt på Socialstyrelsens folkhälsorapporter och den 
folkhälsopolitiska rapport som Statens folkhälsoinstitut tar fram vart fjärde år (Mål för 
folkhälsan, 2003). 
 
 
 

2.3 Skolans roll 
 
 
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan. Det är en plats som har 
stor påverkan på deras formande mot ett levande i en vuxenvärld. Utöver skolans centrala 
uppgift: ”det dubbla uppdraget” med mål att både kunskap och demokratisk kompetens 
ska utvecklas finns andra mål som berör t.ex. begreppet hälsa och allt vad det innebär. 
1998 antog Sverige tillsammans med övriga medlemsländer i WHO:s Europaregion en ny 
hälsostrategi, Hälsa 21- hälsa för alla på 2000-talet. Skolan koncentrerar sig främst på 
två mål från styrdokumentet ”Hälsa 21” vilka lyder: 
  

Mål 13: I skolan bör elever, lärare och föräldrar tillsammans i samarbete 
med kommunen analysera de egna förutsättningarna för att nå och 
bibehålla god hälsa och utforma åtgärdsprogram.  
 
Mål nr 14: Alla samhällssektorer ansvarar för hälsan. Beslutsfattare i 
samtliga faktorer skall beakta de fördelar som kan uppnås genom 
hälsoinriktade investeringar inom respektive sektor och utforma sin policy 
och verksamhet därefter (Raustorp, 2004, sid. 86).  

 
Sedan införandet Lpo- och Lpf-94 jobbar svenska skolan med att eleverna ska uppfylla 
statligt uppsatta och lokalt tolkade mål. Enligt Lpo-94 (2006) är det i grundskolan som 
eleverna ska skapa sina grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa 
samt en förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa. I gymnasieskolans läroplan 
ser beskrivningen av målen annorlunda ut. Ett av de tydligaste målen riktat mot hälsa 
lyder: 
 

Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på 
gymnasieskolans nationella och specialutformade program dessutom har 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa (och kan hämta stimulans 
ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser.) (Lpf-94, 2006).  
 

Ansvaret för att eleverna ska utveckla sina kunskaper gällande begreppet hälsa ligger i 
skolan till stor del inom ämnet Idrott och hälsa som jobbar efter en egen tolkning av 
styrdokumenten. 
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2.4 Ämnet Idrott och hälsas roll 
 
 
Med de förändringar som skedde i och med införandet av en skolform där mål skall nås 
blev ämnet Idrott och hälsas roll förändrad. En del av det syfte som Idrott och hälsa har 
kom att inriktas allt mer mot en undervisning bestående till viss del av ett upplysande och 
vägledande mot en för eleverna bättre hälsa. Ämnet ska ge kunskaper om den egna 
livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och 
miljömedvetna och få förutsättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv 
och i samhälle. En strävan finns även att eleven utvecklar sina kunskaper om vad som 
främjar hälsa. Gällande ämnets karaktär och uppbyggnad bör ett hälsoperspektiv som 
innefattar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande vara grundläggande. 
Grundläggande är också att ämnet skall stimulera till en medvetenhet om den egna 
livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket, 2000) 

I artikeln Kärt barn har Många namn diskuterar Jane Meckback och Suzanne 
Söderström om att Idrott och hälsa kan vara ett svårtolkat ämne i kursplanerna. Det 
luddiga stoftet om vad som skall beröras och på vilket sätt det ska förkomma i 
undervisningen är en tolkningsfråga beroende på lärarens egna erfarenheter och 
utbildning samt skolans egna förutsättningar. Till skillnad mot andra ämnen saknar 
dessutom Idrott och hälsa någon form av djup nationell utvärdering. Svenska, engelska 
och matematik har nationella prov vilka görs av samtliga elever som läser dessa kurser. 
Saknaden av sådan utvärdering gör att ämnet Idrott och hälsa också saknar tydliga 
riktlinjer om vad som bör beröras i undervisningen. Det är på så sätt helt och hållet upp 
till den lokala skolan att tolka kursplaner och utvärdera vad som ska ingå i utbildningen 
samt vilka undervisningsmetoder som är lämpade för detta. Sedermera finns det heller 
ingen funktion eller kontrollorgan som kan verifiera undervisningen och kontrollerar om 
det som berörs överensstämmer med kursplanen (Engström & Redelius, 2002). 

Nedan följer ett utdrag ur kursplanen för Idrott och hälsa som talar om vilket syfte 
ämnet idag karakteriseras av i gymnasiet samt vilka mål och förväntningar 
undervisningen bör infria.  Som synes är hälsa här ett flera gånger förekommande ord.  
 
Ämnets syfte: 
[…] att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper 
om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 
 
[…] att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få förutsättningar att ta aktiv del i 
arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle. Ämnet syftar dessutom till fördjupad 
kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka det 
fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. 
 
Mål att sträva mot: 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven  

• utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt en positiv självbild, 
• utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet av 
detta samt ser dess samband med hälsa och livsstil, 



 9 

• utvecklar sin rörelseförmåga och fördjupar sina kunskaper om hur den egna 
kroppen fungerar,  

• fördjupar sina kunskaper om vad som främjar hälsa och utvecklar en god 
kroppsuppfattning, 

• utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se, välja, värdera och delta i olika 
former av fysisk aktivitet,  

• fördjupar sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lär sig att ta ansvar 
för och utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv, 

• utvecklar och fördjupar förmågan att planera, genomföra och utvärdera fysisk 
aktivitet på egen hand och tillsammans med andra, 

• utvecklar kunskapen om samspelet mellan människa, teknik och miljö och hur 
arbetsplatser, miljöer och produkter kan anpassas och utformas efter människans 
förutsättningar. 

 
Ämnets karaktär och uppbyggnad: 
Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, psykiskt 
som socialt välbefinnande. Ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet, utformad så att alla, 
oavsett förutsättningar, skall kunna delta och utvecklas på egna villkor. Ämnet stimulerar 
till medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket, 2000). 
 
Ovanstående syfte, strävansmål samt karaktär är gemensamt för samtliga tre kurser som 
ingår i ämnet ”Idrott och hälsa” på gymnasiet. De tre kurserna som innefattas i ämnet är, 
Idrott och hälsa A, Idrott och hälsa B samt Ergonomi. A-kursen i Idrott och hälsa är den 
enda av dessa kurser som är ett kärnämne och skall således läsas utav samtliga elever på 
gymnasiet (Skolverket, 2000). Denna kurs har i sin tur omtolkat strävansmålen till mål 
som bör ha uppnåtts efter att eleven har avslutat utbildningen. Men det är ändå inte av 
mindre betydelse vad strävansmålen innebär i praktiken. Det är ju dessa mål som skolan 
och undervisningen i Idrott och hälsa i någon form bör eftersträva och därmed erbjuda en 
sorts kunskapsgaranti till varje elev som går eller avslutat Idrott och hälsas A-kurs. Nedan 
visar vi på ett par exempel av dessa uppnåendemål taget från Idrott och hälsas A-kurs. 
Även här spelar begreppet hälsa en betydande roll. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: 

• Eleven skall: 
ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa 
samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett 
individ- som ett samhällsperspektiv 

• ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 
välbefinnande (Skolverket, 2000). 

 
Mikael Quennerstedt diskuterar i sin doktorsavhandling Att lära sig hälsa (2006) om hur 
man kan tolka kursplaner och på vilket sätt de berör hälsa. Hur tolkningen sker har 
sedermera att göra med om hälsa ses ur ett patogent eller salutogent perspektiv. Mer om 
dessa begrepps innebörd kommer att redovisas i kapitel 2.5. Men kortfatta kan sägas att 
hälsa ur ett patogent perspektiv innefattar alla de punkter där hälsa bokstavligen står 
skrivet. I ett salutogent perspektiv däremot kan stävan mot hälsa ses i att ha eller skapa 
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sig tillgång till resurser för att göra livssituationen begriplig, hanterbar och/eller 
meningsfull. Således kan kursplanen och dess mål anses beröra hälsa utan att begreppet 
behöver omnämnas. 

 
 
 

2.5 Definitioner och begrepp 
 
 

2.5.1 WHO:s Definition 
 
En av de olika hälsodefinitionerna som använts flitigast i hälsokretsar är den från 
Världshälsoorganisationen (WHO) som tillkom 1948.  Mikael Quennerstedt redogör i sin 
doktorsavhandling (2006) för WHO:s definition av hälsa enligt följande: ”Hälsa är ett 
tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom eller svaghet…” (Quennerstedt, 2006, Sid. 45). Sedan ursprungsversionen från 
1948 har flertalet förtydliganden och tillägg gjorts om vad hälsa innebär. Begreppets 
definition såsom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande står sig. Men i tilläggen 
poängteras också att hälsans kontextuella karaktär bör liknas vid en resurs och dynamisk 
process som hela tiden äger rum i relation mellan individ och omgivning. Med detta 
menas att hälsa bör betraktas ur ett individuellt perspektiv och att man som individ själv 
strävar mot att den egna vardagen på något sätt är hanterbar utifrån de förutsättningar 
man har vid varje tillfälle (Quennerstedt, 2006).   

Även om WHO:s definition har genomlevt många klagomål och vissa attacker är 
den än idag efter snart 60 år fortfarande aktuell. Det som främst gör den mycket 
användbar är den tar fram flera dimensioner, såväl fysiskt, psykiskt som socialt 
välbefinnande inom begreppet hälsa. Quennerstedt sammanfattar även i sin avhandling 
lite av den kritik definitionen under årens lopp fått utstå. Han hänvisar till Linda Ewles 
och Ina Simnet som i deras publikation Promoting health: a practical guide (2003) 
skriver att WHO:s definition kritiseras därför att den beskrivs som ett tillstånd och är ett 
ideal som nästan är ouppnåeligt. Enligt dessa tankar skulle det nästan vara omöjligt för en 
människa att någon gång i livet över huvud taget uppleva hälsa. Det är vanligt med 
mindre eller större brister i det fysiska välbefinnandet. Enligt kritiken om definitionens 
karaktär som ett statiskt tillstånd saknar man i och med ovanstående hälsa. Kjell 
Kallenberg och Gerry Larsson menar i, Människans hälsa – livsåskådning och 
personlighet (2001) att definitionen kritiseras p.g.a. den saknar praktisk betydelse 
eftersom den ej fungerar som måttstock i fall någon person har, eller inte har hälsa. 
Kallenberg och Larsson för dock diskussionen vidare och menar att definitionen kan ses 
som en vision om hälsa och därför vara ett mål att sträva mot. Till följd av detta kan 
definitionen även inspirera till att driva utvecklingen av hälsofrågor vidare om vad som 
främjar hälsa. Därmed behöver definitionen inte vara ett ouppnåeligt tillstånd utan den 
kan ge utrymme för olika tolkningar av vad hälsa egentligen innebär.  
 
 
 



 11 

2.5.2 Patogent perspektiv på hälsa 
 
Hälsa ses ofta som ett statiskt tillstånd och ett mål av mestadels fysisk karaktär som 
människan bör sträva mot. Utifrån detta perspektiv är hälsa således något människan 
strikt kan bedömas ha eller sakna. Människans fysiska förmåga, kroppen och dess 
funktioner är den absolut viktigaste aspekten för att bedöma om någon har hälsa. 
Strävansmålet hälsa uppnås sedan huvudsakligen genom att undvika, förebygga eller bota 
sjukdom och skada. Ett hälsofrämjande arbete blir således näst intill detsamma som att 
förebygga och minimera riskerna för att utsättas av sjukdom eller skada. Detta synsätt på 
hälsa och dess tillämpning benämns som ett patogent perspektiv av hälsa. Inom 
medicinvetenskapen, sjukvården och även hos gemene man är detta perspektiv på hälsa 
frekvent förekommande. Bilden av hälsa är att det ses som ett tillstånd där frånvaro av 
sjukdom är det mest centrala. Med utgångspunkt från det normala/friska fokuserar man 
istället på det som är onormalt och avvikande och hälsofrämjande aktiviteter motiveras 
med utgångspunkt i att undvika dessa (Quennerstedt, 2006). 
 
 
 
2.5.3 Salutogent perspektiv på hälsa 
 
Enligt forskning och undersökningar är minst en tredjedel av befolkningen i det moderna 
industrisamhället vid varje specifik tidpunkt på ett eller annat sätt drabbad av något som 
kan bedömas som sjukdom eller skada. Denna grupp, som ur ett patogent perspektiv 
skulle betraktas som onormal, är till trots minst 33 % av befolkningen och bör således 
anses som förhållandevis normal. Det var utifrån detta sätt att tänka som Aaron 
Antonovsky först kom på idéerna som formade hans salutogenetiska perspektiv på hälsa.  

Utifrån ett salutogent perspektiv sätts hälsan i fokus och man söker svar på frågan 
om vad som bidrar till hälsoutveckling. Det avgörande faktumet för att en människa ska 
må bra är om hon anser sig ha tillräckligt med resurser för att hantera alla de stressorer 
eller prov som hon vardagligen utsätts för (Antonovsky, 2005). Antonovsky definierar 
stressorer enligt följande:  

 
Krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska 
adaptiva responser på. De har som främsta konsekvens att ett 
spänningstillstånd uppstår (Antonovsky, 2005, sid. 57). 

 
Den grundläggande tanken bakom ett salutogent perspektiv är att hälsa ej ska ses som 
något statiskt och som man på så sätt enkelt kan avgöra om man har eller inte har. Istället 
är det en hela tiden pågående process där snarare olika grader av hälsa skapas och 
upprätthålls. Detta perspektiv bortser inte från sjukdom och dess betydelse som en 
påverkansfaktor. Men man är noga med att poängtera att det heller inte behöver vara 
avgörande för om man har eller inte har hälsa. Utifrån ett salutogent perspektiv kan 
därmed människor anse sig ha hälsa även om de för tillfället inte är helt fysiskt friska 
(Quennerstedt, 2006). 
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2.5.4 KASAM 
 
Ur ett salutogent perspektiv handlar hälsa till stor del att kunna besvara frågan om vad 
som bidrar till, samt utifrån individuella resurser leva ett liv som strävar mot 
hälsoutveckling. Ett svar på ovanstående fråga är enligt Antonovsky KASAM, vilket är 
en förkortning av Känsla Av SAMmanhang. Det finns ingen empirisk prövning som 
styrker resonemanget att KASAM är centralt för hälsa. Men enligt Antonovsky visar 
studier där personer som upplevs ha klarat sig bra trots att de genomgått ett svårt trauma 
även har en stark KASAM. Vad betyder då att man har en stark KASAM? Antonovsky 
har delat upp begreppet i tre komponenter. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Man kan oftast urskilja dessa till någon grad hos personer som har stark 
KASAM. 

Begriplighet innebär att man har eller skapar en förståelse av livsberörande 
händelser. Man vet om att något kommer att ske samt har en förståelse om varför det 
sker. Genom förståelsen är människan förberedd även om det som inträffar inte är en 
önskvärd händelse. När något inträffar bör även en känsla av att kunna hantera den 
uppkomna situationen infinna sig. Resurser lämpade för detta ändamål är nödvändigt för 
att kunna bemöta situationen man ställs inför. Har man en stark känsla av hanterbarhet 
upplevs händelsen ändå kanske som smärtsam men man känner sig ändå inte som ett 
offer för omständigheterna. I den uppkomna situationen är det dessutom viktigt att känna 
meningsfullhet. Det innebär att de problem som uppstår har ett syfte och är värda att 
engagera sig i. Man drar sig då inte för att konfrontera en svår och tung utmaning och gör 
sitt bästa för att ta sig igenom den (Antonovsky, 2005). 

 
 
 

2.6 Tidigare forskning 
 
 
Med hjälp av inledning samt bakgrund och teori hoppas vi att på ett tydligt sätt leda 
läsaren in i den problematik som denna studie avser att undersöka. Bilden av de 
hälsoproblem vårt samhälle idag upplever är inte densamma som den en gång varit. Mot 
denna bakgrund har statens roll i hälsoarbetet förändrats. I denna förändring har även 
skolan, som en del av staten, följt med för att vara ett viktigt organ i arbetet mot en bättre 
folkhälsa. Idrott och hälsa är i förlängningen det ämne som i skolan oftast främst 
förknippas med begreppet hälsa. Både i läroplaner och i kursplaner har vi ovan redovisat 
om skolans uppdrag i allmänhet och ämnet Idrott och hälsas i uppdrag i synnerhet, av att 
vara förmedlare av kunskaper kring hälsa och dess beståndsdelar.  
 
 
 

2.6.1 Skolprojekt 2001 
 
Skolprojekt 2001 är en studie där även en undersökning som berör ämnet Idrott och hälsa 
ingår. I denna har cirka 2000 elever från 48 skolor och deras lärare i Idrott och hälsa fått 
delge sina perspektiv på undervisningen i ämnet. Nästan samtliga av lärarna anser att 
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ämnets viktigaste mål och undervisningen i sig också till sin största del fokuserar på 
kunskaper i hälsa. Vad gäller elevernas svar på motsvarande frågeställning så handlar 
deras förväntningar på ämnet främst om att få möjlighet till att utöva fysisk aktivitet och 
träning. Mycket intressant blir jämförelsen mellan de båda gruppernas tolkning av 
ämnesinnehållet. Vad lägger läraren i begreppet hälsa? Är en god hälsa detsamma som 
god fysisk status? Och på vilket sätt kopplar eleverna samman undervisningen, som de 
till största delen anser vara likställt med fysik träning, med kunskaper om hälsa? 
(Engström, Redelius. 2002). 
 
 
 

2.6.2 Att lära sig hälsa 
 
Mikael Quennerstedt redogör i sin doktorsavhandling Att lära sig hälsa (2006) för sin 
studie där han har granskat lokala styrdokument på 72 grundskolor i Sverige. Syftet med 
denna studie har varit att analysera på vilket sätt styrdokumenten presenterar begreppet 
hälsa eller välbefinnande, inom ämnet idrott och hälsa. Olika mönster som dessa begrepp 
sedan utgör i relation till undervisningen, avgränsas från varandra med hjälp av diskurser. 
Att höra till en särskild diskurs innebär att undervisningens syfte och mål, relaterat till 
begreppet hälsa och/eller välbefinnande, ses som gemensamt. Alltså, vilken funktion som 
begreppen fyller i relation till undervisningen är avgörande för i vilken diskurs de sedan 
kan komma att hänvisas till. Utifrån dessa analyser har Quennerstedt sedan ansett det 
vara rimligt att visa på vilket sätt begreppet hälsa erbjuds till eleverna i undervisningen 
inom ämnet idrott och hälsa. På vilket sätt eleverna sedermera uppfattar vad som erbjuds 
i relation till begreppet hälsa, går inte att utvärdera. Eftersom 15 skolor varken använder 
sig av begreppet hälsa eller välbefinnande faller dessa läroplaner bort ur analysen.  

Innan vi kortfattat ska redogöra kring ovanstående analys vill vi belysa två av 
Quennerstedts anmärkningar från samma studie. Till att börja med är det ganska 
intressant iakttagelse att det i denna läroplansgranskning är 16 skolor som fortfarande 
benämner ämnet ”Idrott” trots att ämnet sedan 1994 heter ”Idrott och hälsa”. Vidare 
hänvisar Quennerstedt i en annan iakttagelse till en liknande studie publicerad av Håkan 
Larsson 2004. I denna studie menar Larsson på att hälsobegreppet sällan berörs i lokala 
arbetsplaner från år fem. Och där begreppet berörs, omnämns det snarare som ett separat 
moment i undervisningen. Dock visar Quennerstedts studie här ett annorlunda resultat. 
Hälsa omnämns flitigt och framställs då som ett övergripande perspektiv på hur 
undervisningen i ämnet bör bedrivas. 

Hälsa med karaktärsdrag i form av fysiskt välbefinnande är klart dominerande när 
det gäller på vilket sätt begreppet är presenterat i de lokala styrdokumenten. 
Undervisningens syfte och strävansmål är främst att stimulera till goda vanor, ge fysisk 
träning samt att bidra till kunskaper inom fysisk träning. På vilket sätt dessa mål uppnås 
är baserade på kunskaper från fysiologi, anatomi samt kostens betydelse och att 
regelbunden fysisk aktivitet är att föredra för att uppnå en positiv hälsoutveckling. Fokus 
på begreppet hälsa i undervisningen är relaterat till den biologiska kroppen och kunskaper 
om densamma. Presentationen av begreppet på detta eller liknande sätt placeras av 
Quennerstedt i fysiologidiskursen och förekommer i 50 av de 57 analyserade skolornas 
lokala läroplaner.  
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Som nummer två i analysen omnämns relationen till begreppen ur en riskdiskurs. 
Karaktären av hälsoundervisningen innebär här att ”identifiera, förebygga och hantera 
olika risker och skador” (Quennerstedt, 2006, sid. 176) och förekommer i 13 av de 
analyserade läroplanerna. Liksom fysiologidiskursen präglas riskdiskursen av ett 
förhållningssätt där kroppen som biologisk fokuseras ur ett anatomiskt och fysiologiskt 
perspektiv. Dock skiljer de sig i synen på hälsa på så sätt att den senare riskdiskursen 
förhåller sig till begreppen genom ett synsätt som har karaktärsdragen av att vara mer 
preventiva och förebyggande än den föregående fysiologidiskursen.  

Ämnet idrott och hälsa präglas enligt styrdokumenten till stor del av dess 
uppfostransroll och sociala karaktärsdrag. Att kunna samarbeta med andra i en grupp och 
tillsammans sträva mot ett gemensamt mål är ett viktigt syfte i sig. Dock står kopplingen 
mellan begreppen hälsa och välbefinnande samt undervisningens uppfostransroll och 
sociala karaktärsdrag, i denna studie, mer sparsamt i relation till varandra. Det som enligt 
Quennerstedt omnämns i de lokala styrdokumenten, som dessutom är kopplat till hälsa 
och välbefinnande, handlar om att utveckla elevernas sociala välbefinnande genom 
utvecklandet av goda relationer. Hälsa i förhållande till denna diskurs går att identifiera i 
fem av de 57 analyserade skolornas läroplaner. 
Ytterliggare tre diskurser, där begreppen hälsa och välbefinnande står i relation till 
undervisningen, har identifierats i analysen av de lokala läroplanerna. Dessa omnämner 
Quennerstedt som ”hälsa i hygiendiskursen” (sid. 178), ”hälsa i moraliseringsdiskurser” 
(sid. 181) samt ”hälsa i motorik och kroppsupplevelsediskursen” (sid. 181). Diskurserna 
förkommer dock enbart i de tidigare skolåldrarna upp t.o.m. årskurs sex. 

Sammanfattningsvis är fysiologidiskursen den klart dominerande vad gäller på 
vilket sätt begreppen hälsa och välbefinnande är presenterade i undervisningen. Enligt 
Quennerstedt stämmer denna dominans även överrens med andra tidigare studier, vilka 
också pekar på liknande resultat. Till skillnad mot exempelvis motorik och 
kroppsupplevelsediskursen är fysiologidiskursen dessutom utspridd över alla 
grundskolans stadier. Om ämnet kan det således sägas att det, genom samtliga år i 
grundskolan, präglas av en hälsoundervisning som ska syfta till att skapa goda vanor vad 
gäller kost och fysisk aktivitet. Dessutom ska ämnet i sig bidra till fysisk träning samt ge 
ökad kunskap om hur träning bör bedrivas. Enligt Quennerstedt är perspektivet på hälsa i 
ämnet Idrott och hälsa också i första hand av patogen karaktär eftersom dess främsta 
uppdrag är att förebygga och förhindra skador och sjukdomar, samt att bidra med viktiga 
kunskaper om vilka risker dålig kondition, styrka och ett allmänt fysiskt inaktivt liv kan 
innebära. 

 
 
 

2.6.3 Ungdomars röster om hälsa och hälsoundervisning 
 

Ungdomars egna röster är viktiga för att hitta rätt inom området hälsa. 
Detta är ett stort outforskat område och egentligen märkligt att ingen 
intresserat sig för, när så mycket energi har lagts ned på att formulera 
budskap, upplysningsmaterial och kampanjer till ungdomar (Nilsson, A 
1996, sid. 103). 
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Agneta Nilsson ger i sitt kapitel Ungdomars röster om hälsa och hälsoundervisning – 
några reflektioner från boken Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller en hälsorisk? 
en antologi om hälsoarbete i skolan (1996) precis som titeln avslöjar röst åt sju 
ungdomar. Ungdomarna talar, resonerar, diskuterar och ger svar kring vad som är viktigt 
för att de ska må bra och hur de uppfattar den hälsoundervisning som skolan haft. Just 
ungdomars tankar kring hälsa och dess påverkansfaktorer anser Nilsson vara sparsamt 
utforskat. I avslutningen uttrycker Nilsson dessutom en önskan att mer forskning i detta 
ämne bör bedrivas. Avsnittet bygger på intervjuer med dessa sju ungdomar. Intervjuerna 
tog upp följande två huvudfrågeställningar: ”Vad är hälsa?” och ”Hälsoundervisning – 
vad är det?” Svaren på dessa två frågeställningar var mycket varierande. Författaren har i 
sin studie dragit vissa slutsatser av ungdomarnas svar under intervjuerna.  

Ungdomarna förknippar ordet hälsa med att röra på sig och att vara hälsosam. Vissa 
av dem tycker att begreppet uppfattas som tråkigt, andra associerar till att hålla sig med 
nyttiga kostvanor. En av de intervjuade säger t.ex. ”Att man gör lite middag med 
sojabönor – det brukar vi ibland ha i min familj” (Nilsson, A 1996, sid. 105). När 
ungdomarna fick svara på vad som fick dem att må bra var det många som berörde sin 
sociala situation och varför det är viktigt med psykiskt välbefinnande. Något som var 
återkommande hos flera av intervjuobjekten var att de påpekade att det var viktigt att må 
bra både psykiskt och fysiskt. Sam, 18 år säger följande: ”Hälsa är både fysiskt och 
psykiskt. Mittemellan. Det är en balans… att vara i obalans skadar en” (Nilsson, A 1996, 
sid. 104). Ungdomarnas välbefinnande förknippas i intervjuerna med deras omgivning. 
Det är viktigt för flera av dem att bli omtyckta av personer i deras närvaro, framförallt 
familj och vänner. Det är viktigt för självförtroendet att bli sedd av andra, att få 
bekräftelse av andra på vem man är och vad man gör. Även situationen i skolan är för 
vissa viktig för deras välbefinnande. ”Speciellt dåligt mår jag om det går dåligt i skolan” 
(Nilsson, A 1996, sid. 104). 

Gällande ungdomarnas svar kring begreppet hälsoundervisning och vad de har lärt 
sig är även det skiftande men ändå kan det precis som i tidigare fråga återkomma vissa 
svar från intervjuobjekten. Ungdomarna har främst associerat till de mer bundna 
lektionstimmarna. Reflektionerna berör framförallt innehållet i upplysningen och hur 
läraren/upplysaren närmar sig ungdomarna i sin undervisning. Ungdomarna efterlyser 
överlag en förändring av hälsoundervisningen, från envägskommunikation om vad som 
är farligt till en mer diskussionsbaserad undervisning där även eleverna får komma till 
tals. Det avskräckande upplysandet har ingen effekt tycker ungdomarna. ”Det går ut på 
att man skall bli avskräckt på något vis, man skall bli rädd. Det tycker jag är fel sätt” 
(Nilsson, A 1996, sid. 106). Diskussion är viktigt för att få fram orsakerna till varför man 
t.ex. börjar med droger eller använder tobak och alkohol. Det är inte bara kring vad som 
är farligt som det bör diskuteras anser någon, det är även viktigt att diskutera positiva 
saker, hälsofrämjande faktorer. Även en diskussion kring andra vardagliga ting kan vara 
viktigt anser en av ungdomarna. Samtal och givande diskussioner kring olika sidor av det 
liv som vi lever efterlyser eleverna. ”Då har jag kommit på att jag skulle vilja ha ett 
ämne där man bara satt och pratade om sådant” (Nilsson, A 1996, sid. 107). 

Sammantaget kan man säga att eleverna inte är nöjda med den hälsoundervisning 
som bedrivs i skolan. Den klassiska avskräckande informationen har kanske inte den 
effekt som många tror. Det måste också vara en uppgift för skolan att utveckla sin 
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hälsoundervisning i riktning mot en undervisning där eleverna är deltagande och inte bara 
åhörare (Nilsson, A, 1996). 
 
 
 
2.6.4 Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av 
läget hösten 2002. 
 
I studien med samma namn som kapiteltiteln har elever, lärare och skolledare kommit till 
tals om skolämnet Idrott och hälsa. Studien var ett uppdrag från den svenska regeringen 
som formulerade uppdraget enligt följande:  
 

Skolverket skall utvärdera och analysera undervisningen i ämnet Idrott och 
hälsa i förhållande till kursplanerna samt utvärdera i vilken mån eleverna 
deltar i och fullföljer utbildningen. Orsaker till bristande måluppfyllelse 
skall analyseras. Därutöver skall verket analysera hur undervisningens 
uppläggning påverkar elevernas inställning till ämnet och förståelsen för 
behovet av fysiska aktiviteter. Samråd skall ske med timplandelegationen. 
Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen (Eriksson 
m.fl. 2005 sid. 14). 

 
Skaparna av denna utvärdering har använt sig av olika metoder för att nå ett relevant och 
belysande resultat. De har använt sig av enkäter för skolledare, lärare och elever, 
läroplans- och arbetsplansanalyser, lärarintervjuer, videoanalyser samt analyser av media 
och läromedel. 

Skolledares perspektiv på skolämnet Idrott och hälsa undersöktes vid 83 st. 
gymnasieskolor med hjälp av enkäter som skickades ut. 71 % av skolledarna på 
gymnasiet var män. Undersökningen kom fram till att skolledarnas inställning till ämnet 
var positiv och de ansåg att Idrott och hälsa är viktigt i jämförelse med andra ämnen. De 
framhöll också att det är centralt att undervisningen i Idrott och hälsa ger eleverna en 
möjlighet till att ha roligt genom fysisk aktivitet, i gymnasiet är det också viktigt enligt 
skolledarna att lära om hälsa (Eriksson m.fl. 2005). 

Lärares perspektiv på skolämnet Idrott och hälsa undersöktes genom en breddenkät 
som skickades ut till 100 ämnesansvarig lärare för Idrott och hälsa i gymnasieskolan. Av 
dessa svarade 75 %. Undersökningen kom fram till att ”många lärare tycks ha en vilja att 
få eleverna att välja ett hälsosamt liv med ett långsiktigt perspektiv och således ser man 
undervisningen i Idrott och hälsa som en del i ett livslångt lärande” (Eriksson m.fl. 2005 
sid. 20). Lärarna blev frågade om vad de tycker är mest respektive minst viktigt att 
idrottsundervisningen ger eleverna. De fick välja på 14 olika alternativ och valde de tre 
minst viktiga och de tre mest viktiga. Det viktigaste enligt lärarna var att eleverna fick ha 
roligt genom fysisk aktivitet och lära sig om hälsa, även en förbättrad fysik var viktigt 
enligt dem. Minst viktigt var att lära sig konkurrera med andra. Lärarnas svar visade 
också på att det för dem var viktigare att eleverna skapade sig ett positivt förhållande till 
sin kropp än att de utvecklade en stark och vältränad kropp eller klarade att utöva olika 
idrottsgrenar. Det som både lärare från grundskola och gymnasiet såg som viktigast under 
sina lektioner var främst samarbetsövningar och lekar. Här ska det nämnas att kategorin 
”övrigt” fick betydligt mer röster än de tidigare nämnda. Men kategorierna, däribland 
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hälsa, som fanns med under den hade enskilt inte nog med röster för att vara en egen 
kategori på listan. Lärarna från grundskola och gymnasiet fick även svara på vilken som 
var den vanligaste aktiviteten under lektionstid. Bollaktiviteter dominerade stort, vanligt 
var även lekar. Det finns alltså en skillnad i vad som anses som viktigt och vad som 
egentligen sker på lektionerna. Visserligen kan en del andra moment gå in under 
kategorin bollaktiviteter, t.ex. samarbetsövningar där bollar används m.m. Noteras bör 
också att aktiviteter som är vanliga hos pojkar också är vanliga i undervisningen. 
Författaren diskuterar i sina kommentarer till kapitlet att undersökningen ger en bild av 
läraren i Idrott och hälsa men det går inte att säga att hon/han är på ett typiskt sätt 
(Eriksson m.fl. 2005). 

Elevers perspektiv på skolämnet Idrott och hälsa undersöktes vid tio 
gymnasieskolor genom svar på en enkät. Sammanlagt deltog 137 flickor och 144 pojkar 
från gymnasiets andra årskurs, 88 % av deltagarna var 17 år. Majoriteten av eleverna var 
födda i Sverige, 2-3 % i ett annat land. Tre fjärdedelar ansåg att skolämnet Idrott och 
hälsa var intressant. Intresset var högre hos pojkar än hos flickor och två tredjedelar av 
eleverna ansåg att det är för lite tid för ämnet i skolan. När eleverna fick fråga om vad de 
tycker är viktigast i ämnet Idrott och hälsa svarade flest av dem att det är mycket viktigt 
att ha roligt genom att röra på sig. Efter det följer vikten av att lära sig att samarbeta och 
att eleverna får känna att kroppen duger. Att lära sig om hälsa är inte jätteviktigt för 
eleverna men hamnar ändå inte bland de sista som att t.ex. få kunskaper om natur och 
miljö. Fler pojkar än flickor upplever Idrottslektionerna som en arena där de får visa vad 
de kan, känna sig duktiga och ha roligt. Flickor tenderar till att känna sig mer dåliga, 
klumpiga och rädda samt i mindre utsträckning trygga. På frågområdet som berörde vad 
eleverna hade lärt sig var det främst tre saker. Olika idrottsaktiviteter, att man mår bra av 
att röra på sig och att ta hänsyn till både flickor och pojkar (Eriksson m.fl. 2005). 

Gällande hälsan och kroppen noteras att den självrapporterande hälsan är mycket 
bra hos 26 % i gymnasiet (16 % pojkar och 35 % flickor). 8 % av gymnasieeleverna har 
dålig eller mycket dålig hälsa. Den egna kroppen berördes i en fråga i enkäten. Skillnader 
går här att se mellan flickor och pojkar. 46 % av flickorna i gymnasiet upplevde sin kropp 
som lite eller alldeles för tjock. Hos pojkarna var det motsvarande resultatet 20 % och här 
fanns också resultat som visade på att 35 % av pojkarna kände att de var lite eller alldeles 
för magra. Resultaten beror sannolikt på att den kvinnliga normen är att vara smal och 
den manliga mer vältränad och atletisk (Eriksson m.fl. 2005). 
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3. Syfte 
 
 
 
 
Syftet med denna studie är främst att undersöka vad elever på gymnasiet har för tankar, 
idéer och kunskaper om och kring begreppet hälsa. Detta p.g.a. att området vi undersöker 
är sparsamt beforskat. Vi vill med studien undersöka, beskriva och problematisera elevers 
föreställning av begreppet hälsa. Vad har eleverna för perspektiv när de resonerar kring 
hälsa, går det att avgöra om det är ett patogent eller salutogent perspektiv? Syftet är också 
att det som studien ger ska eller kan ligga till grund för fortsatt forskning och kommande 
studier inom samma eller liknande ämnen/områden. Vi vill med studien inte visa på 
färdiga lösningar på problem som studien tar sig an, däremot vill vi bidra med en 
diskussion kring de resultat som studien visar och vi hoppas att det i sin tur kan väcka 
tankar som i längden kan leda till förbättringar i hälsoarbetet. 
 
 
 

3.1 Frågeställningar 
 
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur uppfattar eleverna det stora område som hälsa inbegriper och vad är hälsa för 
dem? 

• Hur ställer sig eleverna till Världshälsoorganisationens (WHO) definition av 
begreppet hälsa samt vilken tolkning har eleverna kring varje komponent i denna 
(fysiskt, psykiskt, socialt)? 

• Hur tycker eleverna att hälsa berörs i undervisningen inom ämnet Idrott och 
hälsa? 

• Vilka faktorer anser eleverna främst påverka samt vad är viktigt för deras egen 
hälsa? 
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4. Metod 
 
 
 
 

4.1 Val av metod 
 
 
Eftersom studien har till sitt syfte att granska elevers perspektiv på hälsa och på vilket 
sätt hälsa, enligt dem, erbjuds i undervisningsämnet Idrott och hälsa ansåg vi att det var 
lämpligt att genomföra elevintervjuer. Meningen med intervjuerna var att eleverna utifrån 
sitt eget perspektiv skulle få uttrycka sig om och kring begreppet hälsa.  

Enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner (2004) skiljer man på två olika former 
när man genomför en intervju. Den ena bygger på fasta frågor till samtliga 
intervjupersoner. Denna form kallas för strukturerad intervju. Den andra, som kallas för 
kvalitativ intervju, innehåller enbart på förhand givna frågeområden. Sedan blir 
intervjusituationen avgörande för hur själva samtalet kommer att fortlöpa. Kvalitativ 
intervju är vanligast när personers egna attityder och värderingar är av intresse för en 
studie (Johansson, Svedner, 2004).  

Våra intervjuer har varit av kvalitativ karaktär med enbart givna frågeområden för 
att skapa en förståelse kring elevens egna värderingar och attityder. Det finns ett problem 
med kvalitativa intervjuer eftersom den ena intervjun antagligen inte blir den andra lik, 
olika svar kan ge olika följdfrågor. Med utgångspunkt i våra frågeställningar skapade vi 
en intervjuguide med åtta större och övergripande frågeområden (se bilaga). Utifrån de 
åtta områdena har vi sedan haft möjlighet att anpassa följdfrågor efter varje situation för 
att få så uttömmande information som möjligt vid varje enskild intervju.  
 
 
 

4.2 Urval 
 
 
Utifrån ett bekvämlighetsperspektiv har vi genomfört studien på två gymnasieskolor i 
Växjö kommun. Tack vare personliga lärarkontakter har vi fått tag i elever som villigt 
ställt upp på intervjuer. I händelse av att våra intervjupersoner ej varit myndiga har 
kontakt tagits med föräldrar för att få tillstånd för en intervju. 

Vi har valt att intervjua tio stycken elever som för närvarande går på gymnasiet. 
Eleverna går på två olika gymnasieskolor. Fyra av dem var flickor och sex stycken var 
pojkar. Alla elever som deltog i studien gick ett samhällsvetenskapligt program och var 
för tillfället i slutfasen på kursen Idrott och hälsa A. Det var för oss ett medvetet val 
eftersom vårt arbete till viss del vilar på gymnasieskolans kursplaner i Idrott och hälsas 
A-kurs. Vi har efter diskussion med lärare i Idrott och hälsa vid de två olika skolorna fått 
informationen att alla elever som deltog i studien hade god närvaro på lektionerna i Idrott 
och hälsa, vilket i sig var en förutsättning för att kunna besvara våra frågeställningar. 
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Eleverna tränar alla i någon form även utanför skolan, den informationen var en produkt 
av intervjusituationen. 

Studien har ej till sitt syfte haft avsikten att göra någon jämförelse mellan pojkar 
och flickor inom vår aktuella frågeställning, inte heller beroende av vilket 
gymnasieprogram de går på. Arbetet som slutprodukt innefattar dock till viss del texter 
där ett genusperspektiv behandlas. Eftersom vi ändå anser att dessa texter i stort går att 
koppla till vår studie har vi valt att ha med dem i arbetet. Vi har inte heller haft för avsikt 
att påvisa några skillnader/likheter beroende av vilken gymnasieskola intervjupersonerna 
studerar på utan studiens syfte har enbart varit att generellt betrakta elevers perspektiv på 
våra frågeställningar om begreppet hälsa och dess innebörd samt kopplat till huruvida 
detta berörs i ämnet Idrott och hälsa. Därför har valet av intervjupersoner skett slumpvis 
enbart med hänsyn till elevens vilja att samarbeta samt att han/hon för närvarande 
befinner sig på den nivå inom A-kursen i Idrott och hälsa som vi tidigare nämnt.  

Medverkan har varit helt frivillig och innan varje intervju har påbörjats har 
dessutom eleven blivit informerad om studiens syfte samt blivit försäkrad om anonymitet. 
Ytterligare information har givits att deltagarna får tid att tänka på varje fråga, med det 
har vi velat uppnå en situation där eleverna inte skulle känna sig stressade att förmedla ett 
svar omgående. Deltagaren har dessutom fått möjlighet att avbryta och ställa egna frågor 
om oklarheter uppstått.  
 
 
 

4.3 Genomförande, procedur och avgränsningar 
 
 
Intervjun har genomförts enskilt med var och en av de utvalda eleverna samt med båda 
författarna närvarande vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna genomfördes utan några 
som helst hinder. Platserna där intervjuerna genomfördes var främst gymnastikhallar och 
utrymmen i anslutning till dessa. Visserligen kunde intervjuerna ibland störas av 
ljudnivån men inte till den grad att varken intervjusituationen eller intervjuinspelningen 
blev lidande i någon form. Datainsamling har skett med hjälp av en ljudinspelare. 
Intervjuerna har varit mellan 15-20 minuter vardera och i samtycke från elevernas lärare i 
Idrott och hälsa ägt rum under lektionstid i ämnet. Varje intervju har sedan att skrivits ut 
helt eller delvis beroende på relevans till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Steinar Kvale (1997) beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun om hur 
man genom hermeneutisk tolkning av text eller intervju finner en djupare förståelse och 
en tydligare mening i det som analyseras. Ordet hermeneutik härstammar från Hermes 
som var gudarnas budbärare och tolkare av deras budskap i den grekiska mytologin. 
Hermeneutik är en särskild vetenskapsinriktning, tolkningslära och en metod eller ett sätt 
att gå tillväga. Det handlar enkelt förklarat om att förstå genom att tolka (Rosenqvist, 
2006) I vårt fall handlar det om att tolka det empiriska materialet samt analysera 
intervjuer och därmed tydliggöra resultatet om vad intervjupersonerna har sagt och 
menat, både i varje enskilt citat och i samtalet som helhet. Efter det handlar det om en 
jämförelse av tolkningar med teman eller mönster från tidigare forskning samt teori. 
Dessa delar fungerar som en tolkningsram när det gäller utformandet av resultat, analys 
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och diskussionsdelarna. Slutligen letar vi oss tillbaka till vårt eget tema och försöker nå 
en slutsats som gäller för hela undersökningen.  

En hermeneutisk tolkning av en intervju eller ett samtal bygger på att utifrån en 
relativt svårtolkad intervjutext först ta hjälp av dess enskilda delar och bilda en förståelse 
kring dessa. Helhetsbilden av intervjun blir i sin tur beroende av hur de enskilda delarna 
har tolkats. När man sedan funnit ett mönster om vad intervjun i sin helhet vill beskriva 
tar man hjälp av denna för att finna ytterligare och djupare förståelse om vad de enskilda 
delarna kan tänkas beskriva. Enligt denna process, som liknas vid en spiral eller cirkel, 
fortsätter man sedan tolkningen fram till en slutlig förståelse om vad den intervjuade 
personen menar. Processen är i princip oändlig men upphör i praktiken då forskaren 
kommit fram till en rimlig insikt om vad samtalet, som dessutom inte innefattar några 
inre motsägelser, beskriver (Kvale, 1997). 

På ett sätt som i stort liknar ovanstående har även vi arbetat med våra intervjuer. 
Utifrån samtliga intervjupersoners föreställningar har vi gjort sammanställningar och 
försökt finna tendenser eller mönster på hur elevers perspektiv på hälsa i allmänhet 
gestaltar sig. En intervju som vi fann vara tydlig fick utgöra grunden vad gäller 
utformning av resultatsammanställningens utseende. Denna intervju bidrog framförallt 
till fyra huvudrubriker vilka vi tyckte vara lämpliga att redovisa för. De fyra rubrikerna är 
Hälsa ur ett övergripande perspektiv, Hälsa i förhållande till WHO:s definition, Hälsa i 
ämnet idrott och hälsa samt Hälsa ur ett individuellt perspektiv. Vi har genom detta sätt 
att arbeta inte på något vis givit någon intervju större utrymme eller betydelse gentemot 
de andra. Samtliga tio intervjuer berörs till lika del i resultatredovisningen under varje 
huvudrubrik.  
 
 
 

4.4 Reliabilitet och validitet 
 
 
Ett problem som kan framträda när en kvalitativ intervju ska skifta form från ljud till 
skrift är att olika personer kan tolka intervjun på olika vis. Det handlar enligt Steinar 
Kvale (1997) om intervjuarens reliabilitet som kan förbättras genom klara instruktioner 
om utskriftens syfte och om utskriftsförfarandet. Tillsammans med en reliabilitetskontroll 
kan kvalitén på utskriften förbättras betydligt. Vi har valt att först reflektera över hur vi 
på bästa vis kan skapa utskrifter från ljudinspelningarna som vi gjort. Vi har valt att 
tillsammans lyssna på intervjuerna och skriva ner dem. Givetvis kan vi inte båda två 
skriva samtidigt men tillsammans kan vi skriva ner det som vi anser att de intervjuade 
säger och menar. Vi är medvetna om att det kräver en situation där inte någon av oss är 
mer drivande än den andre och det tycker vi att vi har lyckats med. Vi kunde ha valt en 
metod där vi båda två lyssnar och skriver ner intervjuerna var för sig och sedan jämför 
dem. Men vi anser att den metoden är allt för tidsödande för att hinna genomföra inom 
den tidsperiod som vi jobbar inom. 

Validiteten är svårare än reliabiliteten att fastställa. Utskriften blir i sig en egen 
tolkande konstruktion eftersom en utskrift innebär att översätta från ett talspråk till ett 
skriftspråk där de båda har olika uppsättningar av regler. Kvale gör här en jämförelse 
mellan utskrifter och topografiska kartor, där han menar på att utskrifter är abstraktioner 
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(avkontextualiserade samtal) precis som topografiska kartor som är abstraktioner av 
ursprungliga landskapet. ”Kartor framhäver vissa aspekter av landskapet och utelämnar 
andra; urvalet av kännemärken beror på syftet” (Kvale, 1997, sid. 152). Det blir således 
svårt att skapa en ”sann” objektiv skriftlig form med grunden i en muntlig form. För 
psykologiska tolkningar är det viktigt att göra en ordagrann text med pauser, repetitioner 
m.m. För att fånga läsaren kan det vara relevant att ge samtalet en litterär stil.  

Vi vill göra varken eller eftersom vi anser att den utskrift som vi gör inte behöver 
fånga läsaren eller innehålla exakta detaljer på allt som hänt. Vi har strävat efter att på ett 
relevant sätt återge det som de deltagande i studien har svarat i intervjuerna. Studiens 
syfte och resultat ska förhoppningsvis inte beröras av det som nämnts ovan i den grad att 
studien blir lidande p.g.a. av den valda metoden vid utskriften av intervjun. En annan typ 
av validitet är att studiens resultat kan kopplas och förstås genom forskning som kan 
relateras till ämnet som vi i denna studie har undersökt.  
 
 
 

4.5 Litteratursökning 
 
 
Redan när vi började diskutera och fundera kring vad för ämne som vi skulle angripa och 
undersöka i vår studie startade litteratursökningen. Vi diskuterade kring vad som skulle 
tänkas undersökas och sakteliga kom vi fram till det som studien idag berör. 
Litteratursökningen har hela tiden pågått under vårt arbete. Med start i vissa 
grundläggande böcker som vi sökt oss till i Växjö Universitetsbiblioteket har vi letat 
övrig litteratur genom att bl.a. studera källförteckningar i dessa böcker. Även bibliotekets 
söksystem (som hittas via Växjö universitets Internetsida) har vi under hösten 2006 
utnyttjat för att finna relevant litteratur. Vi har främst inriktat oss på att finna litteratur 
som har med hälsa, skola och hälsa och Idrott och hälsa att göra men även tagit del av 
litteratur med inriktning mot konsten att skriva uppsats och examensarbete. Vår 
handledare Stefan Lund har även bidragit med tips på litteratur som passar in i vår studies 
faktaområde. Uppsatser, från bl.a. Gymnastik och idrottshögskolans (GIH:s) 
bibliotekskatalog (som hittas via GIH:s Internetsida) som berör ämnet Idrott och hälsa har 
för oss fungerat som litteraturkällor på det viset att vi har hämtat information om 
väsentlig litteratur för vår studie.  

Vi är fullt medvetna om att det ämne som vi berör i vår studie är väldigt stort och 
därför finns det säkerligen litteratur som skulle ha kunnat vara relevant men som inte har 
hunnits med att gå igenom eller skriva om. Detta eventuella bortfall är ett resultat av 
tidsschemat för uppsatsen eller har de fallit bort p.g.a. vår metod att söka källor. Vi har 
försökt att vara noggranna i litteratursökningen för att på ett bra vis kunna täcka av de 
delar gällande tidigare forskning och teori som vi anser är nödvändiga för att studien ska 
bli fullständig. 
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4.6 Metodkritik 
 
 
Likt titeln på arbetet vill vi i denna studie presentera en bild av hälsa. Vad som genom 
denna bild sedan går att utläsa är en produkt av vårt syfte och våra frågeställningar. 
Således kan det sägas att studiens syfte och frågeställningar fungerar som 
avgränsningsram när det gäller studiens innehåll som helhet. Enskilda individers, i detta 
fall elevers, attityder och värderingar har, för att skapa denna bild av hälsa, varit av 
oerhörd betydelse. För att nå dessa attityder och värderingar anser vi likt det Johansson 
och Svedner (2004) beskriver, att kvalitativa intervjuer var att föredra. Datainsamling 
kunde eventuellt ha skett på ett annat sätt, genom en annan metod. Exempelvis kan fler 
personer nås genom enkäter och därmed mer kvantitativ information erhållas. Enkäter 
tenderar till att få svar som är breda och ytliga (Johansson & Svedner, 2004). Hade vårt 
syfte varit att jämföra i vilken omfattning olika uppfattningar av begreppet hälsa förhåller 
sig till varandra hade denna metod varit att föredra. Men den kvantitativa jämförelsen vad 
gäller på vilka olika sätt hälsa uppfattas har för vårt intresse varit av mindre betydelse. 
Studiens primära syfte är istället att skapa en djup förståelse av hur elevers uppfattningar 
kring våra frågeställningar kan yttra sig.  

Gällande intervjuguiden som vi utformade och dess bakgrund/våra frågeställningar, 
har vi i efterhand diskuterat kring om studien kunde ha fått mer ”djup” om vi minskat 
antalet frågeställningar och koncentrerat oss mer på några få av dem. Med en sådan 
förändring av frågeställningarna menar vi på en ökad möjlighet att intervjuerna mer 
grundligt skulle kunna beröra vissa frågor. En förändring skulle naturligtvis även 
innebära en annorlunda redovisning vad beträffar bakgrundspresentation, teoriavsnitt 
samt tidigare forskning. Denna stora förändring fanns det dock inom vår utsatta tidsram 
inte utrymme att genomföra när ovanstående diskussion tog fart. Likväl är vi av 
uppfattningen, och vill redan i detta avsnitt poängtera, att en del saker som vi presenterar 
i resultatsammanställningen är intressanta och möjligen inte helt tömda på dess 
information. Samtidigt finner vi dessutom vissa intressanta resultat som ej går att koppla 
till den tidigare forskning eller de teorier som vi i studien valt att redovisa. 
Resultatredovisningen går således inte till dess helhet att analysera.  
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5. Resultatredovisning 
 
 
 
 

5.1 Hälsa ur ett övergripande perspektiv 
 
 
Till att börja med fick intervjupersonerna uttrycka sig kring begreppet hälsa och själva ge 
sin förklaring om dess övergripande betydelse och innebörd. Vi var framför allt 
intresserade av vad eleverna själva lade i begreppets betydelse samt vilka faktorer som 
generellt påverkar. För samtliga intervjupersoner handlar hälsa om hur man mår. Främst är 
detta också förknippat med ett fysiskt eller kroppsligt välbefinnande vilket omnämns av 
alla intervjupersonerna. Enligt vår tolkning är samtliga intervjupersoner inne på hur 
kroppen som biologiskt objekt sköts och dess funktioner som viktiga komponenter för om 
man ska ha en god hälsa. Det som påverkar det kroppsliga välbefinnandet är främst kost, 
återhämtning samt motion.  

 
Tja, det är att man är frisk och sund, äter bra. Alltså att man lever bra helt 
enkelt. Eller, det är att ha hälsan i alla fall. Att ha en bra hälsa i alla fall, 
tycker jag. Sen dålig hälsa är om man äter dåligt, inte motionerar, ja det 
är väl det helt enkelt (Elev 8). 
 

Dålig hälsa i sig nämns också av flera som ett viktigt motiv till varför man ska leva ett 
hälsosamt liv. Hur man lever hälsosamt är baserat på ett preventivt hälsoperspektiv där 
frånvaro av sjukdom eller ett levnadssätt som leder till en riskminimering av ohälsa är det 
mest centrala. Intervjupersonerna menar att man på så vis, genom att leva på ett visst sätt, 
också minskar risken att ha en sämre hälsa. Exempelvis omnämner flera intervjupersoner 
påverkansfaktorer som t.ex. att det är viktigt att äta rätt för att undvika övervikt samt röra 
på sig för att undvika dålig kondition.  
 

Att man rör sig mycket som man ska. Annars om man inte tar hand om sin 
kropp. Äter slarvigt och inte tränar så pass mycket så man blir överviktig 
eller någonting sådant kanske (Elev 7). 
 

Lever man inte enligt ett visst mönster får man dålig hälsa. Främst påverkas kroppen på så 
sätt att man mår fysiskt dåligt, eller att eleven likt ovanstående citat kroppsligt ej når upp 
till en normativ idealbild. Ett fåtal intervjupersoner menar också på att detta i ett längre 
perspektiv sedan leder psykisk ohälsa. Alltså att om kroppen missköts så att ett fysiskt 
välbefinnande uteblir leder detta också till, ur ett längre perspektiv, att det psykiska 
välbefinnandet påverkas negativt. 
 

Hälsa är ju att man får idrotta och må väl under sin levnadstid. Inte bara 
sitta hemma och ta det lugnt utan att man är ute och rör på sig. Det 
behöver inte vara en lagidrott, det räcker att man är ute och går och 
cyklar, gör aktiviteter som gör att man mår bra. […] Annars, man kan bli 
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nedstämd och må dåligt, att man mår dåligt av att man inte rör på sig 
(Elev 2).  
 

Förutom hälsa som fysiskt välbefinnande nämner en del av intervjupersonerna även att 
hälsa kan handla om känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande. Att hälsa spontant 
beskrivs på detta sätt av intervjupersonerna är, om inte ovanligt i alla fall svårt att 
tydliggöra genom våra samtal. Dock finner vi i alla fall tre påtagliga fall där 
intervjupersoner spontant nämner dessa aspekter som viktiga för vad hälsa är. 
Intervjupersonerna bortser inte från det kroppsliga som en påverkansfaktor men de talar 
om hälsa som något där flera aspekter är avgörande för hur människan mår. Exempelvis 
nämns personer i omgivningen som viktiga för hälsan. 
 

Ja när man mår bra och så, och när man är glad (hahaha), typ. […] Att 
man har såhär, alltså trevlig omgivning (hahaha), att man trivs med sitt liv 
och så här (Elev 9). 
  
Tja det är väl att må bra både fysiskt och psykiskt. […] Äta rätt och träna 
rätt och, kunna vara med familjen och vänner och så. Sova med (Elev 10). 
 
För mig är hälsa när man mår bra, mår bra fysiskt och psykiskt. Det är väl 
det mest övergripande. […] Alltså att må bra både kroppsligt och man är 
nöjd med sitt liv (Elev 5).  
 

En annan tolkning som vi gjort utifrån dessa samtal är dessutom att majoriteten av 
intervjupersonerna ofta ser hälsa som något statiskt. Antingen har man det eller har man 
inte det. Vår tolkning att intervjupersonerna uppfattar hälsa på detta sätt baseras på i vissa 
fall tydliga resonemang likt nedanstående citat.  
 

Ja, vad är hälsa? Man kan antingen ha god eller dålig hälsa! Har man god 
hälsa mår man allmänt bra och har inga större svårigheter.  Och sen, 
dålig hälsa är om man mår sämre, ja. […] Ja, det är inget fel på en, man 
är frisk och kry, kan vara med på idrotten och mår allmänt bra (Elev 1). 

 
 
 

5.2 Hälsa i förhållande till WHO:s definition 
 
 
Vi läste upp Mikael Quennerstedts (2006) översättning av Världshälsoorganisationens 
(WHO) definition av begreppet hälsa. Efter att fått ta del av denna översättning fick 
samtliga elever uttrycka sina tankar och åsikter kring definitionen. Alla intervjupersoner 
fann denna definition vara relevant och bra. Främsta anledningen till att den uppfattas bra 
var att den just tog upp samtliga element såsom fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande som viktiga komponenter i förhållande till hälsa och hur man mår. Alla 
intervjupersoner omnämnde dessa som viktiga aspekter vad gäller ur vilka synsätt hälsa 
bör betraktas. Flera intervjupersoner påpekade också att det annars är vanligt att hälsa 
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enbart ses utifrån ett fysiskt perspektiv och således endast är beroende av hur kroppen 
som biologiskt objekt behandlas eller drabbas som avgörande för hur man mår. 
 

Jag tycker den är bra. För att ofta när man tänker på hälsa så är det mest 
fysiskt och så med sjukdomar och de här grejerna. Men man kan ju må 
dåligt på insidan även om man inte har några sjukdomar (Elev 10). 

 
Likt ovanstående citat är det även några intervjupersoner som pekar på den sista delen av 
definitionen, ”… inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet" (Quennerstedt, 2006, 
sid. 45), som viktig i beskrivandet av begreppet hälsa. Intervjupersonerna talar om att 
även om man inte är fullt frisk sett utifrån den ena av komponenterna kan man ändå anse 
sig ha en god hälsa. Dock är beskrivningarna, angående denna anmärkning kring 
definitionen, väldigt individuella. Vi tolkar att ovanstående citat fokuserar på hälsa 
utifrån ett perspektiv där frånvaro av sjukdom och skada är det mest centrala. 
Nedanstående två citat fokuserar däremot mer på välbefinnandet i sig. Detta eftersom 
strävan mot hälsa ses som mer väsentligt än hur förhållandet gentemot ohälsa gestaltar 
sig. Intervjupersonerna menar här på att hälsa kan uppnås även om man ur begreppets 
alla aspekter inte är fullt tillfredsställd.  
 

Den är bra. Man kan ju ha bra hälsa även om man är sjuk. […] Hälsa har 
ju med det att göra, att må fysiskt, psykiskt och socialt bra (Elev 6).  
 
Jag tycker att den får med det mesta där, tycker den är bra. […] Den har 
ju alla bitarna, fysiskt, psyksikt och socialt välbefinnande, och att man kan 
ha bra hälsa även om man är sjuk (Elev 5). 
 

Vad gäller definitionens tre olika komponenter uttryckte sig intervjupersonerna om var 
och en av dem i tur och ordning. Det fysiska välbefinnandet och vad som påverkar 
detsamma var den klart tydligaste och lättaste att beskriva. Alla nämnde att fysiskt 
välbefinnande påverkades av saker som kondition, styrka, rätt kost och vila. Enligt 
samtliga intervjupersoner handlar fysiskt välbefinnande om hur vi mår rent kroppsligt. 
Dock skiljer sig beskrivningarna något eftersom de flesta menar att fysisk hälsa uppnås 
genom att leva på ett visst sätt. Ett fåtal beskriver dock att fysiskt välbefinnande både 
uppnås genom att leva på ett visst sätt samtidigt som handlingen i sig är hälsa. Enligt vår 
tolkning skiljer sig här intervjupersonernas tankar om fysiskt välbefinnande på så sätt att 
det uppnås genom en viss handling i det första exemplet. Att om man äter, tränar och 
vilar rätt får man god fysisk hälsa. Däremot tolkar vi i det senare exemplet att 
intervjupersonen menar att fysiskt välbefinnande både upplevs i själva handlingen och 
bidrar till bättre hälsa. Att träna och röra på sig är i sig en upplevelse av välbefinnande 
och inte enbart en handling som måste göras för att uppnå hälsa.  
 

Det är väl då att man, ja att man har en bra kondition och liksom orkar 
röra sig och sådant. Inte bara ligga hemma och bli fet liksom. […] Man 
lever längre och orkar göra mer saker (Elev 4). 

 
Det är väl att träna och röra på sig. Tränar inte jag så blir jag ju tokig. 
[…] Men det beror på vilken nivå du är på. Man gör ju för att det är kul 
med. Det viktigaste är att man mår bra (Elev 6).  
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Mer svårtolkat är dock hur intervjupersonerna resonerar kring begreppen psykiskt och 
socialt välbefinnande. Kortfattat tolkar vi ändå att flertalet av intervjupersonerna 
sammankopplar psykiskt välbefinnande med en inre individuell och fridfull 
sinnesstämning. Socialt välbefinnande däremot handlar mer om att kunna fungera i 
grupp, att som social varelse kunna fungera med sin omgivning. Men vad detta betyder 
och vad som påverkar är mycket svårt att särskilja. Ofta blandas de båda begreppen 
samman med varandra och bildar en enhet där psykiskt och socialt välbefinnande ses som 
närstående. Dessa kan ej med tydliga och klart utmärkande drag säras från varandra. 
Framförallt menar flertalet av intervjupersonerna att de båda komponenterna ofta har 
gemensamma påverkansfaktorer. Den psykiska hälsan påverkas av det sociala 
välbefinnandet och tvärtom. 
 

Ja det är väl att må bra inom sig […] det är väl mycket hur det är i 
hemmiljön och så, och hur man blir behandlad av andra människor och 
sådant där […] man kan ju inte bara gå omkring och må dåligt och så. 
Man måste känna sig bra inombords också (Elev 10). 
 
Ja det är väl att ha vänner och familj så man känner att de bryr sig om en. 
Att känna sig uppskattad av andra […] annars mår man dåligt, det blir ju 
sämre psykisk hälsa. Och det påverkar ju allting i livet. Jag tror inte riktigt 
på det där att ensam är stark (Elev 3). 
 

Inte helt sällan förknippar även intervjupersonerna den psykiska hälsan och det sociala 
välbefinnandet också som två viktiga element för det fysiska välbefinnandet. För att 
kunna genomföra fysisk aktivitet och därmed också uppnå fysiskt välbefinnande spelar 
det väldigt stor roll hur man agerar ur ett psykiskt samt socialt perspektiv för att sedan 
uppnå ett gott resultat. Nedan exemplifierar två av intervjupersonerna vikten av psykiskt 
och socialt välbefinnandet i förhållande till genomförande av fysiskt aktivitet i form av 
ett idrottsevenemang. 
 

Det är lite mer mentalt kanske, hur man mår som person och sådär. […] 
Att man är med kompisar och så, att man inte bara är själv och sådär. 
Innan matcherna och sådant kanske man kan tänka igenom tillsammans 
hur man ska göra och så. Då kanske det blir lättare att göra det när 
matcherna väl kommer sen (Elev 1). 

 
Psykiskt välbefinnande är väl att man har ett bra psyke. Att kunna hantera 
olika situationer inom idrotten. Inom elitidrotten är det många som har ett 
bra psyke eller ett dåligt psyke. Det är väldigt viktigt att man har ett bra 
psyke […] För en icke elitidrottare. Ja, att man i alla fall försöker att 
påverka sig själv. Det är det bästa: att tänka positivt. Försöker utföra de 
här grejerna. Annars kan det vara att man ska spela match och inte är 
riktigt laddad eller tänd för det. Att man inte har psyke för det (Elev 2). 

 
I det första citatet menar intervjupersonen att gruppen och dess gemenskap är viktig för 
att de sedan, under en fysisk aktivitet, ska fungera tillsammans och nå ett bättre resultat. 
Det sociala välbefinnandet påverkar det fysiska. I det andra exemplet menar 



 28 

intervjupersonen att även den individuella mentala aspekten kan vara avgörande för 
resultatet i en fysisk aktivitet. Det psykiska välbefinnandet påverkar det fysiska. 

Åter igen, likt tidigare tolkningar, menar flertalet av intervjupersonerna att vikten av 
fysiskt- och psykiskt välbefinnande är baserad på hälsa som ett statiskt tillstånd och med 
ett preventivt förhållningssätt till ohälsa. Fokuseringen ligger på det sjuka och onormala. 
Antingen har man hälsa eller har man det inte. Samtidigt uppnås hälsa genom att 
förebygga och undvika riskerna med att få ohälsa. 
 
 
 

5.3 Hälsa i ämnet Idrott och hälsa 
 
 
Eleverna som vi intervjuat menar att i skolämnet Idrott och hälsa berörs begreppet hälsa 
främst utifrån dess fysiska karaktär. Intervjupersonerna omnämner här två skilda delar på 
vilket sätt hälsa förekommer. Dels är Idrott och hälsa ett praktiskt ämne där utövandet av 
fysisk aktivitet ses som hälsa utav flertalet av eleverna. Kroppen tränas genom både 
konditionsträning och styrketräning under lektionerna vilket främjar det fysiska 
välbefinnandet på så sätt att man undviker risken för skador och dålig kondition. Ett fåtal 
intervjupersoner kopplar också lektioner med ett innehåll av samarbetsövningar till 
begreppet och syftar till att dessa berör hälsa i form av dess möjlighet att öka det sociala 
välbefinnandet. Klasskamraterna och att fungera tillsammans i grupp är viktigt för 
gemenskapen och därmed också bra för hälsan. Exempelvis nämns här fysisk aktivitet i 
form av olika lagidrotter som positivt för hälsan. 

Eleverna talar, som en andra del i hälsoundervisningen, om en viss teori under 
lektionstid som ingår i ämnet där eleverna får lära sig om hur man ska träna, äta och 
vikten av vila för att nå bästa kroppsliga resultat i förhållande till hälsa. Kunskaper om 
kroppen och dess påverkansfaktorer ses av de flesta av intervjupersonerna som lärorika 
och bidrar således positivt till hälsoutvecklingen. 
 

Det berör väl ganska mycket därför att här är man både aktiv inom, man 
rör sig mycket och samarbetar ofta i grupp på idrottslektioner. Man får 
olika samarbetsövningar och man ska lära sig att samarbeta och ta 
instruktioner av lärarna och sådär. […] Vi har pratat om kosten och hur 
man stretchar och tänjer ut ordentligt. Att man vilar sig rätt mycket sådär 
och man tar hand om sig själv (Elev 7). 
 
Vi ska ju börja prata om kost men det har vi inte börjat med riktigt än, 
alltså hur man ska äta och så. Typ träningslära har vi ju haft och sådana 
saker. Sen gör man ju andra saker när man typ rör på sig. Vi rör ju på oss 
rätt mycket. Sen får vi teori om varför man rör på sig. Och det är ju bra 
tycker jag (Elev 9). 

 
Några av intervjupersonerna ser däremot inte alls någon koppling mellan hälsa och den 
praktiska undervisningen i ämnet. De menar istället att hälsa enbart är det som berörs i de 
teoretiska undervisningsmomenten i ämnet. Hälsa är det moment och den undervisning 
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som bedrivs i den eventuella teorisalen när eleverna får lära sig om kost och träningslära 
samt kroppens övriga funktioner och påverkansfaktorer. 
 

Ja alltså för att få bra hälsa så har vi gått igenom hur man ska träna och 
hur man ska äta och sånt. Men under själva lektionerna har vi kanske inte 
gått igenom nåt. När man har idrott då (Elev 3). 

 
Vad gäller hälsa som psykiskt och socialt välbefinnande omnämns även dessa väldigt 
sällan som moment vilka berörs i ämnet. Utöver den sociala aspekten i form av 
samarbetsövningar som tidigare redovisats menar några elever istället på att det sällan 
berörs och pekar på dess avsaknad inom undervisningen. Men flertalet av 
intervjupersonerna omnämner över huvud taget inte vardera avsaknaden eller 
förekomsten av dessa begrepp. 
 

Vi har pratat lite om mat och sånt. Kost, hur man ska äta rätt och träna 
rätt. Men det kunde varit mer. […] Det kunde ha berört mer socialt också, 
vi lär oss bara att träna och äta rätt (Elev 6). 

 
Sammantaget, enligt majoriteten av intervjupersonerna, är de kunskaper som ämnet 
erbjuder och som kan kopplas till hälsa nästan helt och hållet baserat på att hälsa är ett 
statiskt tillstånd av fysiskt välbefinnande som uppnås genom att behandla den biologiska 
kroppen på ett speciellt sätt. Flertalet tycker dock att dessa kunskaper är nyttiga och bra, 
även om några få uttrycker att kunskapsdelen är lite för snålt tilltagen och att den kunde 
beröras mer. 
 
 
 

5.4 Den individuella hälsan 
 
 
När våra intervjupersoner skulle beskriva vad som var viktigt för hälsan ur deras eget 
individuella perspektiv menade samtliga på att en stor och avgörande aspekt för hälsa är 
det fysiska välbefinnandet. Påverkansfaktorer som omnämns när det gäller hälsa och 
välbefinnande är träning, kost, sömn och över huvud taget att undvika sjukdom och 
skada. 
 

Ja, för att jag ska ha en bra hälsa så måste jag, sova, äta, träna bra och 
sådär. Det är väl det. […] Om man bara tränar och inte vilar någonting, 
så blir kroppen seg och så. Och om man inte äter redigt så har man ingen 
energi och så, för att sen kunna träna och så (Elev 3). 

 
Nästan samtliga elever omnämner dessutom det sociala och dess betydelse för deras 
individuella välbefinnande. Personer i ens omgivning, relationer med sin familj och sina 
kompisar är här viktiga påverkansfaktorer. Dessutom omnämner några att det även är av 
stor vikt för den egna hälsan, och att den påverkas av, hur dessa personer i ens omgivning 
mår. Om en närstående person mår dåligt påverkas även eleverna själv negativt av detta. 
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Det är väldigt viktigt med folk runt omkring med, eftersom jag påverkas 
väldigt mycket av mina kompisar och min familj. Att jag inte har ont 
någonstans, att jag äter rätt (Elev 7). 

 
Ett fåtal omnämner dessutom det psykiska välbefinnandet som en viktig och tydlig del i 
den totala individuella hälsan. Det handlar om den mentala hälsan, som påverkas av yttre 
pressande omständigheter, vilket i sin tur är avgörande för välbefinnandet. Exempelvis 
menar någon på att mycket i skolan kan leda till stress och därmed också psykisk ohälsa.  

 
Att få träna hela tiden typ. Och, va med vänner, familjen och så. […] Jag 
behöver känna mig aktiverad typ mycket för att jag ska må bra. […] Ja sen 
är det ju det här med att sova ordentligt. Och inte känna sig stressad i 
skolan och sådant, så att man känner att man hinner med andra saker som 
är viktiga, som att träffa vänner och sånt (Elev 10). 

 
Återigen finner vi dock ofta att det psykiska och det sociala välbefinnandet kopplas 
samman med varandra genom att deras påverkansfaktorer många gånger är lika. Därför är 
det svårt att hitta tydliga och specifika exempel där intervjupersonerna framhåller det 
psykiska välbefinnandet och dess påverkansfaktorer som viktiga för hälsan. 
 

Det är ju att man får idrotta och ha kul tillsammans med andra då. Det kan 
vara klasskamrater, andra kompisar. […] Allt socialt umgänge, det är ju 
hälsa det med. Att man möter dem. […]Ja annars kan det bli så att om man 
inte har kompisar eller bara sitter hemma kan man glida ifrån och det 
påverkar ju psyket också (Elev 2). 

 
Gemensamt för de flesta intervjupersonerna är dessutom att de återigen framhåller risken 
till ohälsa som ett av de viktigaste motiven till varför man ska leva hälsosamt. Alla 
moment är viktiga att genomföra korrekt och med rätt dos för att undgå ett ohälsosamt 
resultat. Enligt vår tolkning tycker de flesta av intervjupersonerna att ett hälsosamt 
leverne är detsamma som att förebygga och undvika ohälsa. 
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6. Analys och diskussion 
 
 
 
 
Vi tar åter upp studiens syfte i punktform samt frågeställningar för att komplettera analys 
och diskussionsdelen ytterliggare. Förhoppningsvis kan det också underlätta för läsaren. 
Avsnittet är i största del en produkt av vår diskussion kring resultaten i förhållande till 
vår tolkningsram (bakgrund, tidigare forskning och teori). När våra tankar i 
diskussionsavsnittet krävt en värdering av en ny källa, har vi tagit upp den och beskrivit 
den på plats. Nedan har vi citerat Finn Calander som i Uppsatsens mystik (2006) 
diskuterar kring litteraturanknytningar i diskussionsavsnittet. I artikeln vill Calander bl.a. 
påvisa att en ny källa kan nämnas i diskussionsavsnittet även om den tidigare ej nämnts i 
bakgrundsavsnittet. Finner man en ny källa som är lämplig att koppla till något 
anmärkningsvärt resultat menar Calander att det finns olika möjligheter att nämna denna 
källa. Antingen skriver man in den i bakgrunden och eventuellt även ändrar om hela detta 
avsnitt. Det andra alternativet är enligt Calander att den nya källan skrivs direkt i 
diskussionsavsnittet. 
 

Eller så kan du ta tag i det uppdykande perspektivet i själva 
diskussionsavsnittet och där knyta an till relevant forskning och 
teoribildning. Bägge sätten är okej och du väljer det som på bästa sätt gör 
att läsaren förstår vad du kommit fram till och vill ha sagt (vilket för övrigt 
gäller all text i din rapport) (Rosenqvist & Andrén, 2006, sid. 182). 

 
Studiens syfte: 

• Vi vill med studien undersöka, beskriva och problematisera elevers föreställning 
av begreppet hälsa. Syftet är också att ta reda på och värdera elevernas perspektiv 
på hälsa utifrån ett salutogent eller patogent synsätt. 

• Syftet är också att det som studien ger ska eller kan ligga till grund för fortsatt 
forskning och kommande studier inom samma eller liknande ämnen/områden.  

• Vi vill med studien inte visa på färdiga lösningar på problem som studien tar sig 
an, däremot vill bidra med en diskussion kring de resultat som studien visar. 

 
Studiens frågeställningar: 

• Hur uppfattar eleverna det stora område som hälsa inbegriper och vad är hälsa för 
dem? 

• Hur ställer sig eleverna till Världshälsoorganisationens (WHO) definition av 
begreppet hälsa samt vilken tolkning har eleverna kring varje komponent i denna 
(fysiskt, psykiskt, socialt)? 

• Hur tycker eleverna att hälsa berörs i undervisningen inom ämnet Idrott och 
hälsa? 

• Vilka faktorer anser eleverna främst påverka samt vad är viktigt för deras egen 
hälsa? 

 



 32 

6.1 Tankar kring studiens utformning och genomförande 
 
 
Studien undersöker gymnasieelevers tankar kring begreppet hälsa. Ett komplext område 
där det är svårt att finna ett exakt eller ett generellt svar som gäller för alla eftersom 
människor till största del är helt olika varandra. Med bakgrunden att hälsa i sig är ett 
mycket svårgreppbart begrepp blir det en ännu mer komplex uppgift. Det går samtidigt 
att ställa sig frågan vilken nytta läsaren har av att veta hur en större grupp personer ställer 
sig till en fråga när det är individer som det i slutändan ofta handlar om? Människan är 
som sagt mycket olika varandra men ändå väldigt lika. Vi bär alla på samma gener som 
våra förfäder formade (Almvärn & Fält, 2001). Det är vanligt att vi i vårt samhälle 
försöker att kategorisera och uppskatta efter hur många som tycker på samma vis om en 
viss sak eller påstående. I ett arbete mot att förstå människan och dess beteende ser vi ett 
värde i att undersöka och finna resultat som på något sätt kan vara signifikativt för en 
större grupp. För att komma till rätta med de hälsoproblem som vi vet existerar i vårt 
samhälle (Folkhälsorapport, 2005 & BRIS-rapporten, 2005) är det viktigt att beakta det 
som vi diskuterar ovan. En studies resultat kan vara en god bakgrund till att skapa 
förändring. Samtidigt är det inte säkert att slutsatser gäller alla eftersom människan är en 
unik varelse. 

Studien som du läser är en produkt utav hur vi utifrån studiens tolkningsram har 
jobbat med genomförda intervjuer som förvandlats till data/resultat och sedan analyserat 
den för att slutligen diskutera. Vi har stora förhoppningar att det som studien har kommit 
fram till kan vara en del av ett sätt att försöka förklara och tolka gymnasieelevers tankar 
kring begreppet hälsa. Vi har under vår studie märkt att det är ett mycket stort och 
svårgripbart område som vi har valt att undersöka. Men precis som Agneta Nilsson 
(1996) menar får inte ungdomars röster ignoreras i arbetet för att hitta rätt inom området 
hälsa. De medverkande i studien har på ett genomgående vis varit intresserade och 
genomfört intervjuerna på ett för oss mycket uppskattat sätt. Vi tycker att intervjuerna har 
slagit väl ut och gällande själva genomförandet skulle vi inte ha gjort annorlunda idag 
med de förutsättningar som fanns innan den tid då intervjuerna genomfördes. Med 
utgångspunkt vid att syfte och frågeställningar är utformade som de är i studien anser vi 
att data/resultatinsamlingen har fungerat på ett bra vis. Vi anser också att det resultat som 
data/resultatdelen ger är framtagen genom ett metodiskt sätt som garanterar att det i sig är 
legitimt.    

 Vad gäller det faktum som vi berört i metodkritiken hade ett mindre antal 
frågeställningar varit optimalt för denna studie. Exempelvis kunde en koncentrerad 
frågeställning som handlar enbart om elevers uppfattning av hälsobegreppet och hur det 
berörs i ämnet Idrott och hälsa, ge oss mer djupgående intervjuer där elevernas svar 
ytterligare kunde analyseras. Därmed är det ett logiskt antagande att mer betydelsefull 
information också skulle kunna erhållas. Med det menar vi inte att det är några fel på 
svaren som vi tagit del av men i efterhand hade det kanske varit mer relevant att 
undersöka färre områden i det otroligt stora begreppet hälsa. Nu känns det som att vi har 
fått relevanta svar, men många och kanske lite till formen ytliga p.g.a. att vi har haft en 
relativt stor intervjuguide. Det känns som att vi har skrapat på ytan till en 
informationskälla som är mycket stor. För att kunna gräva djupare och få eventuellt mer 
utstuderade svar som kanske finns men som vi inte riktigt fått fram hade utökade 
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djupintervjuer och ytterliggare intervjuer varit redskap. Med en koncentration på ett 
mindre antal frågeställningar och ett mer begränsat syfte hade möjligheten funnits att ta 
del av mer fakta som handlar om just det som valts i syfte och frågeställningar. 
Sammantaget hade alltså en förändring av studien i riktning mot färre frågeställningar, 
anpassat syfte och en koncentrerad men samtidigt utökad bakgrund och tidigare forskning 
i efterhand varit att föredra. 

Sammanfattat ska det som nämnts gällande arbetets utformning förhoppningsvis 
inte kasta en skugga över den studie som vi har genomfört utan komplettera den 
ytterliggare. Vi tycker att resultaten som vi har fått är goda och att det finns intressanta 
resultat att diskutera och problematisera.  
 
 
 

6.2 Vårt resultat 
 
 
I den diskussionsdel som följer har vi sammanfattat och problematiserat resultaten som vi 
funnit speciellt intressanta. Dessutom kopplar vi här för vad teori samt tidigare forskning 
pekar på i liknande frågeställningar. Vi har även kopplat detta till syftet och våra 
frågeställningar.  
 
 
 

6.2.1 Begreppet hälsa 
 
Vad har vi kommit fram till i vår studie? I den grupp som denna studie ägt rum 
förknippas framförallt begreppet hälsa med hur man mår ur ett fysiskt perspektiv. Det är 
ur en kroppslig aspekt som hälsan främst påverkas, där en bild av människan som en 
biologisk varelse spelar störst roll för vad som kan påverka välbefinnandet. Att hälsa 
förknippas på detta sätt är tydligast både när det gäller att spontant förklara begreppet och 
i åsikter kring WHO:s definition av begreppet. Vårt resultat här stämmer väl överrens 
med resultatet i en liknande frågeställning ur Agneta Nilssons studie Ungdomars röster 
om hälsa och hälsoundervisning – några reflektioner (1996). Nilssons studie redovisar att 
ungdomarna framförallt förknippar ordet hälsa med att röra på sig och att ett 
välbefinnande uppnås genom att vara hälsosam samt äta nyttigt.  

Att eleverna spontant kopplar begreppet hälsa till ett psykiskt och/eller socialt 
tillstånd inträffar i denna studie ganska sparsamt. Enbart tre tydliga fall kan redovisas i 
resultatsammanställningen. Däremot när eleverna fått ta del av WHO:s definition finner 
samtliga att den definitionen är relevant just p.g.a. att den tar upp alla de tre 
komponenterna ”… fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande…”(Quennerstedt, 2006, 
Sid. 45) som viktiga för hälsotillståndet. Plötsligt finner de flera saker att tillägga om vad 
som påverkar hälsan. Eleverna nämner exempelvis vänner och familj, vilka också är 
viktigt för hälsan samt att påverkan av t.ex. stress leder till att man mår dåligt, främst ur 
ett psykiskt perspektiv. En annan iakttagelse som vi gjort vad gäller det psykiska och det 
sociala tillståndet är att dessa ofta anses påverka varandra. Detta eftersom de många 
gånger har gemensamma påverkansfaktorer. Vad det beror på känns för oss mycket svårt 
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att redogöra för. Säkerligen grundar sig detta fenomen i flera bakomliggande faktorer. 
Men vi anser oss ändå ha några relevanta åsikter till vad fenomenet kan bero på. För det 
första är det nog bara att konstatera att det finns en tydligare koppling mellan dessa två 
komponenter och hur deras påverkansfaktorer ofta förefaller vara gemensamma, än hur 
det ter sig mellan exempelvis en fysisk påverkansfaktor och det sociala välbefinnandet. 
Exempelvis anser vi det vara normalt att man kan må dåligt psykiskt om man inte har 
vänner som tycker om en. I motsats till detta finner vi som exempel att kostens betydelse 
för det sociala välbefinnandet påverkar varandra i mindre utsträckning. För det andra 
pekar resultatet i föregående frågeställning, om att spontant tala om hälsa, på att denna 
företeelse i sig är relevant. I föregående frågeställning var det enbart några som menade 
på att även den sociala och den psykiska aspekten var viktiga för det totala 
välbefinnandet. En känsla hos oss är att dessa aspekter får för lite utrymme gentemot den 
fysiska aspekten kopplat till hälsa. Vi tror helt enkelt att ett överflöd av information, både 
från media och från gemene man, oftast är riktad mot hälsa ur ett fysiskt perspektiv och 
hur man ur en kroppslig aspekt bör agera för att nå ett välbefinnande. Exempelvis 
presenteras det i tidningar diverse bantningsmetoder och hur drömidealet, om att få 
”tvättbrädemage” på en månad, innan ”strandsäsongen” börjar, ska nås. Eller när reklam-
TV presenterar det ena hemmagymmet efter det andra med ett antal märkliga diagram 
som visar på att just denna mirakelmaskin är den bästa på marknaden. P.g.a. rådande 
situation finns risken att Världshälsoorganisationens (WHO) definition trängs undan till 
periferin, och den blir därmed inte känd för den stora allmänheten på det sätt den kanske 
borde. Därmed tror vi att många också missar kopplingen mellan hälsa och psykiskt samt 
socialt välbefinnande. 

Vad gäller WHO:s definition i övrigt visar denna studies resultat att den uppfattas 
som relevant i mycket stor omfattning. Flera intervjupersoner påpekar också att det 
annars är vanligt att hälsa enbart ses utifrån ett fysiskt perspektiv. I föregående diskussion 
har vi resonerat kring detta faktum och för vår egen del finner vi ett stort värde i att ta till 
oss dessa åsikter. Framför allt ser vi detta som en mycket relevant information att ta med 
oss i vårt framtida yrke som lärare i Idrott och hälsa. 
 
 
 
6.2.2 ”Idrott och hälsa” 
 
Den största del av den tidigare forskning vi i denna studie tagit del av visar på att 
skolämnet Idrott och hälsa framförallt erbjuder hälsa ur dess fysiska aspekter i 
undervisningen. Mikael Quennerstedt (2006) som i sin studie har granskat lokala 
läroplaner, finner att undervisningen främst erbjuder hälsa ur dess fysiska karaktärsdrag 
med ett kroppsligt välbefinnande som det fundamentala. Ett hälsosamt leverne motiveras 
dessutom ofta genom att man på så sätt undviker risken för ohälsa. Studien Skolämnet 
Idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002 pekar i stort sett 
på liknande resultat. Studien kommer fram till att Idrott och hälsa ett upplevelseämne där 
den egna kroppen och rörelseaktiviteter sätts i fokus. Det viktigaste enligt lärarna var att 
eleverna fick ha roligt genom fysisk aktivitet och därigenom också lära sig om hälsa. 
Lektionsinnehållet domineras dock av bollaktiviteter och lekar, således uppfylls inte 
vikten av kunskapsförmedlingen av hälsa. Lektionsinnehållet och vad som av lärarna 
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anses vara viktigt stämmer alltså inte helt överens. Enligt eleverna i ovanstående studie är 
den fysiska aspekten av hälsa en av de mest fundamentala bitarna med undervisningen i 
ämnet. Ämnets vikt motiveras enligt dem med att man har roligt genom att man rör på sig 
(Eriksson m.fl. 2005). Även Skolprojekt 2001 styrker denna tes eftersom elevers 
förväntningar på undervisningen främst baseras på att det i ämnet ges möjlighet att utöva 
fysisk aktivitet och träning. Lärarna i samma studie anser att ämnets viktigaste funktion 
är att fokusera på kunskaper i hälsa (Engström, Redelius, 2002). Vilka kunskaper om 
hälsa som lärarna i ovan nämnda studie anser vara viktiga har vi dock inte funnit något 
svar på.  

Vår studie visar på elevers uppfattning om hur hälsa erbjuds i ämnet. Även vi finner 
att hälsoundervisningen främst uppfattas ur dess fysiska aspekt. Det handlar om hälsa 
genom fysisk aktivitet under lektioner samt genom kunskapsinlärning om hur kroppen 
påverkas av hur man som person behandlar den. En anmärkningsvärd iakttagelse som vi 
har gjort i vår studie är att några av eleverna inte ser någon koppling mellan hälsa och det 
som sker i den praktiska undervisningen i ämnet. Hälsa enligt dem är enbart det som 
berörs i ämnets teoretiska undervisningsmoment. Quennerstedt (2006) hänvisar i sin 
avhandlig till en studie publicerad av Håkan Larsson, i vilken vår iakttagelse finner 
likheter. Larsson menar på att hälsobegreppet sällan berörs i lokala arbetsplaner. Och där 
begreppet berörs, omnämns det snarare som ett separat moment i undervisningen. 

Att hälsa i undervisningen förknippas med socialt och/eller psykiskt välbefinnande 
förekommer i vår studie i ett fåtal fall. Eleverna som omnämner dessa pekar på vikten av 
att samarbeta och fungera i grupp under lektionerna. Men vissa elever poängterar också 
att de skulle vilja se mer av undervisningen kopplat till dessa aspekter. Quennerstedts 
studie (2006) visar på att ämnet i stort präglas av dess sociala karaktärsdrag. Dock finner 
han att dessa karaktärsdrag sällan är kopplade till begreppet hälsa eller välbefinnande. 
Quennerstedts studie är baserad på läroplansgranskning och utifrån denna anser han det 
vara relevant att påvisa på vilket sätt undervisningen berör begreppet hälsa. Vår studie 
bygger som sagt på elevintervjuer. I våra intervjuer fick eleverna i ett tidigt skede 
dessutom ta del av WHO:s definition av begreppet hälsa. Av detta att döma kan våra 
senare frågeställningar ha fått ett annat svar än vad de spontant skulle ha fått från 
eleverna utan vetskapen om denna innan. Känslan vi har är att eleverna, innan 
frågeområdet kring WHO:s definition, i mindre utsträckning berör hälsa utifrån dess 
psykiska och sociala aspekter än vad de gör efter att de fått ta del av definitionen. Kanske 
hade deras svar kring ovanstående frågeställning sett annorlunda ut med ett annat upplägg 
av intervjun. Eventuellt hade eleverna då inte över huvud taget kopplat att hälsa i 
undervisningen även berörs utifrån de sociala aspekterna. Men svaren står ändå fast och 
blir inte mindre viktiga p.g.a. av detta anser vi. 

Ovan redovisar vi om Erikssons (2005) tankar kring att lärare många gånger 
undervisar om något annat på lektionerna än det som de egentligen anser vara viktigt. 
Samtidigt vill också eleverna förändra undervisningen i hälsa på olika vis. Problemet 
beror kanske på just det som Meckback och Söderström (2002) tar upp gällande hur 
svårtolkad kursplanerna i Idrott och hälsa kan vara. Vår slutsats blir att hälsa i 
undervisningen är en produkt utav hur läraren i Idrott och hälsa utefter eget kunnande och 
erfarenhet har tolkat läroplan och kursplan och hur denne sedan väljer att ta med hälsa i 
sin undervisning. En sådan produkt är mycket svår att utvärdera och därför också mycket 
svår att kontrollera och förändra. Elever uppfattar hälsoundervisning på många olika sätt. 
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Kanske är det ett resultat av att lärarna i Idrott och hälsa själva har svårt att veta vad som 
är hälsa och hur det ska integreras i samt hur det genomsyrar undervisningen. Ett 
samarbete mellan lärare och elever för att nå en bättre hälsoundervisning förekommer 
antagligen också i mycket liten grad. En uppgift för kommande lärare i Idrott och hälsa 
kan enligt oss vara att ta den del som hälsan är i undervisningen på allvar och hela tiden 
försöka reflektera över hur hälsa ska finnas med i undervisningen. Vi lägger vikt vid det 
som Mikael Alexandersson (1999) skriver gällande reflektion. Han menar på att den 
professionelle läraren är en uppmärksam och lärande lärare. Det är genom aktiv handling, 
uppmärksamhet i handlingen och förmågan att hålla flera alternativ öppna samtidigt som 
man har översikt över både undervisningen och prövar sig fram som är grunden för 
lärarens utveckling. I och med uppmärksamhet kan man lära sig samtidigt. Tillsist ställer 
vi oss frågan om en reflekterande lärare är svaret på problemet som finns med skolans 
styrning och då även för problemen som finns med att lära ut hälsa på ett bra vis i 
undervisningen i ämnet Idrott och hälsa? Mikael Alexanderssons bok Styrning på 
villovägar (1999) tar upp vad som avses med reflektion och reflekterad praktik i skolans 
värld samt diskuterar skolans styrning. Alexandersson genomför i andra hälften av sin 
bok en granskning av skolans utveckling med hjälp av tre andra författare åsikter.  

 
 
 

6.2.3 Den egna hälsan 
 
Återigen står fokus på hälsa utifrån dess fysiska karaktär. I denna studie finner samtliga 
att deras egen hälsa framförallt påverkas av hur man behandlar kroppen. Viktiga 
påverkansfaktorer är träning, kost, sömn och över huvud taget att undvika sjukdom och 
skada. Nästan samtliga nämner dessutom det sociala samt det psykiska välbefinnandet 
som viktiga aspekter för den egna hälsan. Men likt tidigare resonemang är dessa specifika 
aspekter samt deras påverkansfaktorer svårt att frånskilja varandra. Agneta Nilsson 
(1996) redovisar i sin artikel att det viktigaste för ungdomars personliga välbefinnande är 
att må bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt. När ungdomarna i Nilssons studie fick 
svara på frågan ” vad som fick dem att må bra?” var det många som berörde sin sociala 
situation och varför det är viktigt med psykiskt välbefinnande. Vårt resultat här stämmer 
således väl överens med hennes tidigare forskning. Dock vill vi återigen i diskussionen 
öppna för frågeställningen om vårt resultat hade blivit annorlunda om eleverna ej fått ta 
del av WHO:s definition innan? 
 
 
 

6.2.4 Perspektiv på hälsa 
 
I syftet nämner vi att studien även hade som avsikt att försöka besvara huruvida elevernas 
uppfattning kring begreppet hälsa är salutogent eller patogent. Detta är inte helt lätt att 
tydligt avgöra. Men med hjälp av vissa mönster och tendenser som går att utläsa i 
elevernas svar kring samtliga frågeområden, har vi i detta avsnitt ändå försökt göra en 
relevant bedömning i denna fråga. 
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Som vi redogjort för tidigare handlar hälsa ur ett salutogent perspektiv, enligt Aron 
Antonovsky (2005), till stor del om att kunna besvara frågan om vad som bidrar till 
hälsoutveckling samt att utifrån individuella resurser leva ett liv som strävar mot 
hälsoutveckling. Hälsa är en process som människan hela tiden genomgår och på så sätt 
kan denne ha hälsa oberoende av vilken fysisk status som hon/han har. Det avgörande 
faktum för att en människa ska må bra är om hon/han anser sig ha tillräckligt med 
resurser för att hantera alla de stressorer som hon/han utsätts för i vardagen. Enligt 
Antonovsky är KASAM här en viktig påverkansfaktor i förhållandet mellan individ och 
omgivning samt åt vilket håll hälsoutvecklingen sker.  

Ur ett patogent perspektiv ses hälsa däremot som ett statiskt tillstånd där 
undvikandet av ohälsa och dess risker är det mest centrala. Människans fysiska förmåga, 
kroppen och dess funktioner är den absolut viktigaste aspekten för att bedöma om någon 
har hälsa. Ett hälsofrämjande arbete enligt ett salutogent perspektiv är nästan detsamma 
som att undvika, förebygga eller bota ohälsa (Quennerstedt, 2006). 

Tendensen och mönstret i vår studie pekar på att hälsoperspektivet främst är av 
patogen karaktär. Dock är det inte helt tydligt att det måste vara på det viset. I vissa 
fragment kan vi urskilja tankegångar som även visar på ett salutogent hälsoperspektiv. 
Exempelvis tolkar vi två citat kring frågorna om WHO:s definition som att de visar en 
tendens utav salutogena tankegångar. Vi syftar på två intervjupersoner som talar om 
definitionens senare del med resonemang om att hälsa kan uppnås även om man inte är 
helt fysiskt tillfredsställd. Men genomgående för hela studien är i alla fall, enligt vår 
tolkning, att hälsa, i stor majoritet, upplevs som något statiskt som man antingen kan 
bedömas ha eller sakna. Dessutom framhålls ofta risken till ohälsa som ett av de 
viktigaste motiven till varför man ska leva hälsosamt. I hela studien är det också klart att 
hälsa främst karakteriseras utifrån en fysisk aspekt. I resultatsammanställningen har vi 
noga granskat elevers tankegångar kring huruvida dessa karaktärsdrag förkommer och 
funnit att detta mönster är genomgående för samtliga intervjuer. P.g.a. nämnda mönster 
har vi också dragit slutsatsen att perspektivet på hälsa bland elever till dess absolut största 
del är patogent.  

Vad gäller tidigare forskning menar Quennerstedt (2006) att hans studie, om vilket 
sätt hälsa erbjuds i undervisningen inom Idrott och hälsa, i stor omfattning visar på att 
perspektivet här är patogent. Vår studie av gymnasieelevers uppfattningar kring detta 
pekar i stort sett i samma riktning. Vi har kommit fram till att kunskaperna om hälsa som 
erbjuds baseras på hälsa som ett statiskt tillstånd av fysiskt välbefinnande som uppnås 
genom att behandla den biologiska kroppen på ett speciellt sätt.  

Både vad gäller hälsoperspektivet i stort och vad eleverna anser om vad som 
erbjuds i ämnet Idrott och hälsa anser vi att denna information är nyttig att ta till sig av 
som lärare i ämnet. I utdraget ur kursplanen som vi redovisat i kapitel 2.4 står det under 
Ämnets karaktär och uppbyggnad följande:  

 
Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl 
fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnets kärna utgörs av fysisk 
aktivitet, utformad så att alla, oavsett förutsättningar, skall kunna delta 
och utvecklas på egna villkor. Ämnet stimulerar till medvetenhet om den 
egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket, 2000).  
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Utdraget ovan visar, enligt vår uppfattning, att ämnets karaktär faktiskt ska bidra till att 
undervisningen återspeglas ur ett salutogent hälsoperspektiv. Vår studie tyder däremot på 
att motsatsen sker. Tycker vi inte som lärare i Idrott och hälsa att ett salutogent perspektiv 
på hälsa är att föredra hos våra elever? Eller beror det på, likt den tidigare diskussionen 
om att kursplanen är svårtolkad, att vi bortser eller missar detta uppdrag? Av ovanstående 
utdrag är det enbart den del att ämnets kärna ska utgöras av fysisk karaktär som tydligt 
styrks i vår studie. Men vi anser att vi som lärare även måste ta till oss av det salutogena 
perspektivet på hälsa och även vidareförmedla bland elever. På det viset kan vi uppnå ett 
resultat där dessa tankar genomsyrar såväl undervisningen som elevernas helhetssyn på 
begreppet hälsa. 

Slutligen ställer vi oss frågan om vi har fått svar på våra frågeställningar. Utifrån 
den diskussion som vi har fört ovan anser vi frågeställningarna har blivit besvarade.  
 
 
 

6.3 Slutsatser  
 
 
Slutsatserna som vi drar är inte på något vis definitiva. De är produkter av den 
undersökning och den tolkningsram som just denna studie har använt sig av. Precis som 
vi nämnde i vårt syfte avser vi inte att visa på några fullständiga lösningar. Dock finner vi 
det relevant att föra en diskussion kring förslag på lösningar som kan fungera i ett arbete 
för en bättre hälsoundervisning. Vi vill åter upplysa läsaren om att studien undersöker 
elever som har läst eller är i slutfasen av gymnasiets A-kurs i Idrott och hälsa. 
 

• Elever förknippar hälsa främst ur ett fysiskt perspektiv. Detta är genomgående för 
hela studien. Inte alls i samma utsträckning förknippas hälsa till att innefatta ett 
socialt och psykiskt välbefinnande. Vi tolkar det som en produkt av den rådande 
samhällssituationen.  

• Vi finner även att hälsoundervisningen främst uppfattas ur dess fysiska aspekt. 
Utöver den fysiska aspekten har elever svårt att tolka på vilket sätt begreppet 
hälsa berörs i undervisningen. Vi tror att det kan bero på att lärarna i Idrott och 
hälsa själva har svårt att tyda begreppet hälsa och kursplanerna. 

• Tendensen och mönstret i vår studie pekar på att gymnasieelevers hälsoperspektiv 
främst är av patogen karaktär. För lärare i Idrott och hälsa är det ett resultat som 
enligt oss betyder att han/hon bör förändra sin undervisning vad gäller synen på 
hälsa. 

 
 
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
 
Det som vi främst anser som en relevant fortsatt forskning är en studie som undersöker 
hur lärare i Idrott och hälsa uppfattar begreppet hälsa samt hur de tolkar styrdokumenten. 
Studien skulle också kunna undersöka hur lärarna undervisar om hälsa under sina 
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lektioner samt varför. En annan ingång till det som studien syftar att undersöka hade 
kunnat vara en komparativ studie mellan olika gymnasieskolor där främst elevers 
uppfattningar av hälsa inom undervisningen i ämnet Idrott och hälsa och deras 
uppfattning av begreppet hälsa hade varit relevant att undersöka och jämföra. En sådan 
studie kräver enligt oss betydligt fler intervjupersoner, eller möjligtvis en 
enkätundersökning, och fler gymnasieskolor att betrakta än vad vi i vår studie har gjort. 
Även en komparativ studie som fokuserade på skillnaden mellan elever som går olika 
program skulle var genomförbar, kanske främst för att se hur de uppfattar begreppet, 
samt ämnet Idrott och hälsas undervisning, gällande hälsa.  En genusbaserad jämförelse 
hade också varit genomförbar. Med tanke på ämnet idag är mycket aktuellt kan det 
säkerligen finnas någon intressant vinkling med tanke på genus att göra.  Kanske finns 
det ett värde att finna i uppfattningen av lektionerna i Idrott och hälsa samt kring vad som 
är viktigt för att de ska ha en bra hälsa? Fortsatt forskning hade även utökat möjligheterna 
till ett större urval av elever. Med ett större urval finns också potentialen att utveckla en 
studie i olika riktningar exempelvis i de riktningar som nämnts i ovanstående del. Med 
mer tid till förfogande finns tänkbarheten att utöka undersökningsområdet i princip hur 
mycket som helst. Det som framförallt hade behövt förändras om de ovanstående 
studierna skulle genomföras är det som vi har diskuterat gällande en förändring av syfte 
och frågeställningarna i vår analys och diskussion. Mer fokus på någon eller några av de 
frågeställningar som vi har använt oss av eller eventuellt frågeställningar som en ny 
studie tar fram. Detta för att utöka möjligheterna till att undersöka ämnet djupt istället för 
att skrapa det lite lätt på ytan. 
 
 
 

6.5 Slutord från författarna 
 
 
Agneta Nilsson (1996) menar på att ungdomars röster är viktiga för att hitta rätt inom det 
otroligt stora område som hälsa är. Hennes artikel i boken Är Pippi Långstrump – en 
hälsoupplysare eller en hälsorisk har väckt tankar hos oss och hjälpt oss att utveckla våra 
tankar kring vad det är vi ville ta reda på genom vår studie. Vi liknar svaren som vår 
studie har gett vid en av många små ljusstrålar i ett stort mörkt rum, där det mörka 
rummet står för sanna upplysningar om hälsa. Ett helt upplyst rum är för oss en utopi men 
strävan efter det är en för människan viktig process, där vi anser att vår studie hör 
hemma. 

Vill vi även hänvisa till Nilssons önskan i vilken vi till fullo instämmer. En önskan 
som Nilsson uttrycker om att forskning om vad ungdomar verkligen tycker och tänker 
bör bedrivas i större omfattning. 

Tillsist vill vi ge ett stort tack till eleverna som ställde upp på intervjuer, de två 
gymnasieskolor som vi har besökt samt de lärare i Idrott och hälsa som bidragit till att 
intervjuerna kunde genomföras. Vi vill även tacka vår handledare Stefan Lund för nyttiga 
tips och bra samarbete. Slutligen går också ett varmt tack till Herr Holmberg och Herr 
Lundmark för trevliga kaffepauser och ett gott stöd när vinden blåst snålt. 
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8. Bilagor 
 
 
 
 

8.1 Intervjuguide 
 
 
Vårt första frågeområde är stort och övergriper egentligen samtliga kommande områden. 
Men det är intressant att se elevens hälsoperspektiv innan vi redogjort för 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition. 

1. Vad är hälsa?  

• Förklara med egna ord. Vad innebär detta begrepp? 
• Vad är god hälsa/dålig hälsa? 
• Finns det något speciellt recept för att nå en bättre hälsa? 
• Varför, På vilket sätt, Exemplifiera, Vad påverkar?  
 

Mikael Quennerstedt redogör i sin doktorsavhandling för WHO:s definition av hälsa. 
WHO definierar hälsa enligt följande: 

"Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet" 
(Quennerstedt, 2006, sid. 45) 

Utifrån denna definitions tre tunga begrepp har vi skapat följande fyra frågeområden. 
Eleven får ta del av definitionen innan intervjun kring begreppen fortsätter. 

2. Tycker du denna definition är relevant/en bra definition av 
hälsa? 

• Varför/varför inte? 
• Vad är bra/inte bra med definitionen? Exemplifiera. 

3. Vad är fysiskt välbefinnande? 

• Förklara med egna ord. Vad innebär detta begrepp? 
• Varför, På vilket sätt, Exemplifiera, Vad påverkar?  
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4. Vad är psykiskt välbefinnande? 

• Förklara med egna ord. Vad innebär detta begrepp? 
• Varför, På vilket sätt, Exemplifiera, Vad påverkar?  

5. Vad är socialt välbefinnande? 

• Förklara med egna ord. Vad innebär detta begrepp? 
• Varför, På vilket sätt, Exemplifiera, Vad påverkar?  

 

Våra sista frågeområden är kopplat till skolan och framförallt begreppet hälsa inom 
ämnet idrott och hälsa. Dessutom väljer vi här att ta med en fråga där eleven utifrån sina 
egna perspektiv på begreppet förhåller sig till hälsa. 

6. Hur tycker du att ämnet Idrott och hälsa berör begreppet hälsa. 

• Exemplifiera, Vad har ni exempelvis gjort under lektionerna? Och hur/på 
vilket sätt har det kopplats till hälsa? 

• På vilket sätt berörs fysik/ psykisk och socialt välbefinnande i 
undervisningen? 
• Vad är bra/dåligt med denna undervisning? 
• Varför, På vilket sätt? 

7. Vad är viktigt för att du ska må bra? Ha en god hälsa? 

• Varför är det viktigt? 
• Hur? 

8. Har ämnet Idrott och hälsa påverkat din hälsa på något vis? 

• Positivt/negativt? 
• Varför? 

 


