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Abstract 
 
Linneuniversitetet, institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, 2009. 
Arbetets art: Examensarbete 15p 
Titel: Hälsoundervisning – Elevers syn på hälsa inom ämnet Idrott och hälsa. 
Författare: Johanna Persson 
Handledare: Gunilla Hörberg 
 
Fler unga människor än någonsin är idag överviktiga och stress och stressrelaterade 
symptom drabbar idag allt fler unga. Därför är det viktigt att unga människor får 
kunskaper om hur de på bästa sätt kan ta hand om sig själva. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever som läser gymnasiets kurs Idrott och 
hälsa A ser på den hälsoundervisning de får. 
Detta är relevant för alla som arbetar som idrott och hälsa lärare för att kunna hitta en 
jämkning mellan kursplan och elevernas tankar och förkunskaper. 
 
Genom intervjuer och fokusintervjuer kom jag fram till att eleverna vill lära sig mer om 
stress och hur man hanterar stress samt om kost. Eleverna tycker däremot att 
idrottsläraren inte är rätt person att lära ut kunskaper om tobak. 
 
Nyckelord: Hälsa, Idrott och hälsa, tobak, alkohol, kost.   
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1 Inledning 
 
 
Denna studie är en undersökning kring hur elever uppfattar undervisningen kring 
begreppet hälsa i ämnet Idrott och hälsa. Vilka tankar, erfarenheter och önskningar har 
eleverna, detta är intressant för att man som Idrott och hälsa lärare måste hitta 
jämkningen mellan vad kursplanen säger att eleverna ska lära sig och vad eleverna 
själva har för behov och intressen. Som Idrott och hälsa lärare känns det mycket 
relevant att lära samhällets unga medborgare om hälsa och hur de kan uppnå och 
behålla en god hälsa genom livet, detta måste vara något av det viktigaste eleverna kan 
få med sig från sina skolår. Samtidigt ska kursplanens mål och betygskriterier 
omvandlas till lokala mål och betygskriterier och här gäller det som lärare att vara i fas 
med vad dels kursplanen säger dels vad eleverna har för tankar och behov, allt för att 
undervisningen ska bli så bra som möjligt. Att minska ohälsan i samhället är mycket 
viktigt och måste ske på en bred front där kunskaper och färdigheter för att bibehålla en 
god hälsa måste nå ut till alla medborgare i samhället. Den naturliga basen för detta blir 
skolan och framförallt ämnet Idrott och hälsa. Att då veta vad eleverna har för tankar 
om hälsoundervisningen och vilka deras intressen och behov är, är av intresse för alla 
som på något sätt jobbar med hälsa inom skolan då det är viktigt att möta eleverna på 
deras nivå och att undervisningen blir anpassad efter eleverna, och inte bara efter vad 
läraren tycker att kursplanen säger eftersom kursplanen är öppen för tolkning och det är 
bra om detta kan ske i ett samspel med eleverna. 
Fysisk inaktivitet och övervikt blir allt vanligare, och allt fler får diabetes typ 2. 
Diabetes typ 2 kallas även för åldersdiabetes, då äldre människor förr vanligen 
drabbades av den. Idag är det många yngre människor som får typ 2 diabetes. Denna 
diabetes kräver inte behandling med insulin utan är behandlingsbar med rätt kost och 
motion. Men vad äter eleverna och är de medvetna om vad de äter, ger vi dem de 
kunskaper de behöver för att kunna fatta väl underbyggda val kring sin egen hälsa? 
 Samhället förändras och utvecklas och samhällets utveckling speglar hur ämnet Idrott 
och hälsa förändras och utvecklas. Ämnet, ja hela skolan, ska ge eleverna kunskaper att 
kunna möta både dagens och framtidens samhälle.1 
Forskning visar att fysisk aktivitet och en balanserad kost är ett av de bästa sätten att 
behålla hälsan på. Många av våra vanligaste sjukdomar är starkt sammankopplade med 
vår livsstil.2 Det innebär att med rätt kunskaper och med verktyg att omsätta dessa 
kunskaper praktiskt skulle många utav våra välfärdssjukdomar kunna minska 
dramatiskt. Då det är skolans uppdrag att arbeta för detta gjorde det mig intresserad av 
att genomföra denna undersökning då jag känner att det skulle gagna mig och andra 
som arbetar som idrottslärare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ekberg, Erberth, 2000, s.15 
2 Ekberg, Erberth, 2000, s.45 
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2 Bakgrund 
 
Då studiens syfte har sin utgångspunkt i att söka svar kring vad elever tycker om den 
hälsoundervisning de får inom ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet följer här en 
bakgrund som redogör för olika aspekter av hälsa samt vad som påverkar hälsan och 
vad som motiverar och intresserar till hälsa. 
  
 
2.1 Vad är hälsa? 
 
Begreppet hälsa är svårt att definiera eftersom det finns en mängd olika synsätt då hälsa 
är ett komplext begrepp vilket innefattar både hälsa och sjukdom. Synen på hälsa har 
förändrats över tiden och den har i dagens läge flera perspektiv.3 
 Hälsa kan sammanfattas som: 
 ”Hälsa är att må bra, att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och 
för att kunna förverkliga sina personliga mål”4 
 
Även WHO har definierat begreppet hälsa. De menar att det är ett tillstånd av både 
fysisk, psykisk och socialt välmående och inte bara avsaknad av sjukdom.5 
 
Hälsa har flera olika perspektiv6, vilka kan dela upp i upplevd hälsa och kroppslig hälsa. 
Den upplevda hälsan kan då ses som att må bra eller att må dåligt medan den kroppsliga 
hälsan kan ses som frisk eller sjuk. Hälsan påverkas av flera faktorer såsom livsstil, arv 
och miljö. Det har skett ett paradigmskifte kring hälsobegreppet från ett biomedicinskt 
synsätt, där den biostatistiska ansatsen ingår i ett mer humanistiskt synsätt där det 
holistiska och salutogena perspektiven finns representerade.7 
 
Det finns flera olika perspektiv på hälsa och jag kommer här att beskriva flera av dem: 
Holistisk ansats8: Hälsa ses inom denna inriktning som något mer än bara avsaknad av 
sjukdom. Utgångspunkten är hälsa och inte sjukdom. Människan har en 
handlingsförmåga för att kunna förverkliga de saker i livet som är viktiga för henne.  
 
 ”Att ha hälsa är relaterat till i vilken utsträckning människan har förmåga att 
förverkliga sina vitala mål utifrån alla de förutsättningar, socialt, kulturellt och 
ekonomiskt, som hon lever under”9 
 
Detta innebär att det är ohälsa när personen inte har förmågan att nå de mål hon vill nå, 
om dessa är av stor betydelse för henne. En person kan uppfatta sig som att den har 
hälsa trots sjukdom. Typiskt för det holistiska perspektivet är att man ser människan 
som en varelse, vilken interagerar med sin omvärld och att man definierar sjukdom 
utifrån hälsa.10 
I det holistiska perspektivet används ofta hälsokorset för att visa på olika dimensioner. 
Hälsokorset har fyra olika poler, vilka är, må bra, må dåligt, vara sjuk samt att vara 
frisk. 

                                                           
3 Östlin P, Danielsson M, Diderichsen F, Härenstam A, Lindberg G.1996.  
4 Rydqvist L, Winroth J. 2002. S.16 
5 www.who.int/about/en/ 
6 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
7 Medin J, Alexandersson K 2000.  
8 Medin J, Alexandersson K 2000. 
9 Medin J, Alexandersson K 2000. S.48 
10 Medin J, Alexandersson K 2000.  
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Polerna må bra och må dåligt är relaterad till den upplevda hälsan och polerna frisk och 
sjuk är relaterad till den kroppsliga hälsan. Mellan dessa poler sker ett växelspel.11 
 
Salutogen ansats: En människa har en god hälsa, då hon upplever en känsla av 
sammanhang, KASAM. 
 ”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att de stimulus som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga, de resurser som krävs för att möta de krav som dessa stimuli ställer 
finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang”12 
 
 Människor är alltid utsatta för stress och påfrestningar av olika slag. Detta är ett 
naturligt tillstånd för människor och inom denna teori är inte det intressanta vad som 
orsakar ohälsa och sjukdom, utan vad det är som gör att människor trots dessa 
påfrestningar kan ha hälsan. Själva ordet salotognes13 står för hälsans ursprung där 
orden saluto står för hälsa och genes står för ursprung. 
Denna teori bygger på att människor har ”individens generella motståndsresurser”14 
Dessa motståndsresurser är det som underlättar för människan att kunna se sin 
omgivning med mening och kunna känna att man kan hantera sin omgivning.  Dessa 
generella motståndsresurser kan kategoriseras: 
”Personella (fysiska, psykiska, kognitiva resurser) 
Sociala (relationer, makt, status) 
Materiella (pengar, bostad, kläder, utrustning) 
Kulturella(normer, värden, traditioner)”15 
 
Det är dessa generella motståndsresurser som i kombination med en hög känsla av 
sammanhang ger hälsa. 
Människan befinner sig på ett kontinuum mellan hälsa och sjukdom. På detta 
kontinuum rör sig individen mot antingen den ena eller den andra polen.16 
 
Biostatistisk ansats: Hälsa ses i denna teori som frånvaro av sjukdom och har sitt 
ursprung i naturvetenskapen. Följande citat illustrerar hur den biostatistiska synen på 
hälsa är: 
”En människa är vi hälsa då hennes kropp och psyke fungerar i enlighet med det 
arttypiska mönstret.” 17 
Med det arttypiska mönstret menas vad som är statistiskt normalt för en människa. Om 
en människa avviker från detta statistiska mönster ses hon som sjuk. På detta sätt räknas 
det ut med siffror om en människa är frisk eller sjuk 18 
Hälsa ses som frånvaro av sjukdom. Denna teoris fokus ligger på människan som en 
enbart biologisk varelse, där andra faktorer som en människas sociala tillvaro inte är 
intressant i förhållande till hälsan.19 
 
 
 

                                                           
11 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
12 Antonovsky A 1987. S. 41 
13 Medin J, Alexandersson K 2000.  
14 Medin J, Alexandersson K 2000. S.64 
15 Rydqvist L, Winroth J 2002. S. 15 
16 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
17 Medin J, Alexandersson K. 2000. S. 45 
18 Medin J, Alexandersson K. 2000.  
19 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
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2.2 Kursplanen i Idrott och hälsa A   
 
Kursplaner kan inte ses som tidigare forskning då den är författad av politiker och hör 
egentligen inte hemma i bakgrunden på en rapport men då jag ansåg att kursplanen var 
av stor vikt för att få en tydlig förståelse och inblick i ämnet idrott och hälsa så fann jag 
den ändå ha sin plats här. 
 
I kursplanerna står målen för varje ämne, kursplanerna kompletterar läroplanen och 
innehåller betygskriterier.20 
Idrott och hälsa A är en kärnämneskurs som läses av alla på gymnasiet, Idrott och hälsa 
B är en valbar kurs som bygger på kunskaper från Idrott och hälsa A.21 
Det är först från 1994 års läroplan som ämnet heter Idrott och hälsa, innan hette det 
endast Idrott.22 Begreppet hälsa används flitigt i kursplanen för Idrott och hälsa men är 
inte definierat och upplevs som otydligt av både lärare och elever.23 
 
 I Kursplanen för gymnasiets kurs Idrott och hälsa A vilket är en kärnämneskurs står att 
läsa, att den har som grund att hälsa innebär både fysisk, psykisk och socialt välmående. 
Det står även att eleverna ska bli medvetna om vad deras livsstil betyder för deras hälsa. 
Ämnet syftar till att eleverna ska bli hälsomedvetna och få fördjupad kunskap om hur 
kroppen fungerar och vad som främjar hälsan och på så sätt kunna vara aktiva kring 
dessa frågor under resterande liv. 
Kursplanen trycker på att grunden i ämnet ska utgöras av fysisk aktivitet och att hela 
ämnet skall stimulera till att eleverna ska bli medvetna om hur stor betydelse livsstilen 
har för den egna hälsan.24 
 Kursplanen har som utgångspunkt att det finns ett samband mellan hälsa, livsstil och 
livskvalitet och väljer därför att betona de kunskaper som påverkar och främjar hälsan, 
men efter det står att det även ingår kunskaper om kost och motion. 
 En viktig del är även att eleverna ska få kunskap om drogers skadliga inverkan där 
kursplanen trycker på detta genom att använda betoningen ”en väsentlig aspekt är även 
drogers och dopingpreparats skadliga inverkan”25 
Ämnets syfte är att eleverna ska bli hälsomedvetna och veta vad som påverkar både det 
sociala, fysiska och psykiska välbefinnandet.26 
Eleverna ska få kunskaper om hur kroppen fungerar både i arbete och vila och eleverna 
ska kunna ”tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering”27 
 
 
2.3 Hälsoundervisning i skolan 
 
Hälsoproblemen i Sverige har varierat över tiden, tidigare var infektioner ett stort 
problem och människors beteende behövde förändras för att få bukt med problemet. 
Här spelade skolan en mycket stor roll och var mycket effektiv i sitt arbete. Förbättrad 
hygien vilket t.ex. innebar att tvätta händerna efter toalettbesök och innan maten lärdes 
ut till alla, inte bara genom teoretisk kunskap utan att man faktiskt gjorde det varje dag i 

                                                           
20 www.skolverket.se/sb/d/1294 
21 www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=8&skolform=21&sprak=sv&id=I 
22 Skolverket, 2003 . Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002. 
23 Thedin Jakobsson, B. 2005 
24 www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=8&skolform=21&sprak=sv&id=I 
25 www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=8&skolform=21&sprak=sv&id=I 
26 www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=8&skolform=21&sprak=sv&id=I 
27 www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=5&skolform=21&sprak=sv&id=32. S.1 



 8 

skolan under lärarens överseende.28 Idag är skolans hälsoundervisning främst kopplad 
till att minska användandet av alkohol och tobak samt att förändra ungdomars kost och 
motions vanor.29 Metoderna som används är främst kunskaper om vilka risker det 
medför att t.ex. röka och vad det kan leda till. Attitydpåverkan med metoder som 
värderingsövningar används också. Tyvärr har skolan inte lyckats lösa dagens 
hälsoproblem lika bra som skolan gjort innan. Undervisning om alkohol ger ingen 
effekt på ungdomars konsumtion av alkohol. Liknande resultat redovisas kring kost 
mm. Trots dessa nedslående resultat ger skolan ungdomar tillgång till begrepp och 
kunskaper som gör att de kan bygga sig en egen bild av vad som påverkar hälsan och 
själva tolka de olika hälsobudskapen.30 
 
2.4 Livsstilsfaktorer samt levnadsvanor 
 
 De tre faktorer vilka påverkar hälsan är, miljö, arv och livsstil/levnadsvanor. Arvet och 
miljön är svåra eller omöjliga att påverka, men sin livsstil och sina levnadsvanor är 
relativt lättpåverkade om man har kunskap om dem. I följande avsnitt redogörs för olika 
livsstilsfaktorer/levnadsvanor som spelar in på människors hälsa. Vilka val man gör i 
livet beträffande tobak, kost, fysisk aktivitet, alkohol och stress påverkar till stor del ens 
hälsa. Dessa val präglas av kunskap som vi får genom olika möten och erfarenheter.31 
På grund av den tekniska utvecklingen har nya livsstilar uppstått, vi har mat i överflöd 
men brist på tid. Dessa faktorer behöver eleverna lära sig mer om för att kunna göra 
genomtänkta hälsoval i livet. Dessa livsstilsfaktorer tas även upp i kursplanen för Idrott 
och hälsa.32 
2002 genomfördes på regeringens uppdrag en undersökning där elever vid 20 
grundskolor och 10 gymnasieskolor fick besvara frågor om ämnet Idrott och hälsa samt 
frågor om hälsa och levnadsvanor. Undersökningen visade att både lärare och elever 
tyckte att hälsoaspekten inom ämnet Idrott och hälsa låg på kunskaper om träningslära 
och att dessa moment ofta förekom som skriftliga inlämningsuppgifter eller projekt och 
att det görs en separation Idrott - hälsa. Hälsoinriktningen som kunde utrönas var den av 
aktivitet och nytta där reflektion och diskussion ofta glöms bort.33  
 
 
2.5 Kost och övervikt 
 
1998 var mer än 2,5 miljoner svenska män och kvinnor mellan 16-74 år överviktiga. 
Med övervikt menas ett kroppsmasseindex (kg/m2) över 25. Kroppsmasseindex får man 
fram genom att ta kroppsvikten i kilo och dela med längden i kvadrat.34 Av dessa 2,5 
miljoner var ½ miljon feta med ett kroppsmasseindex över 30.35 
Fetman kan ses som en epidemi, 1980 var 4,9 % av svenska män feta, 1995 var denna 
siffra 10 % och 2004 15 %, detta innebär att fetman har ökat med 300 % över de 
senaste 27 åren. Feta människor har en livskvalitet sett ur ett hälsoperspektiv vilken är 
detsamma som en cancersjuk person. Många feta personer dör av sin fetma då den 

                                                           
28 Skolverket. 3…e upplaga 2002 
29 Skolverket. 3…e upplaga 2002 
30 Skolverket. 3…e upplaga 2002 
31 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
32 Rydqvist L, Winroth J. 2002. 
33 Skolverket, 2003 . Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002. 
34 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
35 Samhällsmedicin, Statens folkhälsoinstitut R2004:1.  
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drastiskt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, depression, vissa 
cancerformer samt mycket mera.36 
Människan äter under en livstid ca 40-50 ton mat, och det har stor betydelse vad alla 
dessa ton består av. När människokroppen får ett ökat energiintag i form av mat, godis, 
läsk mm, och en minskad energiåtgång i form av minskad fysisk aktivitet börjar 
kroppen att inlagra denna överskottsenergi i form av fett som en sorts reservnäring. Fett 
kan lagras i mycket stora mängder och människokroppen har ingen begränsning i den 
förmågan. Förmågan att lagra fett är en kvarleva från den tid då, det var livsviktigt att 
kunna detta för att överleva. Idag är det denna förmåga som ställer till stora problem för 
väldigt många människor, så många att det har blivit ett samhällsproblem.37 
Vissa människor har en genetisk disposition för fetma och dessa människor har en ökad 
risk för att bli feta, men ärftlighet är bara en del av den skenande övervikts epidemin. 
Matvanor och fysisk aktivitet, eller snarare bristen på den, spelar stor roll liksom 
marknadsföring och prissättning på livsmedel.38 
Energitäta livsmedel i form av snabbmat, läsk och godis konsumeras i betydligt högre 
grad idag än för tjugo är sedan. Äter man hälsosamt kan man förebygga många problem 
som fetma, hjärtkärlsjukdomar, järnbrist och benskörhet. 
Grunden till att äta hälsosamt är att äta på regelbundna tider. Dagens viktigaste mål är 
frukosten, den har betydelse för hur kroppen orkar prestera under resten av dagen.39 
När människan äter frukost höjs blodsockret, som för bränsle till hjärnan och det är 
viktigt att detta håller en jämn och stadig nivå under dagen för att kroppen ska vara pigg 
och kunna fungera bra. Blodsockernivån höjs när vi äter och sjunker timmarna efter, 3-
4 timmar senare har det sjunkit så pass mycket att vi känner hunger igen. Hur känslig 
kroppen är av blodsockerfall är individuellt men många blir irriterade och får svårt att 
koncentrera sig. För att undvika att blodsockret faller för mycket ska man äta med 
jämna mellanrum och man ska äta mat som ger en långsam höjning och ett långsamt 
fall, så kallade långsamma kolhydrater.40 
 
Äter eleverna ingen frukost kommer de till skolan trötta och har svårt att koncentrera 
sig under lektionerna. När det sedan blir rast är de hungriga och sugna och köper då 
något gott i cafeterian såsom en kanelbulle. Kanelbullen innehåller mycket socker och 
blodsockret höjs snabbt och mycket. Personen känner sig nu pigg och alert men denna 
blodsockertopp sjunker snabbt och personen bli irriterad, hungrig och sugen igen. Så 
kan en hel dag se ut för vissa personer med blodsockertoppar och dalar hela dagen.41 
I Sverige har konsumtionen av sötade produkter och läsk ökat dramatiskt på senare år, 
trenden följer USA där konsumtionen av läsk under de senaste trettio åren har ökat med 
nästan 600 % . Dricker man läsk gör man ett medvetet val att få i sig socker men ett 
stort problem idag är det gömda sockret i många produkter. Människor tror att de gör ett 
hälsosamt val när de köper yoghurt med ett lågt fettinnehåll där fettet blivit utbytt mot 
socker och är lika energitätt som innan.42 
Studien Svenska skolbarns hälsovanor, visar på att ju äldre eleverna blir desto mer 
sällan äter de frukost, detta oavsett om det gäller vardagar eller helgdagar. Andelen 
flickor som slutar att äta frukost ökar mer än andelen pojkar. 43Ungdomar som struntar i 
att äta frukost har mer ohälsosamma levnadsvanor än de ungdomar som regelbundet 

                                                           
36 Faskunger J, Hemmingsson E, 2005 
37 Broholmer, Karlsson, Leiding, 2004.  
38 Samhällsmedicin, Statens folkhälsoinstitut R2004:1.  
39 Statens folkhälsoinstitut R 2003:50, 2003,  
40 Broholmer, Karlsson, Leijding, 2004.  
41 Broholmer, Karlsson, Leijding, 2004. 
42 Faskunger J, Hemmingsson E, 2005 
43 Statens folkhälsoinstitut R2003:50, 2003.  
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äter frukost.44 Studien visar även att matvanorna försämras ju äldre eleverna blir. Både 
pojkarna och flickorna äter mindre frukt och grönsaker samtidigt som de äter och 
dricker mer läsk och godis.     
 
                                                  
2.6 Stress 
 
Stress har länge varit uppmärksammat hos vuxna, men det är först på senare tid som det 
har uppmärksammats hos yngre människor.45 
Barnombudsmannen genomförde år 2000 en undersökning av hur vanligt det var att 
känna stress bland högstadieelever. Drygt 80 % svarade att det är mycket vanligt.46 
 
Waller47 skriver att stress är en naturlig reaktion som ger oss styrka att klara en farlig 
situation. Människan är inte skapad för att leva ett bekvämt och lugnt liv, utan ett liv i 
rörelse där farliga situationer gjorde att människan snabbt behövde kunna fly eller 
försvara sig. Stress är en reaktion på att kroppen ställs inför en plötslig utmaning. 
Stresshormonerna adrenalin och noradrenalin utsöndras och förs via blodomloppet ut i 
kroppen som mobiliserar alla kroppens krafter. Andning blir snabbare, hjärtat slår 
snabbare, blodtrycket höjs, vi blir alerta och energi frigörs. Människan är nu redo att ta 
strid eller att fly. När vi är borta från faran sjunker våra stresshormoner och kroppen får 
tid till att återhämta sig. Så såg det ut för länge sedan då människan levde ett liv den var 
anpassade till. 
 
 Nu ställs kroppen inför andra situationer som också orsakar stress och frisätter 
stresshormoner, men stressen är av det långvariga slaget och ännu ett hormon kommer 
till, kortisol. Det är denna långvariga stress som är den skadliga. Många människor går 
ständigt omkring med stresshormoner i blodet och detta är skadligt för kroppen. Det 
hämmar immunsystem och påverkar vår förmåga att minnas och lära oss nya saker.48 
Till denna långvariga stress är ofta känslor som att känna sig hjälplös och att känna 
olust kopplade.49 
 
I barnombudsmannens50 undersökning om stress var många stressade över skolarbetet 
och den vanligaste faktorn var: 1. För mycket läxor. 2. Ingen lugn och ro i klassen.         
3. För mycket prov. 4. För höga krav på sig själva. 
Övriga saker som stressade eleverna var utseendet, idrottsaktiviteter och hemmet. 
 
Waller51 skriver att ungdomars skoldag är ett myller av byten mellan ämnen, lärare och 
salar och att det kan vara svårt för elever att känna en känsla av sammanhang i detta. 
Det är denna känsla av sammanhang som gör att skolan känns meningsfull för eleverna. 
Detta leder till att många elever blir utsatta för långvarig stress, en stress som de har 
svårt att hantera och svårt att undgå eftersom skolan är obligatorisk. Stressen yttrar sig 
ofta som psykosomatiska symtom. Det kan vara svårighet att sova, huvudvärk, trötthet 
och nedstämdhet. 
 

                                                           
44 Samhällsmedicin, Statens folkhälsoinstitut R2004:1.  
45 Waller, U. 2002  
46 Barnombudsmannen BR2004:03.  
47 Waller, U. 2002  
48 http://www.arbetslivsinstitutet.se/stress/reaktion.asp 
49 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
50 Barnombudsmannen BR2004:03.  
51 Waller, U. 2002  
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Ungdomars livssituation har under de senaste tio åren förändrats mycket, information 
strömmar över dem, familjeförhållanden förändras och de ska ofta ha en mängd 
fritidsaktiviteter, vilket kan leda till stress.52 
 
Stresshormonerna påverkar även minnet negativt.53 Detta är allvarligt för eleverna går i 
skolan för att lära sig. Om kraven på den blir för stora leder detta till ett sämre 
studieresultat om dessa stresshormoner frigörs då detta påverkar minnet hos eleverna. 
Stress kan orsakas av både fysiska och psykiska orsaker. De fysiska kan vara kyla, 
värme eller buller medan de psykiska kan vara sysslolöshet, mobbing och livskriser.54 
 
 
2.7 Tobak 
 
Tobaksbruk är Sveriges enskilt största folkhälsoproblem och den vanligaste orsaken till 
att människor dör i förtid. Trots att i stort sett alla är medvetna om tobakens skadlighet, 
är det många ungdomar som börjar använda tobak antingen i form av cigaretter eller i 
form av snus. De allra flesta som röker börjar röka som tonåringar, och ju yngre 
personen är när den börjar röka desto svårare är det att sluta och desto större risk är det 
att drabbas av allvarliga sjukdomar.55 
 
I Sverige dör ca 6400 människor förtidigt, för att de röker och ytterligare ca 500 dör 
förtidigt av passiv rökning och i snitt dör en rökare 8 år tidigare än en icke rökare.56 
Detta innebär att ungefär varannan rökare dör i förtid av sin rökning och började 
personen röka redan som tonåring är den risken hela tre gånger högre. Med en effektiv 
tobakskampanj kan staten förbättra folkhälsan avsevärt. När folkhälsan förbättras sparar 
staten stora pengar på bland annat sjukvård för rökare, vilken är uppskattad till en 
kostnad på ca 26 miljarder per år.57 
 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning58 genomför varje år en 
undersökning bland elever i årskurs nio. Den visar att lite mer än en femtedel av 
pojkarna rökte och en tredjedel av flickorna rökte. Det är fler flickor än pojkar som 
röker, men med snusningen är det tvärt om, snusning är mycket ovanligt bland flickorna 
där det förekommer i mindre än 1 %. Detta är en klar förbättring jämfört med 
undersökningen Svenska skolbarns hälsovanor 2001/2002  där en fjärdedel av pojkarna 
snusar eller röker, medan en femtedel av flickorna gör det. Här är det alltså fler pojkar 
än flickor som använder tobak men här är både snusning och rökning hopräknade.59När 
eleverna når årskurs 2 på gymnasiet så har denna siffra ökat ytterligare då nu hela 40 % 
av flickorna som röker och 34 % av pojkarna. Detta tyder dock på att förebyggande 
åtgärder på gymnasiet borde kunna påverka en del av dessa elever från att börja röka.  
Tonåringar är väl medvetna om riskerna med rökning, och det är inte brist på kunskap 
som gör att ungdomar börjar röka, utan detta beteende är ett samspel mellan flera olika 
faktorer såsom familjen, vänner, skolan, boendemiljön och samhället i stort.60 
 

                                                           
52 Erling A, Hwang P. 2001.  
53 www.arbetslivsinstitutet.se/stress/krav.asp 
54 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
55 Statens folkhälsoinstitut R2004:50.  
56 SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor 
57 Bolin, K Lindgren, B.2004  
58 Statens folkhälsoinstitut R2004:50.  
59 Statens folkhälsoinstitut R2003:50.  
60 Statens folkhälsoinstitut R2004:50.  
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Familjen är den faktor som har störst påverkan på om personen börjar röka eller ej. 61 
En person med rökande föräldrar är mer benägen att själv börja röka, men även en 
tillåtande attityd från föräldrar ökar risken markant för att personen ska börja röka. 
Rökande syskon är även en stor riskfaktor för att börja, vilket det även är att ha rökande 
vänner. Ju längre man kan skjuta på tobaksdebuten desto mindre chans är det att man 
utvecklar ett beroende.62 
Skolor, skolgårdar och fritidsgårdar är lagstadgat rökfria, ändå uppger 8 av 10 elever att 
det röks på skolgårdar. En åldersgräns infördes år 1997 på 18 år för att få köpa tobak, 
men 58 % av rökande niondeklassare säger ändå att de köper sina cigaretter själva.63 
Från att röka någon cigarett på skolgården till att bli en storrökare är dock steget relativt 
stort 64 och anledningen till att många ändå hamnar där beror till stor del på det 
beroendeframkallande ämnet nikotin. Nikotinet verkar på nervsystemet och ger en både 
lugnande och på samma gång uppiggande effekt som uppkommer direkt medan de 
negativa effekterna uppkommer betydligt senare oftast många är in i missbruket.65 Det 
är inte bara nikotinet som är både beroendeframkallande och starkt giftigt, när tobak 
brinner frigörs en mängd giftiga kemiska ämnen. Dessa kemiska ämnen leder till 
sjukdomar såsom lungcancer, benskörhet, stroke och åderförkalkning. 
Användandet av tobak går långt tillbaka i Sverige66, redan 1601 kan det i 
tullräkenskaper ses att tobak var en populär importvara. År 1724 utfärdades det av 
kungen att alla städer skulle avsätta mark för odling av tobak och tobaksodling blev 
snart en av Sveriges största industrigrenar. Så användandet av tobak har djupa rötter 
likväl som det är starkt beroende framkallande. 
 
 
2.8 Fysisk aktivitet och motion 
 
Personer med stillasittande arbete och en stillasittande fritid är mycket vanliga. Studien 
Svenska skolbarns hälsovanor 67 visar att andelen elever som tränar ökar samtidigt som 
stillasittandet också ökar. Pojkar tillbringar mer tid framför datorn och TV:n än flickor 
men rör sig trots det mer än flickor. En normal elev i årskurs nio tillbringar åtta timmar 
per dag stillasittande. 
År 2003 antog WHO en rekommendation om att ungdomar och barn minst bör vara 
fysiskt aktiva 30 minuter per dag på en måttlig nivå, samt minst 20 minuter tre gånger i 
veckan på en hård intensitetsnivå.68 
 
”Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. 
Denna definition omfattar alltså all typ av muskelaktivitet, t ex städning, 
trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, hobbyverksamhet som golf, 
svampplockning, motion och träning”69 
 
”Motion är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt, t ex att ge ökat välbefinnande, en 
framtida bättre hälsa eller helt enkelt att det är skönt och roligt att röra på sig.”70 
 
                                                           
61 Statens folkhälsoinstitut R2004:50.  
62 Statens folkhälsoinstitut R2004:50. 
63 Statens folkhälsoinstitut R2004:50.  
64 www.tobaksfakta.se/Default.aspx?id=3514 
65 Rydqvist L, Winroth J. 2002.  
66 www.tobaksfakta.se/Default.aspx?id=3514 
67 Samhällsmedicin, Statens folkhälsoinstitut R2004:1.  
68 Samhällsmedicin, Statens folkhälsoinstitut R2004:1.  
69 Rydqvist, Winroth. 2002. S. 94 
70 Rydqvist, Winroth  2002. S. 94 
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Fysisk inaktivitet är kopplad till ett antal sjukdomar såsom problem med hjärtat, 
skeletturkalkning, vilket leder till benskörhet och högt blodtryck mm.71 
Regelbunden fysisk aktivitet är nödvändig för att kroppen ska utvecklas normalt. Fysisk 
aktivitet har även visat sig ge ungdomar mindre mentala problem. Regelbunden fysisk 
aktivitet har en positiv inverkan på plasma lipider, insulinkänslighet, blodtryck och 
personers vikt.72 
Det är vetenskapligt belagt att fysisk aktivitet är en stor faktor för en god hälsa hos 
människor.73 Att vara fysiskt aktiv innebär att en mängd processer i kroppen aktiveras, 
hjärtats slagvolym ökar, med detta menas att den totala mängden syresatt blod som 
hjärtat pumpar ut på ett slag ökar, vilket leder till att hjärtat ej behöver slå lika många 
gånger på ett dygn som ett otränat hjärta. Detta resulterar i många miljoner mindre slag 
för hjärtat på en livstid. Vid fysisk aktivitet så ökar även kroppens urlagring av 
fettreserver vilket har en positiv effekt på kroppens fettmassa och motverkar övervikt. 
Musklernas förmåga att ta upp glykos ökar och detta leder till att förebygga eller dämpa 
typ 2 diabetes. Diabetes typ 2 kallades innan för åldersdiabetes då sjukdomen endast 
drabbade äldre personer, detta har på senare år förändrats och den drabbar nu människor 
i alla åldersgrupper. Ungefär 3 % av Sveriges befolkning är drabbade av diabetes men 
utav dessa är ca 85-90% typ 2 Typ 2 diabetes kan ses som en onödig sjukdom då den 
kan förhindras eller botas med rätt kost och genom fysisk aktivitet.74 
Även musklerna och dess bindväv ökar i storlek och styrka vid fysisk aktivitet75 vilket 
leder till att belastningssjukdomar och benbrott minskar. Kroppens kapacitet att motstå 
infektioner ökar, men även risken att drabbas av ångest och depressioner minskar. Detta 
är endast en del av de positiva effekter som fysisk aktivitet har på hälsan. Men dessa 
effekter på hälsan är färskvaror och därför är det mycket viktigt att fysisk aktivitet 
upprätthålls genom hela livet. All form av fysisk aktivitet är av godo och det behöver 
inte vara planerad rörelse så som att gå till gymmet eller spela innebandy, den dagliga 
motion man får genom att välja trapporna, cykla till jobbet mm ackumuleras även den 
till att komma upp till 30 min/dag. En annan rekommendation är att gå ett minimum av 
10000steg/dag för att vara tillräckligt aktiv för att behålla sin hälsa.76 
 
 
2.9 Alkohol 
 
Det finns ett samband mellan hur tidig alkoholdebuten är och framtida konsumtion; ju 
tidigare en person börjar dricka desto mer dricker personen troligen senare i livet.77 Hur 
många elever som någon gång druckit alkohol ökar med stigande ålder, bland 15-
åringarna har 7 av 10 någon gång druckit alkohol. I denna åldersgrupp råder det ingen 
skillnad mellan könen. Alla som druckit alkohol har dock inte druckit så mycket att de 
blivit berusade. Men 24 % av 15-åringarna har varit fulla.78 
 
Bland gymnasieeleverna uppgav 1 av 6 att de inte druckit någon alkohol under den 
senaste terminen. På frågan om man druckit alkohol under de senaste 7 dagarna svarade 
49 % av pojkarna ja medan, det bland flickorna var 44 %. Den genomsnittliga 

                                                           
71 Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2001 Volym 11, Nummer 4, s 255 
72 Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2001 Volym 11, Nummer 4, s 256 
73 Ekblom, B. 1984 
74 Rydqvist, Winroth. 2002. 
75 Ekblom, B 2000 
76 Rydqvist, Winroth. 2002. 
77 Statens folkhälsoinstitut R2003:50.  
78 Statens folkhälsoinstitut R2003:50.  
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alkoholkonsumtionen av 100 % ren alkohol var för flickor 4,1 liter och för pojkar 6,9 
liter. I årskurs 9 var den siffran 3,2 liter för pojkar och 2,5 liter för flickor79 
Dödligheten bland storförbrukare av alkohol har ökat i de yngre åldersgrupperna. 
Mellan 5000-7000 svenskar dör varje år av alkoholskador och sjukdomar som har 
samband med alkohol. 20 % av alla som tas emot på landets akutmottagningar har 
alkoholproblem och inom psykiatrin är siffran 40 %. Bäst är det om alkoholproblem 
aldrig uppstår och därför är det viktigt med förebyggande åtgärder.80 
 
Alkoholproblem visar sig inte enbart i form av fysiska skador på människor utan också 
i en ökad kriminalitet som innebär stora kostnader för samhället. Därför är det viktigt 
att informera och motivera ungdomarna att avstå eller att dricka med måttlighet. 
Ungdomar börjar oftast dricka för att det är något nytt och spännande, något som hör 
vuxenvärlden till eller på grund av kamrattryck. Var gränsen mellan missbruk och bruk 
går är olika för olika människor. Det är svårt att själv avgöra var gränsen går, men en 
definition av alkoholism (missbruk) är: 
”Om alkoholen betyder så mycket för dig att du inte kan ersätta den med något annat 
utan att uppleva det som problem – då är du alkoholist.”81 
 
Varningssignaler på att en person har alkoholproblem är att den personen smyger med 
alkohol eller att personen får minnesluckor.82 
Problem som uppträder för unga i samband med intag av alkohol är att vart femte 
uppger att de råkat ut för någon olycka eller skadat sig, 35 % av pojkarna och 45 % av 
flickorna uppger att man grälat och 25 % av pojkarna och 27 % av flickorna hade haft 
oskyddat sex medan det för 14 % av pojkarna och 17 % av flickorna hade det lett till 
oönskat sex.83 
 
 
2.10 Vad motiverar/intresserar till hälsa? 
 
Ett problem för ämnet Idrott och hälsa är att vissa elever inte deltar i undervisningen. 
För att nå målen i Idrott och hälsas kursplan där det bl.a. står att ”eleven fördjupar sina 
kunskaper om vad som främjar hälsan”84 krävs att de är närvarande på lektionerna och 
deltar i undervisningen.85 
En anledning till att de inte deltar torde vara brist på motivation.86 Att känna motivation 
både för att delta i skolans ämne Idrott och hälsa och till att vara fysisk aktiv i sitt 
dagliga liv är viktigt. Motivation kan enkels sägas ha två sidor där åtskillnad görs 
mellan inre och yttre motivation, den inre motivationen representeras av de egenskaper 
personen besitter, t.ex. att personen deltar i någon idrottsutövning för att det upplevs 
som roligt eller intressant och att de upplevelser man då får är motiverande. Med den 
yttre motivationen är det sidoeffekterna kring aktiviteten som är motiverande t.ex. 
pengar, betyg, bättre hälsa mm.87  
 
                                                           
79 Skolelevers drogvanor 2008 S.104. www.can.se/does/ press_rapporter/CAN_RS_90_TRYCK.pdf 
80 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning 
81 Rydqvist L, Winroth J. 2002. S.133 
82 Rydqvist L, Winroth J. 2002  
83 Skoleleversdrogvanor 2008. 
www.drogportalen.se/upload/Dokument/CAN/2009_skolelevers_drogvanor-2008.pdf 
84 www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=5&skolform=21&sprak=sv&id=32. S.1 
85 Skolverket Attityder till skolan 2000 
86 Annerstedt C, Gjerset A. 1997 
 
87 Annerstedt C, Gjerset A. 1997 
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Bara vetskapen om vad som är hälsosamt för kroppen leder inte automatiskt till att 
människor handlar på detta sätt. Det är flera andra delar som ska falla på plats för att 
intresse ska uppnås. Den vanligaste orsaken till bristande intresse är att behovet av att 
ändra sin livsstil saknas, man är ung, smal och frisk fastän att man äter en ohälsosam 
kost och är sporadiskt fysiskt aktiv. Man ser helt enkelt ingen anledning att ändra sitt 
beteende och argument som att hjärt-kärl- sjukdomar kommer att drabba personen 
senare i livet känns alltför långt borta.88  
Det viktigaste är att sätta fokus på det friska istället för det sjuka, detta gör att det blir 
en positiv och bejakande inställning istället för en fördömande. Att kunna ge en bild av 
nuläget av en persons hälsostatus gör att personen får ett medvetande och ett konkret 
kvitto på situationen och en egen inre målsättning att vilja förändra sin hälsostatus och 
därmed sin attityd och sitt intresse för sin egen hälsa. Incitamenten för att 
intressera/motivera till hälsa måste göras så enkla och positiva som möjligt, detta kan 
innebära god hälsosam skollunch, bra cykelvägar samt vetskapen om att olika 
människor vill vara fysiskt aktiva på olika sätt, vissa enskilt medan andra i samvaro 
med andra människor. Att placera en person som föredrar att motionera ensam i en 
grupp kan helt döda det intresse för hälsa som fanns.89 
Få människor uppskattar att bli tillsagda hur de ska leva sitt liv eller att bli tvingade att 
handla på ett visst sätt. Istället måste läraren fungera som ett bollplank för eleven där 
uppmuntran sporrar till ett förändrat beteende. Johan Faskunger tar upp åtta punkter för 
att intressera och motivera till hälsa 
 

1. Ge information och råd. 2. Undanröja hinder eller barriärer till fysisk aktivitet 
och motion. 3. Skapa valmöjligheter. 4. Minska begäret för inaktivitet. 5. Visa 
empati. 6. Ge feedback. 7 Fastställa mål. 8. Inta en hjälpande attityd.90 

 
För att sedan kunna ta steget från tanke och intresse till handling tar Faskunger upp fyra 
sätt som man som vägledare eller lärare kan använda för att motivera och inspirera 
ytterligare, dessa är att ge eleverna tillit till att de har förmågan att lösa eller utföra en 
viss uppgift, att ge dem självförtroende. Men att också ge dem färdighetsträning genom 
att sätta delmål och långsamt träna upp färdigheter så att eleven får känna att den 
lyckats. Att känna att man lyckats leder ofta till ett ökat intresse och på detta sätt leder 
framgång till ökad framgång. Men det är viktigt att ha goda förebilder, här kan 
idrottsläraren vara en del av detta eller kanske helheten för vissa, för andra kan en 
förebild vara en person som nått längre i att förverkliga sina mål, t.ex. en person som 
innan var överviktig men nu nått en normalvikt. Att få uppmuntran är en annan viktig 
intresse och motivationshöjande aspekt. Men kanske viktigast av allt är att känna sig 
trygg, att slippa känna ängsla inför vad andra tycker och att få befinna sig i en 
accepterande miljö.91 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88 Faskunger J, Hemmingsson E, 2005 
89 Ekblom, B. 2000 
90 Faskunger, J 2000. s.50 
91 Faskunger J, Hemmingsson E, 2005 
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3 Syfte 
 
Arbetets syfte är att ta reda på hur gymnasieelever ser på den hälsoundervisning de får i 
gymnasiets kurs Idrott och hälsa A. 
Arbetet kan liknas vid en utvärdering för att få kunskap i hur eleverna upplever den 
undervisning de får och vad de saknar i undervisningen för att kunna hitta en jämkning 
mellan kursplanen och vad eleverna tycker. 
    
 
3.1 Problemformulering 
 
Vad är elevernas tankar, erfarenheter och önskningar kring hälsoundervisning i skolan? 
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4  Metod  
 
Detta kapitel kommer att beskriva undersökningens metodologiska utgångspunkter, hur 
undersökningen genomfördes samt hur materialet bearbetades. 
 
 
4.1  Metodval 
 
Efter noga övervägande mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod föll valet på en 
kvalitativ eftersom mitt mål var att få djupare svar på frågor som ej är mätbara kring hur 
elever uppfattar undervisningen de får i idrott och hälsa. En kvalitativ studie är att 
föredra då det gäller att komma åt människors föreställningar och erfarenheter.92 Medan 
den kvantitativa ofta är lättare att analysera eftersom man inte behöver tolka de svaren 
på samma sätt som vid en kvalitativ studie. Den kvalitativa undersökningens 
metodologiska utgångspunkter står att finna inom hermeneutiken där avsikten är att 
förtydliga, återge och tolka svaren man får genom att använda sina erfarenheter och 
förståelse.93 
 Jan Hartman definierar den kvalitativa studien som: 
”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer”94 
 
Med en kvalitativ studie försöker man alltså förstå hur individer relaterar till sin 
omgivning istället för att mäta hur många som tycker på ett visst sätt. När en kvalitativ 
metod används tolkar man beteenden hos andra människor.95 Denna metod valdes för 
att ta reda på hur eleverna såg på sin hälsoundervisning inom ämnet Idrott och hälsa. 
Jag ville inte veta hur många som var nöjda med sin undervisning utan vad de tyckte 
om undervisningen de fick. Den kvalitativa metoden används för att söka svar på 
människors och individers tankat och meningar, sådant som är svårt eller omöjligt att 
mäta.96 Som ett kvalitativt instrument valde jag att använda mig av intervjuer och 
fokusintervjuer. Fokusintervjuerna genomfördes i fokusgrupper, en fokusgrupp är en 
grupp med människor som fokuserar på ett ämne där deltagarna ger synpunkter på det 
valda ämnet. En fokusgrupp kan liknas en form av gruppintervju där yttranden från en 
av deltagarna leder till associationer bland de andra och där man på detta sätt får fram 
flera olika perspektiv inom ett ämne än vad som hade framkommit med bara en enskild 
person.97  
Att använda fokusgrupper fungerar väl när man vill förstå och ta reda på vad olika 
människor tycker om olika ämnen, det är ett sätt att ta reda på hur människor uppfattar 
olika saker och begrepp.98 Vid en fokusintervju är det viktigt att deltagarna förstår 
grundprinciperna, att det är meningen att deltagarna påverkar varandra genom 
associationer samt att det inte är tillåtet att ifrågasätta varandra, det är viktigt att olika 
uppfattningar kommer fram och man drar nytta av varandras åsikter.99En negativ aspekt 
då man använder sig av fokusgrupper är att det inom gruppen finns människor som är 
mer benägna att framföra sina åsikter än andra, och att vissa drar sig tillbaka och inte 
kommer till tals.100 
                                                           
92 Starrin och Svensson, 1994 
93 Patel, Davidsson, 1994 
94 Hartman, J 1998. S.238 
95 Hartman, J 1998.  
96 Eneroth, B 1989 
97 Obert, C  Forsell, M. 2002  
98 Wibeck, V 2000  
99 Obert, C  Forsell, M. 2002 
100 Bell, J 1995. 
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Anledningen till valet att genomföra intervjuer i fokusgrupper är att eleverna ska få 
igång ett samtal kring vad de vill att deras hälsoundervisning inom idrott och hälsa ska 
innehålla och hur den ska vara organiserad. Intervjuerna av fokusgrupperna inleddes 
med att berätta vad min uppsats handlar om, samt delge dem en del av min bakgrund 
för att väcka tankar och få igång en diskussion.101   
Det är sannolikt bättre att inleda med de mer allmänna frågorna för att under 
intervjun/samtalets gång tratta ner till de mer ingående och specifika frågorna men att 
samtidigt acceptera att en fokusintervju mer har en tendens att likna ett samtal än en 
intervju och att man som intervjuare kan störa genom att ingripa för mycket i samspelet 
i gruppen. Samtidigt gäller det för intervjuaren att styra diskussionen så att ens frågor 
blir besvarade.102 Intervjuer av enskilda elever valdes för att få ett djup i 
undersökningen och att kunna avtäcka elevernas tankar kring hälsa och 
hälsoundervisning. Är man ensam utan andra som lyssnar till ens synpunkter är det 
sannolikt att man kommer till tals på ett annat sätt än under t.ex. en fokusintervju.103 
 
Ett av den kvalitativa metodens problem är giltigheten, har jag genom mitt insamlande 
av data funnit kärnan i det jag avsåg att undersöka?  Detta kan enligt Eneroth förhindras 
genom att begreppet hälsa är kärnan av den information som jag samlat in.104 
 
 
4.2  Genomförande 
 
För att få reda på hur eleverna skulle vilja att deras undervisning om hälsa såg ut 
(innehåll, metoder mm) genomförde jag intervjuer med fokusgrupper med 9st elever 
fördelade på 3st grupper. 5 pojkar och 4 flickor i blandade grupper. Samt enskilda 
intervjuer med 5 elever, 3 flickor och 2 pojkar. 
Både fokusintervjuerna och intervjuerna genomfördes i ett mindre klassrum där vi fick 
sitta ifred utan störande moment.  
Mina intervjuer med fokusgrupperna är en blandning av strukturerade och 
ostrukturerade frågor eftersom jag på förhand formulerade frågor jag ville ha besvarade 
men de kom att till viss del vara ostrukturerade eftersom jag tillät andra frågor när något 
intressant dök upp. Intervjuerna med fokusgrupperna var tänkta att bandas, men en av 
eleverna ville inte, detta gjorde att jag fick anteckna istället. Genom att under intervjuns 
gång skriva stödord och meningar för att sedan direkt efter intervjun sätta mig och 
skriva allt jag kom ihåg tror jag gjorde att jag ej missade några synpunkter från 
eleverna. Att anteckna istället för att banda fokusintervjuerna gjorde att jag fick med 
material som jag under de enskilda intervjuerna missade t.ex. miner och gester som 
gjorde att jag lättare kunde tolka innebörden i vad de sa. När jag bandade de enskilda 
intervjuerna var jag omedvetet inte alls lika observant på detta utan förlitade mig mer 
till bandspelaren.  
 
Under de enskilda intervjuerna användes i förväg bestämda frågor. Dessa intervjuer 
bandades med elevernas samtycke och banden transkriberades för att kunna belysa och 
redovisa intressanta avsnitt med citat.105 
 
 
 

                                                           
101 Obert, C  Forsell, M. 2002 
102 Stewart, Shamdasani & Rook, 2007 
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4.3  Urval  
 
Urvalet av elever skedde genom att jag valde en gymnasieskola, vilken är den enda på 
orten. Detta val var till stor del ett praktiskt val eftersom jag har god kontakt med Idrott 
och hälsa läraren på denna skola, vilket gjorde att det var enkelt att få låna lektionstid 
för genomförandet av intervjuerna. Gymnasieskolan har ett upptagningsområde som till 
viss del sträcker sig utanför orten samt till samtliga byar inom kommunen. 14 stycken 
elever valdes slumpvis ut från en stor sammanslagen grupp om 60st till intervjuerna. 
Att eleverna valdes ut slumpmässigt var en praktisk fråga då jag inte innan 
intervjutillfället hade någon förkunskap om vilka elever som skulle delta. Alla elever i 
denna grupp läser Idrott och hälsa A. De klasser eleverna valdes ur, var 
samhällsprogrammet och handelsprogrammet. 
 Eftersom urvalet skedde slumpvis så har jag ingen vetskap om hur närvarande eleverna 
är på Idrott och hälsa lektionerna eller hur de studiemässigt ligger till i ämnet Idrott och 
hälsa. Då genomförandet skedde under lektionstid under Idrott och hälsa lektionen var 
alla elever, vilka var med i fokusgrupperna närvarande under dessa lektioner. 
 Ett problem med att slumpmässigt välja ut en relativt liten grupp människor är att det 
finns risk att urvalet blir snett fördelat.106 För att till viss del korrigera ett snett urval, 
valdes lika många flickor och pojkar ut. Jag var även beredd att genomföra ytterligare 
någon intervju med någon grupp om jag vid analyserandet av mina resultat från 
intervjuerna skulle upptäcka att det var stor spridning av svaren. 
 
 
4.4  Forskningsetiska överväganden 
 
Eftersom min studie innehåller intervjuer och fokusintervjuer har vissa forskningsetiska 
överväganden tagits hänsyn till. Jag har valt att använda mig av vetenskapsrådets codex 
för forskningsetiska principer för att få vägledning i de etiska övervägandena.107 Vidare 
skriver vetenskapsrådet trycker på fyra huvudkrav man bör ta hänsyn till som forskare, 
dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet bygger på att forskaren informerar de berörda 
deltagarna i studien om studiens syfte. Samtyckekravet baseras på att deltagandet är 
frivilligt och att alla deltagare själva bestämmer om de vill deltaga eller ej. 
Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande personerna ska hållas anonyma och att 
eventuella personuppgifter förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. 
Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får användas till det ändamål 
det avsetts för vid informerandet till de deltagande personerna. 
Dessa etiska överväganden har respekterats och följts under denna undersökning, 
genom att deltagandet har varit frivilligt och alla deltagare har informerats om studiens 
syfte och att de kommer att vara anonyma samt att de insamlade resultaten kommer att 
förstöras efter arbetets godkännande. 
 
 
4.5  Databearbetning 
 
Efter genomförandet av intervjuerna sammanställde och analyserade jag dem. Eftersom 
eleverna i fokusgrupperna varit eniga om vad de ville att hälsoundervisningen inom 
ämnet idrott och hälsa skulle innehålla så medgav detta inget större problem. Jag 
studerade mina anteckningar från intervjuerna med fokusgrupperna och sammanställde 
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de olika svaren i separata kolumner som jag sedan kunde utgå ifrån. Jag letade efter 
både skillnader och likheter samt om jag kunde uttyda något mönster.108 
 Bearbetningen av datan från de enskilda intervjuerna inleddes med att allt inspelat 
material från dessa intervjuer transkriberades så att citat kunde användas för att belysa 
resultatet. 
I en kvalitativ studie tolkas svaren som respondenten givit utan författaren med hjälp av 
dennas förförståelse och erfarenheter mot bakgrund av studiens syfte.109 
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5 Resultat 
 
 
I detta kapitel kommer resultaten av de insamlade data kring elevernas tankar om 
hälsoundervisning i kursen Idrott och hälsa A från fokus intervjuerna och intervjuerna 
att redovisas. Ingen särskiljning av dessa kommer att ske, utan bägge metodernas data 
kommer att blandas. 
 
5.1 Mer kunskaper om stresshantering behövs 
 
Eleverna hade klara tankar om vad de ville lära sig om hälsa under Idrott och hälsa 
lektionerna. Alla 3 fokusgrupperna tog upp stress som det främsta de ville lära sig om. 
Alla elever som ingick i fokusgrupperna kände sig stressade och visste inte hur de 
skulle hantera det. Detta tyckte de var en viktig del i deras hälsoutbildning och de ville 
att det skulle läras ut både praktiskt och teoretiskt i form av avslappningsövningar, 
symptom och vad stress är och hur man kan motverka det. Utav de elever som ingick i 
intervjuerna svarade 2 av flickorna att stress och hur man bearbetar stress inte fick 
tillräckligt stor plats inom undervisningen.  
 
”Jag känner mig ofta stressad och mår dåligt av det, men det enda vi haft om det på 
gympan är någon avslappnings övning i slutet av nån lektion” 
 
På frågan om vad de hade behov av att lära sig om hälsa svarade två flickor att de hade 
behov av att lära sig att motverka stress. Speciellt en flicka hade problem med detta 
med sömnsvårigheter och konstant oro som följd: 
 
”Jag känner mig alltid stressad, det är så mycket i skolan, prov hela tiden. Ingen 
lyssnar när vi säger att vi har för mycket den veckan… 
När det blir för mycket så vaknar jag mitt i nätterna och ligger och tänker på vad jag 
måste göra och sen är jag skittrött på morgonen.” 
 
En flicka svarade att hon tyckte att de hade behov av att lära sig massera för att kunna 
underlätta för kompisar som är spända och får ont i huvudet på eftermiddagarna. 
 
”Det gör jättemycket för mig att någon kan massera lite på axlarna under dagen, man 
slappnar av och mår bra” 
 
Den vanligaste anledningen till att eleverna kände sig stressade uppgav de vara; för 
mycket prov ”Det är alltid något som hänger över en” samt att de sällan fick någon 
riktig arbetsro i skolan. 
 
 Pojkarna som intervjuades tog inte upp stress under sina intervjuer. 
 
 
5.2  Motion 
 
Något annat som eleverna var helt eniga om var att idrott och hälsa timmarna borde 
vara mer praktiska, och de tyckte att lärarna kunde lägga in praktiska moment i teorin 
eftersom att det var ” lättare att lära när man både får höra om något och sedan göra 
det”. De tog upp ett exempel som de tyckte var bra. Eleverna hade haft träningslära och 
pratat om varför det är viktigt att röra på sig och vad som händer med hjärtat när man 
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rör sig. Alla elever hade då fått ha pulsklockor på sig och själva fått se hur pulsen 
förändrades beroende på vilken aktivitet de gjorde. 
 
 
5.3  Skrämselpropaganda 
 
Eleverna tyckte även att det borde vara en mer effektiv ”skrämsel ”propaganda mot 
rökning. Det borde inte vara idrottsläraren som stod och pratade om detta, för som en 
elev sa: 
 
 ”Ni har väl inte rökt en cigarett i hela ert liv själva”.  
 
Istället borde människor som blivit sjuka av sitt missbruk komma till lektionerna och 
prata med eleverna. Eleverna var eniga om att alla vet att det är skadligt att röka, men 
att man inte bryr sig. Man tror ej att det kommer att drabba en själv. De tyckte också att 
det var väldigt många elever som rökte, kanske inte varje dag, men på helgerna. 
Det var med 3 elever i fokusgrupperna som rökte och de tyckte samtliga att rökningen 
inte var något problem för dem, men de insåg att det skulle kunna bli det. 
Eleverna var eniga om att alla vet att tobak är skadligt. Ett förslag som kom upp var att 
det skulle kunna erbjudas stöd till elever som redan röker att sluta med hjälp av 
praktiska handfasta råd. 
 
”Det är ointressant att få veta om skadliga ämnen och sånt, det måste vara mer 
praktiskt.” 
 
 
5.4  Dåliga kunskaper om kost 
 
Merparten av eleverna tog upp kost som något hälsoundervisningen borde ta upp mer. 
Flera elever tog upp övervikt och rädsla för att bli tjocka. Medan andra berörde det som 
att lära sig äta rätt för att må bra och orka träna. Här kunde en tydlig skillnad ses mellan 
pojkar och flickor där det var flickorna som tog upp rädslan för övervikt medan både 
pojkar och flickor ville lära sig mer om kost för att kunna göra medvetna val i samband 
med träningar. 
 
”Jag vet ju lite om blodsocker och så men inte alls så mycket som jag skulle vilja” 
 
De tyckte även att idrotten borde samarbeta mer med övriga skolan såsom t.ex. 
cafeterian och naturkunskapen. 
 
 ”Det borde finnas nyttiga och goda grejer i kafeterian” 
 
Att få kunskaper kring kost för att kunna prestera bättre på sin fritid och i olika 
idrottsgrenar togs upp av ett flertal elever. 
 
”Mitt stora intresse är innebandy, vi tränar flera gånger i veckan. Och man vill ju bli 
starkare och bättre så man blir liksom intresserad av mat också, vad ska man käka 
innan träningen för att orka mer och sånt.” 
 
Andra ville bli mer medvetna om vad de åt, ett exempel var: 
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”Man vet ju att det inte är nyttigt att äta för mycket godis och så, men vad är egentligen 
nyttigt att äta. Jag tror att man blir lurad att äta vissa saker som man tror är nyttiga 
men inte är det.” 
 
Kost var det som eleverna tog upp som överlägsen etta när de tillfrågades vad de hade 
behov av att lära sig om hälsa och när följdfrågan om varför de är i behov av att lära sig 
detta var svaren relativt likartade, en flicka svarade: 
 
”Jag är rädd för att bli tjock, man ser ju på folk runt omkring, många är tjocka.” 
 
Medan en annan svarade: 
 
Min mamma är kraftig och jag vet att jag inte äter så nyttigt, fast jag tränar mycket.” 
 
I fokusgrupperna kom övervikt och kost upp och eleverna tyckte här att de hade för 
dåliga kunskaper. De vet ungefär vad som är bra att äta. Eller i vart fall vad de inte ska 
äta. Ett exempel på vad som togs upp var, att de ville kunna gå i affären och vända på 
ett paket och genom att läsa på innehållsförteckningen kunna avgöra om den är nyttig 
eller ej. Detta pga. att mycket utger sig för att vara nyttigt fast det i själva verket inte är 
det. 
Andra svar var att lära sig mer om kost i syfte att bygga mer muskler och att må bra.  
 
 
5.5  Sammanhang ger ökad förståelse 
 
Alla utom två elever tyckte att de fick för lite hälsoundervisning, men att en ökning av 
teoretisk undervisning om hälsa inte fick inkräkta på den praktiska idrotts 
undervisningen. Men att det bästa var om man kunde koppla samman de två, då detta 
skulle ge ett bättre sammanhang och ökad förståelse 
Merparten av de intervjuade svarade att de var intresserade av hälsa och då främst av 
motion. Men att dessa intressen medförde andra bitar vilket följande exempel 
illustrerar: 
De flesta elever hade flera intressen som upptog mycket av deras fritid t.ex. ridning, 
fotboll och innebandy. Flera av eleverna svarade att Idrott och hälsa var deras 
favoritämne och att det mesta som hade att göra med idrott var roligt och intressant. 
Dessa elever var även aktiva på sin fritid 
Två av de intervjuade svarade att de inte var intresserade av hälsa, samma elever var 
även stillasittande på sin fritid och hade inte någon önskan om att ta upp någon 
motionsaktivitet på fritiden. På frågan om det fanns något som skulle kunna göra dem 
intresserade svarade pojken följande: 
 
”Jag är liksom inte typen som håller på och idrottar, har aldrig varit det.” 
 
Medan flickans svar var: 
 
”Har inga kompisar som håller på så då blir det inte av.” 
 
Båda svarade att det inte fanns något som skulle kunna göra dem intresserade. 
Alla eleverna var eniga om att de hade behov av att lära sig mer av hälsa. Även de två 
som uppgav att de inte var intresserade av hälsa. 
 Flickan som uppgav att hon inte var intresserad av hälsa sa att hon skulle behöva lära 
sig mer om kost i syfte att gå ner i vikt då hon såg sig själv som överviktig. 
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6 Diskussion 
 
En slutsats att dra av detta arbete är att elever som är fysiskt aktiva på sin fritid är mer 
intresserade av hälsa inom ämnet Idrott och hälsa än vad elever är som ej är fysiskt 
aktiva på sin fritid. Alla intervjuade elever anser dock att de har ett behov av att lära sig 
om hälsa och då främst som ett sätt att kunna påverka sin framtida vikt både genom rätt 
kost och motion för de flesta eller genom rätt kost för några. Stress var även det något 
som många av eleverna svarade att de skulle vilja att hälsoundervisningen innehöll 
mera av. Det står med i kursplanen för Idrott och hälsa A, att de ska få lära sig olika 
metoder för stress hantering, men som en av eleverna sa: ”… det enda vi haft om det på 
gympan är någon avslappningsövning i slutet av nån lektion” här behövs det 
uppenbarligen mer undervisning om stress, något som kursplanen i Idrott och hälsa A 
tar upp tydligt, att eleverna ska kunna tillämpa några metoder för stresshantering. Detta 
var något som eleverna ville att deras hälsoundervisning skulle innehålla. De 
intervjuade eleverna tyckte att stresshantering var något av det viktigaste att lära sig 
under Idrott och hälsa lektionerna. De flesta eleverna sa under intervjuerna att de kände 
sig stressade och att detta gick i perioder och att denna stress är mycket jobbig och gör 
att de sover dåligt och detta blir en ond cirkel . För när de sover dåligt, ligger de och 
oroar sig, och vaknar trötta, vilket gör att de hamnar efter i skolan och stressen blir ännu 
värre. De vanligaste orsakerna till att eleverna kände sig stressade uppgav de vara, 
många prov samt att det var svårt att få arbetsro i skolan då det ofta var stimmigt under 
lektions tid. Denna beskrivning stämmer väl överens med vad barnombudsmannen 
uppger i sin undersökning.110 
Eftersom jag har varit ute och arbetat samtidigt som jag har skrivit detta arbete, har jag 
dagligen mött elever som har pratat om hur stressade de är och hur dåligt de mår av det. 
De flesta tyckte att det var värre nu i slutet av terminen när det är massor av prov. 
 I kursplanen står att eleverna ska kunna tillämpa några metoder för stresshantering och 
detta är med tanke på de svar jag fick utav eleverna något som borde ha prioriterats 
ännu mera. Det intressanta i kursplanen är att det står att eleverna ska kunna tillämpa 
några metoder för stresshantering, detta kopplar jag till det holistiska perspektivet då 
eleverna inte ska lära sig om stress utan om hur man motverkar stress genom att 
använda olika metoder. Eleverna ville dock utöver att få lära sig metoder för hur man 
motverkar stress, även veta symptom och vad som händer i kroppen, alltså ett mer 
biostatistiskt perspektiv. 
 
Eleverna ville ha ”skrämsel” propaganda om rökning. Detta förvånade mig, det var just 
det som jag trodde att de inte ville ha. Samtidigt förstår jag när de säger att orden inte 
har så stor inverkan när det kommer från en Idrott och hälsa lärare, som en elev sa att 
”ni har väl inte rökt en cigarett i hela ert liv”. Känslan av att det inte kommer att drabba 
”mig” är nog vitt spriden bland eleverna. Detta eftersom det var många som rökte, trots 
att de vet att det är farligt. Denna farlighet kändes dock avlägsen för eleverna. De ville 
att hälsoundervisningen inom ämnet Idrott och hälsa skulle göra denna farlighet 
tydligare genom att t.ex. ha föreläsare på skolan som berättar personligt om hur de blivit 
sjuka av rökningen. Trots att eleverna inte tyckte att Idrott och hälsa läraren var den 
bästa personen att lära ut kunskaper om tobak så kan nog idrottsläraren i komplement 
med en eventuell inlånad föreläsare utgöra en betydelsefull kunskapskälla, kanske inte 
iform av att berätta om tobakens skadliga effekter men däremot i egenskap av att prata 
med eleverna om hur man själv tacklade eventuellt grupptryck och andra erfarenheter 
kring tobak när man var i deras ålder. 
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 Kursplanen inom Idrott och hälsa tar inte konkret upp denna fråga, vilket är konstigt 
med tanke på att tobak är Sveriges enskilt största folkhälsoproblem.111 Personligen 
tycker jag att kursplanen borde göra det eftersom rökning har stor effekt på hälsan och 
så pass många röker och det är under ungdomsåren de allra flesta blir fast i 
tobaksberoende. 
 Sett från holistiskt perspektiv är det konstigt att det inte står mer konkret om just 
rökning med tanke på hur stor skadlig effekt den har på hälsan, samtidigt kan sägas att 
kursplanen från ett holistiskt perspektiv till stor del fokuserar på kunskaper som främjar 
hälsan, och då har kunskaper om vad som är skadligt för hälsan fått stå tillbaka. 
 
Elevernas vilja att ha skrämselpropaganda inom vissa avsnitt i hälsoundervisningen 
inom Idrott och hälsa kan kopplas till ett biostatistiskt synsätt där man fokuserar på 
sjukdom istället för hälsa. Eleverna ville inte veta hur frisk en person är som ej röker, de 
vill veta hur sjuk en människa kan bli av rökning. Detta perspektiv saknas i kursplanen 
för Idrott och hälsa. 
 
Kost var även något som eleverna ville ha bättre kunskaper om. I kursplanen för Idrott 
och hälsa A112 står det att det ska ingå kunskaper om kost. Här borde det kanske tryckas 
mer på att eleverna ska utveckla eller få fördjupade kunskaper om kost. Detta är bara en 
tolkning utav ord, men kursplanen är till stor del öppen för tolkning av olika lärare och 
därför har ordval en stor betydelse för hur mycket fokus man som lärare väljer att lägga 
på en viss aktivitet. Eleverna nämnde att de här ville ha en mer praktisk kunskap, att 
kunna läsa baksidan av ett varupaket och veta om det är nyttigt eller ej. Det är tydligt att 
många är oroade för sin nuvarande eller framtida vikt och att de är införstådda med hur 
samhällsproblemet med en allt större andel överviktig befolkning kan drabba även dem. 
Hela skolan borde ta ett större ansvar för elevernas matvanor där t.ex. frukt kunde 
erbjudas ett par gånger per dag samt eventuellt även frukost för att eleverna ska kunna 
hålla en jämnare blodsockerkurva113 och inte bli sugna på sötsaker. Att till viss del gå 
tillbaka till den tiden då hälsoproblemen till stor del lärdes bort genom att eleverna t.ex. 
fick tvätta händerna innan maten, så borde nyttiga alternativ vara en naturlig del av 
skolans vardag detta kunde säkert få flera positiva effekter på skolarbetet när fler elever 
får en jämnare blodsockerkurva och därmed ha lättare att koncentrera sig på skolarbetet. 
 
Trots att det inte någonstans i kursplanen står direkt utskrivet vilken hälsosyn den 
förhåller sig till kan man genom att titta på vad de skriver om hälsa och sammanfatta 
det till att hälsan ses ur ett holistiskt perspektiv där det är främjandet av hälsan fysiskt, 
psykiskt och socialt som är det viktiga. Man kan tydligt utläsa den hälsosyn som inte är 
närvarande i kursplanerna, det biostatistiska. I denna ansats så fokuseras det på sjukdom 
och att ha hälsa ses som att befinna sig inom statistiska ramar för vad som anses 
normalt. Det intressanta här är att eleverna till en viss del ville ha ett biostatistiskt inslag 
i hälsoundervisningen när de vill ha skräckpropaganda som fokuserar på det sjuka 
istället för det friska. 
 
Elevernas främsta önskemål om sin hälsoundervisning var att få bättre kunskaper om 
stress. Vad stress är, vilka symptomen är och hur man kan motverka stress. Mot denna 
önskan stämmer kursplanen relativt bra mot elevernas önskan då den konkret säger att 

                                                           
111 Statens folkhälsoinstitut R2004:50. 
112  www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=8&skolform=21&sprak=sv&id=I 
113 Faskunger J, Hemmingsson E, 2005 
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eleverna ska tillämpa och kunna olika metoder för stresshantering, samt att de ska få 
kunskaper i hur kroppen fungerar både i vila och i arbete.114 
 
Eleverna ville ha en väldigt talande droginformation och då främst om rökning. De ville 
att människor som blivit sjuka av sin rökning skulle komma och berätta om det . Detta 
för att eleverna ville att det skulle bli mer verkligt och mer påtagligt, då många röker 
men ingen verkar tro att något ska drabba dem. 
 Kursplanen tar inte konkret upp rökning. Men i den står att drogernas skadliga 
inverkan är en väsentlig aspekt i ämnet. Det borde kanske tryckas hårdare på just 
rökning som ända är den ”drog” de allra flesta kommer att utsättas för på ett eller annat 
vis. Rökning var den enda ”drogen” som kom upp under intervjuerna i fokusgrupperna 
vilket var förvånande, jag hade räknat med att t.ex. anabola steroider och andra 
prestationshöjande medel eventuellt kunde dyka upp. 
Kort sammanfattat behöver hälsodelen i Idrott och hälsa gå djupare och ha en mer 
konkret och diskuterande och reflekterande aspekt där eleverna lära sig metoder som de 
kan omvandla till egna vanor och där hälsa inte bara innebär teori i ämnet Idrott och 
hälsa utan en mer realistisk och greppbar undervisning gärna i kombination med andra 
ämnen och gärna i ett samband där hela skolan är involverad. 
Med tanke på de resultat jag kommit fram till kan förslag på fortsatt forskning vara 
kring att undersöka hur stressen eleverna upplever i och kring skolan skulle kunna 
minskas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114 www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=8&skolform=21&sprak=sv&id=I 
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7 Sammanfattning 
 
Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen 2009 
Titel: Hälsoundervisning - Elevers syn på hälsa inom ämnet Idrott och hälsa. 
Författare: Johanna Persson 
Handledare: Gunilla Hörberg 
 
Jag valde att skriva om hur gymnasieelever vill att deras hälsoundervisning inom ämnet 
Idrott och hälsa ska se ut. 
 Hälsa är ett svårdefinierat begrepp. WHO definierar det som att ha ”tillräckliga 
resurser för att klara vardagens krav och för att kunna förverkliga sina personliga 
mål”115 
Kursplanen i Idrott och hälsa A definierar hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt 
välmående. Kursplanen har ett holistiskt perspektiv på hälsa, där hälsa är 
utgångspunkten istället för sjukdom. Fysisk, psykisk och social hälsa hör samman och 
skapar tillsammans hälsa för individen. 
Svenska män och kvinnor i dagens samhälle står inför ett flertal hälsoproblem, och det 
är viktigt att ungdomarna får kunskaper och metoder för att på bästa sätt kunna hantera 
dessa problem. Stress, övervikt, tobak, alkohol samt minskad fysisk aktivitet är de 
största av dem. 
Arbetets syfte var att ta reda på hur gymnasieelever ser på den undervisning de får i 
gymnasiets kurs Idrott och hälsa A. 
För att undersöka detta använde jag mig av intervjuer och fokusintervjuer. Intervjuerna 
genomfördes enskilt medan fokusintervjuerna genomfördes i grupper om tre. Genom 
intervjuerna kom jag fram till att eleverna är stressade och i behov av att lära sig mer 
om stress och stresshantering. Tobak ansåg de sig ha goda kunskaper om men att stöd 
borde erbjudas elever som vill sluta. Alla intervjuade elever tyckte kost var intressant 
och något de vill lära sig mer om. Vissa för att kunna hålla vikten, andra för att kunna 
prestera mer och bättre på träningar. Flertalet elever var eniga om att ämnet måste 
behålla sin praktiska inriktning och inte bli ett mer teoretiskt ämne. De teoretiska 
kunskaperna måste kunna omvandlas till praktiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
115 Rydqvist L, Winroth J. 2002. S.16 
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