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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om hälsans integre-

ring i idrott och hälsa undervisningen. Studien handlar även om att undersöka elevernas upp-

fattning till hälsofrågor i allmänhet. Uppsatsen genomfördes på en gymnasieskola i södra Sve-

rige där elever från ett teknikprogram respektive ett barn-och fritidsprogram intervjuades ge-

nom kvalitativa intervjuer i två stycken fokusgrupper. Dessa fokusgrupper bestod av cirka 

fyra till fem elever i varje grupp. Svaren från båda fokusgruppsintervjuerna analyserades med 

hjälp av habitus som en teoretisk utgångspunkt. 

 

Resultatet visar att eleverna anser att hälsa är starkt förknippat med fysisk aktivitet. Majoriten 

av eleverna hade någon form av idrottsaktiv bakgrund där många föräldrar också varit eller är 

aktiva. Det visade sig också att eleverna upplever att deras föräldrar och omgivningen påver-

kar deras egen uppfattning om begreppet hälsa.  

 

Anmärkningsvärt i vår studie var att alla elever anser att hälsoundervisningen i ämnet idrott 

och hälsa är teoretiskt förankrad. Hälsoundervisningen bedrivs enligt eleverna i form av klas-

sisk klassrumsundervisning där läraren agerar föreläsare.  

 

 
 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, gymnasiet, habitus, hälsa, undervisning. 
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1. Inledning 
 
Skolämnet idrott och hälsa har bytt namn ett antal gånger under årens lopp, vilket kan ses som 

ett utslag av att det ständigt utvecklats. Det senaste namnbytet var från idrott till idrott och 

hälsa år 1994 (Quennerstedt, 2006). Hur ser då dagens undervisning i ämnet idrott hälsa ut?  I 

Skolinspektionens rapport (2010) framkom det att endast 12 av 800 lektioner hade någon 

koppling till begreppet hälsa. Detta trots att hälsoperspektivet är tydligt framskrivet i ämnets 

styrdokument (Skolverket, 2011). 

 

Under vår egen skolgång har vi upplevt att undervisningen i idrott och hälsa fokuserade 

mycket mer på idrott än på hälsa, dvs. att allt lektionsinnehåll handlade om att ”idrotta” där 

aktiviteten var i fokus. Ämnet involverar både idrott och hälsa men trots detta så uppfattade vi 

att hälsan glömdes bort under vår skolgång och vi syftar då på vår gymnasietid. Läroplanen 

som vi gick efter var LPF 94 och i dagens gymnasieskola är det den nya läroplanen GY11 

som existerar.  

 

Denna studie syftar till att vi vill se hur dagens gymnasieelever upplever att hälsoundervis-

ning tas i uttryck i ämnet idrott och hälsa samt vad hälsa är för den enskilda eleven.  
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2. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om hälsans integre-

ring i undervisningen i idrott och hälsa. Studien handlar även om att undersöka elevernas upp-

fattning av hälsofrågor i allmänhet. 

2.1 Frågeställningar 

 
1. Hur upplever elever i årskurs två på gymnasiet att ”hälsa” i ämnet idrott och hälsa tar 

uttryck i undervisningen? 

2. Vad har dessa elever i årskurs två på gymnasiet för föreställningar om begreppet 

hälsa? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för undersökningens teoretiska grundval. Vi kommer att 

redogöra för olika definitioner av begreppet hälsa, vad styrdokumenten i ämnet idrott och 

hälsa säger om hälsa samt hur lärare ser på begreppet hälsa.  Vi kommer även att presentera 

olika perspektiv på hälsa.  

 

3.2 Definitioner av hälsa 

Det finns en mängd olika definitioner på begreppet hälsa där ingen är den andra lik. I 

detta avsnitt har vi tagit upp ett urval av dessa definitioner och förklarar dem noggrann-

nare och mer utvecklat för att vidare förstå studien. 
 

3.2.1 WHO:s definition 
 
WHO:s definition av hälsa lyder enligt följande:  

 
Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. 

 

   (World Health Organization, 1946) 

 

Begreppet hälsa är enligt WHO (1946) uppdelad i tre delar, fysiskt, socialt och psykiskt. Det 

innebär att om man ska gå efter WHO:s definition krävs det att alla tre delar är tillfredställda 

för att uppnå en god hälsa. Det betyder också att hälsa är mycket mer än att endast vara frisk 

ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det finns fler faktorer som spelar in, det sociala samt det 

psykiska.  

 

3.2.2 Brülde och Tenglands definition 
 
Brülde och Tengland förklarar sex olika definitioner av begreppet hälsa. Dessa olika definit-

ioner är följande: 

 



 

8 

Hälsa som klinisk status, hälsa som funktionsförmåga, hälsa som välbefinnande, 

hälsa som balans, fenomenologiska uppfattningar om hälsa samt olika pluralistiska 

teorier om hälsa. 

 

    (Brülde och Tengland, 2003, s. 180) 

 

Hälsa som klinisk status anser att ohälsa är detsamma som sjukdom och sjuklighet. Denna 

definition av hälsa fokuserar bara på det fysiska, vilket innebär att en god hälsa uppnås när 

kroppen fungerar som den ska och inte störs på grund av sjukdom eller andra faktorer (Brülde 

och Tengland, 2003). 

 

Hälsa som funktionsförmåga innebär att en person har en god hälsa när hon fungerar optimalt, 

det vill säga när de tre delarna fysiskt, psykiskt och socialt uppnås och tillfredsställs. På så 

sätt fungerar hennes funktionsförmåga och handlingsförmåga bättre vilket i detta avsnitt är 

liktydligt med begreppet ”god hälsa” (Brülde och Tengland, 2003).   

 

Hälsa som välbefinnande fokuserar på den psykiska delen och förknippas med hur personen i 

fråga känner sig inombords inför en viss situation. Hälsotillståndet beror på hur stort det häl-

sorelaterade lidandet är gentemot hur det hälsorelaterade välbefinnandet är. Detta kan exem-

pelvis innebära att ha en välmåendekänsla, känna sig stark, lugn, glad osv. Dessa tillstånd 

räknas till de behagliga och ger således en god hälsa (Brülde och Tengland, 2003)  

 

Hälsa som balans beskriver hur yttre och inre faktorer påverkar individens förmåga att uppnå 

sina önskningar och mål beroende på vilken miljö han/hon befinner sig i. Yttre faktorer utgörs 

av miljön medan inre faktorer oftast utgörs av individens egna önskningar. En god hälsa upp-

nås då genom att individen kan hitta en balanserad nivå mellan de inre och yttre faktorerna 

där målen måste vara realistiska (Brülde och Tengland, 2003).  

 

Fenomenologiska uppfattningar om hälsa är inte till för att definiera begreppet hälsa utan är 

istället till för att ge en generell beskrivning om hälsa och ohälsa, med andra ord hur det upp-

levs att vara sjuk respektive frisk (Brülde och Tengland, 2003). 
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Pluralistiska teorier om hälsa utgår ifrån att den mängd hälsokritiker som finns inte kan besk-

riva definitionen av begreppet hälsa. En slutsats är därför dragen att det inte finns någon for-

mell teori om hälsodefinitionen. (Brülde och Tengland, 2003)  

3.2.3 Rydqvist och Winroths definition av hälsa 
 
Rydqvist och Winroth (2004) har formulerat en definition av begreppet hälsa; 

”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav – och 

för att kunna förverkliga sina personliga mål.” (Rydqvist och Winroth, 2004, sidan 16.). 

 

Rydqvist och Winroth (2004) presenterar även ett enklare och mer pedagogiskt sätt att besk-

riva hälsa där man skiljer på upplevd och kroppslig hälsa, vilket ofta enklast förklaras med 

modellen “hälsokorset”.  Hälsokorset ser ut som ett stort plustecken och i kanterna på det lod-

rätta strecket står det “må bra” högst upp och “må dåligt” längst ner. På samma sätt är det på 

det vågrätta strecket fast istället för “må bra” och “må dåligt” står det “sjuk” på den ena sidan 

och “frisk” på den andra sidan. Den upplevde hälsan representeras här av “må bra” och “må 

dåligt” och “sjuk”, “frisk” relateras till den kroppsliga hälsan. Viktigt att påpeka är dock att 

det endast analytiskt går att sära på kroppslig och upplevd hälsa. I verkligheten finns det hela 

tiden ett samarbete mellan dessa. 

 

3.3 Styrdokumenten 

Vi kommer nedan att presentera styrdokumenten och börja med LPF94 för att sedan gå vidare 

till dagens styrdokument, GY11. Vi upplevde inte att hälsan fick något större utrymme under 

LPF94 och vår studie syftar till att undersöka hur hälsan integreras i dagens styrdokument 

GY11. Vi vill därför presentera de båda styrdokumenten och visa vad det står om hälsa.  

3.3.1 LPF 94 
 
I LPF 94 fick begreppet hälsa en stor del i ämnet idrott och hälsas styrdokument. I syftet för 

ämnet står följande om hälsa: 

 
Ämnet idrott och hälsa har ett brett hälsoperspektiv. Eleverna skall få en ökad kun-

skap om hur den egna kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, regel-

bunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbe-

finnande. Undervisningen skall leda till att eleverna hittar olika sätt att bedriva en 

individuell anpassad fysisk träning och utveckla och stärka den egna hälsan såväl 
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under skoltiden som senare i fortsatta studier och arbetsliv. Undervisningen syftar 

således till att eleverna skall bli mer hälso- och miljömedvetna och få större förut-

sättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetslivet och samhället i 

stort.  

 

 (Utbildningsdepartementet, 1994, sidan 44) 

 

Vidare står det mycket om hälsa under ämnets karaktär och struktur: 

 
Hälsa är en helhet som innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

som kan leda till högre livskvalitet. Idrottsutövning påverkar välbefinnandet genom 

att träna och utveckla kroppen. Genom undervisningen skall eleverna bli medvetna 

om den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö samt utveckla en ökad 

kroppsmedvetenhet och en positiv självbild. Eleverna skall få fördjupade kunskap-

er om kost, motion och ergonomi samt om drogers och dopingpreparats skadliga 

inverkan.  

 

 (Utbildningsdepartementet, 1994, sidan 44-45)  

 

Följande mål i kursen Idrott och hälsa A kan relateras till begreppet hälsa: 

 
Efter genomgången kurs skall eleven: 

 

•  Ha kunskap om olika faktorer som påverkar människors hälsa och kunna diskutera 

sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett samhällsper-

spektiv. 

• Ha kunskaper om matens betydelse för hälsan ur ett socialt och näringsfysiologiskt 

perspektiv. 

• Ha förmåga att kritiskt värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och väl-

befinnande. 

 

(Utbildningsdepartementet, 1994, sidan 45) 
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Hälsa genomsyrar hela ämnets styrdokument i LPF 94. Hälsa ses som en helhet (fysiskt, soci-

alt och psykiskt) och i LPF 94 står det också att idrottsutövning påverkar välbefinnandet. Det 

var också ämnet idrott och hälsas uppgift att få eleverna involverade i arbetet med hälsofrågor 

i samhället. Dessutom skulle undervisningen leda till att eleverna stärkte den egna hälsan både 

för stunden och lärde sig att behålla den i framtiden (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

3.3.2 GY11 

I ämnesplanen som gymnasieskolan idag följer för ämnet idrott och hälsa ska undervisningen 

i ämnet ge förutsättningar för eleverna att utveckla en förmåga att planera och genomföra fy-

siska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. Eleverna ska 

även få möjligheter att utveckla kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupp-

levelser för kroppslig förmåga och hälsa. Undervisningen ska även bidra till att eleverna ut-

vecklar en hälso- och miljömedvetenhet samt ett intresse för att arbeta med detta i både ar-

betslivet och i samhället (Skolverket, 2011).  

 

I ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa finns det inga konkreta svar på hur hålsoundervis-

ningen ska se ut, vilket öppnar upp för tolkningsmöjligheter. Det leder i sin tur till att  under-

visningen se olika ut beroende på vilken stad man kommer ifrån, vilken skola man går på eller 

vilken lärare som undervisar. På så sätt beror hälsoundervisningen på hur läraren tolkar inne-

hållet i ämnets styrdokument. I både LPF94 och i GY11 finns hälsan tydligt framskrivet i 

styrdokumenten precis som det står ovan.  

3.1 Hälsa i ämnet idrott och hälsa  
 
Britta Thedin Jakobsson (2004) har gjort en undersökning med syftet att belysa begreppet 

hälsa i ämnet idrott och hälsa, vad hälsa innebär för lärarna samt hur det kommer till uttryck i 

undervisningen. Tio lärare blev intervjuade, fem kvinnor och fem män. I intervjuerna fram-

kom det att begreppet hälsa var svårt att definiera och att lärarna hade olika syn på det. Lärar-

na hade olika synsätt på begreppet hälsa där vissa ansåg att hälsa förknippas med traditionell 

klassundervisning, andra menade på att hälsa har man i andra ämnen och till sist tyckte vissa 

lärare att hälsa kan vara de aktiviteter som bedrivs i idrottshallen eftersom fysisk aktivitet 

främjar hälsan. Lärarnas syn på hälsa är oroväckande eftersom det leder till olik undervisning 

i hälsa, detta trots att alla utgår ifrån samma styrdokument (Thedin Jakobsson, 2004). 

 



 

12 

I en rapport som Skolinspektionen (2010) genomförde genom att oanmält besöka 300 lektion-

er i ämnet idrott och hälsa visade sig vara “mycket idrott men bara lite hälsa”. Det hälsoper-

spektiv som tydligt är skrivet i kursplanen förekom nästan inte alls utan istället dominerade 

bollspel och bollekar följt av konditionsaktiviter. De beskriver detta som förvånande när både 

hälsoämnet och larmrapporter om ungas försämrade hälsa ofta diskuteras i samhället och me-

nar på att hälsoperspektivet är så pass synligt i kursplanen men som inte visar sig på lektion-

erna. De förklaringar som framkom i rapporten var bland annat att lärarna tycker att kurspla-

nen är svår att tyda för att sedan kunna omsätta det i praktiken, elevers förväntningar på vad 

som ska genomföras under lektionerna i ämnet idrott och hälsa samt traditionerna utifrån tidi-

gare kursplaner (Skolinspektionen, 2010). 
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4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vad andra forskare har kommit fram till tidigare inom 

detta ämne. Vi kommer även att redogöra för en kortare historia om hur ämnet har förändrats. 

Vidare kommer vi att ta upp lärares syn på hälsa i ämnet idrott och hälsa samt hur skolan kan 

arbeta för att bli en stödjande miljö för hälsa. Dessutom kommer vi även kort redogöra för det 

internationella forskningsläget. 

 

4.1 Internationell forskning 
 

Det har gjorts en hel del forskning om hälsoundervisningen i ämnet och hälsa även internat-

ionellt. Cale, Harris och Chen (2012) skriver bland annat om idrottsundervisningen och dess 

påverkan på elevers hälsa i England där skolans ansvar för elevernas hälsa växer och skolorna 

har därför pressats av regeringen att engagera sig i hälsofrågor för att motverka den skadliga 

hälsosituationen hos eleverna. Lärarna har fått kritik för att ha bristande och begränsaden kun-

skaper om hälsa vilket påverkar undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Undervisningen be-

handlar oftast olika sporter och fysiska aktiviteter medan hälsofrämjande undervisning före-

kommer sällan. I England har regeringen under flera år uppmärksammat ämnet idrott och 

hälsa i skolorna som avgörande för elevernas hälsa. Detta på grund av den växande oron över 

ungdomarnas hälsa, fysisk aktivitet och konditionsnivåer. Läroplanen har därför förändrats 

med större fokus på hälsa i ämnet idrott och hälsa men skolorna har även infört kontrollåtgär-

der vilket har fått konsekvenser bland eleverna. Hälsokontroller har införts som en övervak-

ningsåtgärd vilket gör eleverna stressade och obekväma. Dessa övervakningsåtgärder sträcker 

sig långt utanför konditionstest då den innefattar både vägning och mätning av eleverna samt 

inspekterar deras matlådor. Syftet med denna studie var att undersöka om övervakning av 

eleverna skulle bidra till mer hälsomedvetna elever och deras inställning till fysisk aktivitet 

men dessa åtgärder som konditionstester och mätning påverkade eleverna negativt (Cale, Har-

ris och Chen, 2012).  

 

 En annan internationell studie som gjorts handlar om hur övervikten hos barn i Australien har 

ökat. Författaren till studien Kirk (2006) menar att skolan och ämnet idrott och hälsa kan vara 

en bidrangande hjälp till att lösa problemet. Enligt Kirks (2006) studie är det ett faktum att 

barns hälsotillstånd har försämrats. Studien pekar också på att information om vad en god 
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hälsa är inte når fram tillräckligt och att skolan har en viktig uppgift i att förmedla dessa kun-

skaper.  

 

4.2 Från Linggymnastik till idrott och hälsa 

 
Quennerstedt (2006) skriver att ämnet idrott och hälsa har bytt namn ett antal gånger och 

dessa namnändringar hör ihop med idrottens historia. Linggymnastiken dominerade under 

slutet på 1700talet och fram till börjar på 1900talet där innehållet fokuserade på allsidighet, 

kroppskontroll och en god hållning. En god hälsa blev närmast likt en god hållning i detta 

sammanhang. Vidare präglades undervisningen av stadier som innehöll till mestadels militär-

träning och medborgarfostran innan ett fysiologiskt baserat innehåll kom till att dominera 

(Quennerstedt, 2006).  

 

4.3 Lärares syn på hälsa 

Quennerstedt (2006) skriver i sin avhandling att begreppet hälsa kommer i bakgrunden av 

fysisk aktivitet, motion och idrott. Hälsa används i mindre utsträckning och praktiseras på 

olika sätt beroende på vilken ämnesdiskurs som tillämpas. De lokala styrdokumenten uttryck-

er mål, syften och värderingar som i detta avseende eleverna måste förhålla sig till och sedan 

den aktuella läroplanen kom till verket betraktas den med en tydlig hälsoingång. Trots detta 

finns det fortfarande skolor som benämner ämnet “idrott” och inte “idrott och hälsa”. 

 

I en studie som Thedin Jakobsson (2005) har gjort om hälsa i ämnet idrott och hälsa vill hon 

bland annat undersöka lärarnas mål med ämnet, hur lärarna definierar hälsa och hur de på 

skolan arbetar med begreppet hälsa. I intervjuerna berättar lärarna att ämnet idrott och hälsa 

innehåller en bredd av varierande aktiviteter. 112 olika fysiska aktiviteter nämns, allt ifrån 

bollspel till lekar och dans. Det som alla lärarna talar om i intervjun är att ämnet ska vara ro-

ligt och ska präglas av glädje och lek. Vidare framkommer det i studien att de flesta lärare är 

rädda att inte eleverna ska uppskatta deras lektioner och försöker därför planera undervisning-

en efter elevernas önskemål. Vidare menar Quennerstedt (2006) att enligt lärarna tar hälsoin-

riktningen uttryck i en fokus på motion för ett längre liv samt att eleverna får röra på sig så 

mycket som möjligt under lektionsundervisningen. Det är få lärare som ger eleverna möjlig-

heter att få kunskap om hur de ska sköta sin träning ur ett hälsoperspektiv och de förklarar 

utifrån intervjuer att om en elev är fysiskt aktiv under lektionen så främjar det på lång sikt en 
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god hälsa. Det hälsoperspektiv som lärarna lyfter fram har alltså utgångspunkt i elevernas 

fysiologiska kunskaper. 

 

Lärarna beskriver att målet med deras undervisning är att eleverna ska få en förståelse om 

fysisk aktivitet och se det som ett investeringsvärde. De vill förmedla en vilja hos de undervi-

sande eleverna så att de är motiverade att själva bedriva fysiska aktiviteter under hela livet i 

ett syfte att förbättra hälsan (Thedin Jakobsson, 2005). När lärarna sedan får frågan vad hälsa 

är och hur det kommer till uttryck i undervisningen så svarar många lärare diffust och tvek-

samt. De menar på att idrott är praktiskt och betecknar hälsa som teoretisk kunskap som kan 

undervisas i exempelvis natur-och hemkunskap vilket överensstämmer med beskrivningen 

som Quennerstedt (2006) gör att undervisningen i ämnet ska syfta till fysiologiska kunskaper 

där hälsan kommer som en bonus. 

 

I detta sammanhang ses teoretisk kunskap som en kunskap där hjärnan till störst del används 

medan praktisk kunskap blir något man gör med kroppen. I medicinska termer innebär hälsa 

att vara fri från sjukdom medan begreppet kan tolkas helt annorlunda beroende på vilken kul-

tur individen kommer från. I samhället och i skolan är det inte bara att förebygga sjukdom och 

skada som innefattar hälsa utan även att främja och att skydda hälsa är lika väsentligt. Be-

greppet hälsa får en stor plats i ämnet idrott och hälsa i LPO-94 och ger lärarna en bred tolk-

ningsfrihet. Läraren kan själv definiera, planera och undervisa i ämnet hälsa beroende på hur 

denne tolkar kunskapskraven. Det är när dessa olika definitioner av hälsa möts och blandas 

som problem att sätta upp mål och mäta hälsa kan uppstå (Thedin Jakobsson, 2005). 

 

 

4.4 Skolan som en stödjande miljö för hälsa 

Warne (2013) har skrivit en avhandling där syftet var att studera skolan som en stödjande 

miljö för hälsa. Avhandling handlar inte ämnet idrott och hälsa utan handlar mer om hur sko-

lan kan arbeta för att främja elevernas hälsa något som alla ämnen i skolan berörs av. 
 

Avhandlingen skiljer sig en del ifrån mängden, då den istället för att syfta på riskfaktorer till 

barn och ungas hälsa, syftar på vad som främjar hälsan, ett salutogent perspektiv. Det vanlig-

aste är att man annars pratar om att hälsa ur ett patogent perspektiv där hälsa handlar om att 

förebygga och förhindra sjukdomar (Warne, 2013). Quennerstedt (2006) skriver om hur det 
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patogena synsättet på hälsa ligger i linje med samhällets syn på hälsa där det handlar om att 

exempelvis inte vara sjuk eller överviktig.  

 

Warne (2013) genomförde fyra stycken olika delstudier i denna avhandling. Dessa delstudier 

har tagit sin utgångspunkt i vad eleverna har upplevt av skolans miljö och sin egen hälsa. 

Olika metoder har använts i de olika delstudierna. Olika metoder har använts i de olika 

delstudierna.  

 

Syftet med denna avhandling var att studera skolan som en stödjande miljö för 

hälsa genom att involvera elever och att finna metoder för att studera positiva 

aspekter av hälsa. 

(Warne, 2013, sidan 31)  

 

Warne (2013) kommer fram till att elevers möjlighet till delaktighet i skolan, personligt stöd 

från lärare och kamrater samt möjligheter till återhämtning efter och under skolan är inflytel-

serika faktorer för skolan som en hjälpande miljö för hälsa. 
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5. Teoretiskt perspektiv 
 
I denna uppsats är vi intresserade av att ta reda på hur elever anser att hälsa tas i uttryck i 

undervisningen samt att ta reda på vilka uppfattningar elever har om begreppet hälsa. Därför 

passar det bra med en teoretisk utgångspunkt som kan hjälpa till att beskriva varifrån elever-

nas uppfattningar om hälsa kommer. Vi har då valt att använda oss av Pierre Bourdieu teori 

om habitus som en av våra teoretiska utgångspunkter. Habitus handlar i princip om vad per-

sonen har med sig sen tidigare och utifrån det handlar och tänker olikt jämfört med någon 

med en annan habitus. Vi är intresserade av elevernas uppfattningar om hälsa och beroende på 

hur deras bakgrund sett ut kan hälsa tolkas olika av eleverna. Vi kommer även att använda oss 

av Antonovskys teorier om hälsa där han utvecklat en modell kallad KASAM. Dessutom 

kommer vi att använda oss av hans teorier kring salutogent och patogent synsätt på hälsa. 

 

5.1 Habitus  
 
Habitus är något som formas redan under barndomen, det är under barndomen som varje en-

skild individ är som mest tillgänglig samt formbar för intryck.  Habitus är ”ingjutet” i indivi-

den, vilket medför att man själv tycker det är naturligt att tänka och tycka som man gör samti-

digt som man inte kan förstå hur andra kan agera olikt en själv. De som agerar olikt en själv är 

i synnerhet människor som inte har samma erfarenheter och bakgrund, därmed en annan habi-

tus (Engström, 2010). Han definierar begreppet habitus enligt följande: 

 
Habitus ska förstås som det system av i kroppen och sinnet inpräglade vanor och disposit-

ioner, de för givet tagna preferenser, som verkar bestämmande på hur individen handlar, 

tänker, uppfattar och värderar sin omvärld. 

 

(Engström, 2010)  

En persons habitus utvecklas alltså hela tiden och förändras i takt med individens biografiska 

erfarenheter. På så sätt finns det inte identiska habitus eftersom varje individ har olika histo-

rier bakom sig (Bourdieu, 1999). 

 

Londos (2010) skriver likt Engström (2010) om hur habitus formas av individens tillhörighet i 

olika sociala miljöer som hon lärt känna samt befunnit sig i under en längre tid. Habitus är en 

bidragande faktor till att människor kan orientera sig i omvärlden och göra den förståelig samt 
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agera även i helt nya situationer (Engström, 2010). Det betyder alltså att människor med olika 

habitus handlar olika i en ny situation beroende på just deras habitus. Engström (2010) skriver 

att eftersom habitus baseras och byggs upp på individens livsmiljö och erfarenheter kommer 

man kunna avläsa habitus även på grupp och/eller klassnivå. Med detta sagt betyder det inte 

man har exakt samma habitus, utan varje individ har ett eget format habitus, men det går att se 

likheter och skillnader på personers habitus, exempelvis på varifrån i landet man kommer, 

familjens intresse, osv. Vidare skriver Engström (2010) att ens habitus inte är omöjligt att 

ändra men det är väldigt svårt. Viktigt att påpeka är dock att habitus inte är ett bagage i en 

ryggsäck utan det finns med som ett ”praktiskt sinne” (Londos, 2010).  

 

Även om vi människor utövar samma aktivitet kan aktiviten i sig betyda olika för oss. Om vi 

tar längdskidåkning som exempel, så betyder det tävling eller en utmaning av något slag för 

vissa medan det för andra ses som en upplevelse där naturupplevelsen står i fokus. Vad som 

avgör detta är bland annat vilket habitus man har. En person som sysslar med längskidåkning 

och tävlar i detta ser längskidåkning som en utmaning eller tävling medan en person som van-

ligtvis inte åker längskidor kan se det på ett annat vis. Samma aktivitet kan också betyda olika 

beroende på i vilken miljö eller kontext det utförs i. Om vi återigen tar längskidåkning som 

exempel så har det inte samma betydelse om man genomför det på ortens elljusspår, som om 

man exempelvis går på tur på fjället. Återigen är det personens habitus som styr vilken bety-

delse aktiviteten får. Livstilen är habitus i praktiken, alltså hur den kommer till uttryck (Bour-

dieu, 1999). 

 

Elevers uppfattningar om hälsa kan därför variera beroende på vilket habitus eleven har. För 

en elev som kommer ifrån en familj som sysslar mycket med idrott och motionsaktiviteter kan 

hälsa för dem relateras med just idrott och motion. Detta eftersom eleven i fråga har befunnit 

sig i denna sociala miljö under en längre tid.  På samma sätt kan idrott och motion vara ohälsa 

för en annan elev. Det kan eventuellt förklaras med att eleven inte känner sig bekväm i sådana 

sammanhang och kan därmed inte förstå hur idrott kan kopplas ihop med hälsa, hon har ett 

annat habitus (Engström, 2010).  

 

5.2 Antonovskys teorier om hälsa 
Aron Antonovsky är en av de forskare som intresserat sig av hälsobegreppet. Han har studerat 

medicinsk sociologi och introducerade begreppen salutogenes och patogenes samt teorin KA-



 

19 

SAM, som betyder känsla av sammanhang. De tre centrala komponenterna i KASAM är; be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas i detta sammanhang att 

vi människor mår bra av en struktur och regelbundet. Det vill säga att vi vill kunna förutsäga 

händelser och om något överraskande skulle inträffa vill vi kunna förklara det. Den andra 

komponenten, hanterbarhet, står för att människans måste uppleva att hon har resurser för att 

hantera eventuella motgångar som inträffar. Det är viktigt att man inte ser sig själv som ett 

“offer” som inte går att hjälpa. Ju bättre man upplever att man klarar av motgångar desto mer 

motståndskraftig mot ohälsa blir man. Den sista komponenten, meningsfullhet, står för att vi 

måste finna meningsfullhet med livet. Det vill säga att för att vi ska må bra är det viktigt att vi 

finner områden i livet som är viktiga för oss och som vi känner värde att investera vår tid på 

(Antonovsky, 2005) 

 

Antonovsky (2005) menade att desto bättre dessa tre komponenter uppfylldes desto högre 

KASAM har personen i fråga. Vilken KASAM en individ har är en betydelsefull faktor till 

hur man kan främja sin hälsa.  

 

Det som kännetecknar Antonovsky är att han utgår från ett salutogent perspektiv istället för 

ett patogent. Med ett salutogent perspektiv ser man till faktorer som leder till hälsa. Genes 

betyder uppkomst eller ursprung och saluto betyder hälsa. Om man översätter salutogenens 

betyder det alltså “hälsans ursprung/uppkomst. Motsatsen till salutogens är patogenes och det 

betyder således sjukdomens ursprung (Alexandersson, Medin, 2000). Antonovsky (2005) me-

nar på att det hela tiden finns faktorer så som, stress, kaos osv. och det han anser är intressant 

är hur vi människor trots detta har begåvningen att åstadkomma eller bevara hälsa. 
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6. Metod 
 
I detta kapitel kommer metoddelen att redovisas. Val av undersökningsmetod och hur vi ge-

nomförde undersökningen kommer att presenteras samt hur validitet och reliabilitet behand-

las. I detta stycke kommer vi även att diskutera hur vi gick till väga för att arbeta fram ett re-

sultat.  

 

6.1 Val av metod 

För att genomföra en studie finns det två användbara forskningsmetoder, en kvalitativ eller en 

kvantitativ undersökning. Bryman (1997) menar att en kvalitativ studie innebär att man fångar 

de medverkandes erfarenheter, uttryck och tolkningar för att sedan kunna stärka det med tidi-

gare insamlad information. Den kvantitativa studien fungerar å andra sidan främst till att fors-

karen samlar in fakta för att sedan analysera det i syfte att finna mönster som antas gälla gene-

rellt för alla människor. Kvantitativ forskning eftersträvar att kunna förklara och kunna dra 

säkra slutsatser av den informationen som behandlas i sammanhanget (Stukát, 2006). 

Vi har valt att arbeta med en kvalitativ ingång eftersom vi är intresserade att veta elevers syn-

sätt, erfarenheter och tolkningar till begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa i studien. Stukát 

(2006) anser att en kvalitativ ansats föredras när ett ämne är nytt och otillräckligt utforskat 

just för att kvalitativ forskning syftar på att upptäcka och beskriva vilka fenomen som finns på 

det granskade området.  

 

6.1.1 Intervju 
 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i denna studie för att vi ska ta reda på elevers upp-

fattningar, tolkningar och erfarenheter om begreppet hälsa. Bryman (2008) beskriver olika 

typer av kvalitativa intervjuer bland annat semistrukturerade, ostrukturerade och fokusgrup-

per. Den ostrukturerade intervjun kan kännetecknas av att forskare bara använder sig av en 

fråga som intervjupersonen sen får svara och diskutera fritt. Det som intervjuaren reagerar på 

och tycker är värt en uppföljningsfråga kommer direkt och liknar mer ett vanligt samtal än en 

intervju. I en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en lista över exempelvis 

specifika teman som ska berörars under intervjun. Ett sådant upplägg brukar kallas för en in-

tervjuguide. I stort sett så kommer alla frågor som finns med i intervjuguiden att ställas men 

intervjupersonen har frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i inter-
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vjuguiden får också ställas under intervjun om intervjuaren utgår från något som intervjuper-

sonen har sagt (Bryman, 2008). 

 

Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer då vi ville att medlemmarna i fokusgrup-

pen skulle diskutera och prata med varandra och att vi endast fanns med och ledde in dem på 

rätt spår ifall diskussionerna började sväva iväg. Dock hade vi en intervjuguide att utgå ifrån 

om vi behövde få igång diskussionen.  

 

6.1.2 Fokusgruppsintervju 
 
Fokusgruppsmetoden innebär att man intervjuar flera personer samtidigt om ett visst tema 

eller en viss frågeställning (Bryman, 2008). I en fokusgrupp deltar oftast minst fyra personer 

och forskaren är intresserad av hur de intervjuade reagerar på varandras åsikter och tankar 

samtidigt som han eller hon försöker skaffa sig en bild av det samspel som äger rum i grup-

pen. Det som är intressant vid användningen av fokusgrupper är vad och hur människor säger 

det (Bryman, 2008).  

 

I fokusgrupper är det också viktigt att man som moderator, eller ledare, tillhandahåller ett 

ämne som alla medlemmar i fokusgruppen är bekanta med. Det kan exempelvis vara att man i 

början av intervjun visar en bild, film eller liknade som medlemmarna i fokusgruppen sedan 

ska tolka eller diskutera om. Vidare är det viktigt att man som moderator skapar en trivsam 

miljö för att medlemmarna ska känna sig trygga och våga prata. Känner inte medlemmarna 

tillit till dig som moderator kommer dem heller inte våga öppna sig och prata på samma sätt 

som om de hade känt sig trygga. Fokusgrupper är speciellt bra att använda för att förstå 

bakomliggande motiv samt betydelser som kan förklara medlemmarnas synpunkter och åsik-

ter (Denscombe, 2009) 

 

Det vi hade i åtanke när vi valde att utföra fokusgruppsintervjuer var att intervjupersonerna 

skulle få vara fler i förhållande till oss som intervjuade. På så sätt blev det inte obekvämt för 

respondenterna och de kunde känna sig säkra i miljön. Trost (2010) menar på att materialet 

kan bli ohanterligt och risken för att missa viktiga detaljer ökar vid för många intervjuer. 

Detta hade vi i åtanke och därför så valde vi att genomföra två stycken fokusgruppsintervjuer. 

Dels tog vi reda på vad elever som går ett studieförberedande program har för uppfattningar 

om begreppet hälsa och dels hur elever som går ett yrkesförberedande program uppfattar 
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samma begrepp. Dessa fokusgrupper består av cirka 5 elever i varje grupp och läser andra året 

på en gymnasieskola i södra Sverige. 

 

6.2 Urvalsgrupp 

Vi har valt att genomföra två stycken fokusgruppsintervjuer. Varför vi har valt att göra två 

intervjuer är för att vi vill höra vad eleverna som går ett yrkesförberedande program svarar 

samtidigt som vi vill lyssna på vad elever från ett studieförberedande program har att säga. 

Det år som vi har valt att rikta in oss på är andra året då vi av egna erfarenheter vet att alla 

skolor inte har ämnet idrott och hälsa sista året. Elever som läser år två har redan läst idrott 

och hälsa A som de relativt nyligen kan se tillbaka på. Enligt Trost (2010) så vill man i de 

flesta kvalitativa studier få en så stor variation som möjligt. Vidare förklarar Frost (2010) att 

urvalet helst ska vara så heterogent som möjligt, alltså en blandning av olika slag. Vi vill där-

för intervjua både pojkar och flickor i vår studie för att få en variation. Få fokusgruppsinter-

vjuer är att föredra för att kunna begränsa innehållet så det blir hanterbart. Vid för många in-

tervjuer finns risken att materialet blir ohanterligt och att de som intervjuar missar viktiga 

detaljer som respondenterna ger (Trost, 2010). 

 

Vi har valt att intervjua elever utifrån ett bekvämlighetsurval som går ut på att man tar vad 

man råkar finna. Detta kan exempelvis ske genom tidningsannonser, personliga kontakter, 

anslagstavlor eller personer framför i snabbköpskön. Urvalet fylls på med personer som man 

tycker passar in i sambandet (Trost, 2010). Vi har därför valt att gå tillväga genom personliga 

kontakter på en gymnasieskola i södra Sverige för att på ett smidigt och bra sätt kan genom-

föra dessa intervjuer. På denna skola går det att läsa både studieförberedande program och 

yrkesförberedande program och en av oss har kontakt med en lärare på skolan som kunde 

hjälpa oss med tidsbokning osv.  

 

6.3 Genomförande 
 
Vi tog tidig kontakt med en gymnasieskola i södra Sverige för att förbereda dem att vi kom-

mer dyka upp längre fram i studien och använde oss här av personliga kontakter för att på ett 

smidigare sätt kunna genomföra intervjuerna. Via mail så hade vi kontakt med en idrottslärare 

på skolan där vi presenterade oss själva och vår undersökning. Vi berättade att vi gärna ville 

intervjua elever både från ett teoretiskt program samt ett yrkesförberedande program och gav 
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därefter fria händer till idrottsläraren för att välja ut de klasser som passar bäst. Till sist fick vi 

tag på två olika klasser, dock blev det teknik och barn-och fritid. Dessa två gymnasieprogram 

är båda studieförberedande, men barn-och fritidsprogrammet har en god samverkan till arbets-

livet och en hel del kurser behandlar området väl. 

 

Vidare så informerade vi läraren att vi behövde cirka fem elever för varje intervju, i den ena 

intervjun blev det just fem elever och i den andra fyra elever. Därefter förklarade vi att själva 

intervjun kommer att pågå i ungefär 30 minuter. När vi fick klartecken från läraren började vi 

att utforma intervjuguiden. Eftersom vi har valt att använda oss av fokusgrupper så är syftet 

att medlemmarna i fokusgruppen ska diskutera och prata med varandra och där vi som mode-

ratorer hjälper gruppen mer än leder den (Denscombe, 2009).  

 

Vid båda två fokusgruppsintervjuerna så använde vi oss av ljudinspelningar via mobiltelefon. 

Innan man kan påbörja en intervju är det ett stort misstag om man inte har kontrollerat att 

utrustningen fungerar först. Detta kan låta självklart men det är enkelt bortglömt tills man 

infinner sig i intervjusituationen (Denscombe, 2009). Detta var såklart en viktig del i vår stu-

die och därför så genomförde vi testintervjuer på varandra samt på våra kompisar för att kon-

trollera att rösten hördes tydligt i mobiltelefonen samtidigt som vi kunde bilda oss en uppfatt-

ning om hur långa intervjuerna kan ta. Förutom ljudinspelningar så skrev alltid en av oss ner 

fältanteckningar från intervjun. Detta gjorde vi för att minimera risken för att missa viktig 

information.  

 

Vi började med att presentera oss och förklarade både varför vi och dem var här. Vi informe-

rade sedan eleverna att deltagandet är helt frivilligt och att de kan avbryta när dem vill (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick även våra kontaktuppgifter om de skulle ångra sin med-

verkan eller komma på övriga frågor. För att samla in deltagarnas erfarenheter och åsikter 

användes ljudinspelning och detta var också något som vi tog upp i början för att förtydliga 

att eleverna kommer vara anonyma och att inga personuppgifter om dem kommer att lämnas 

ut. Descombe (2009)  påpekar vikten av att noggrant kontrollera att utrustningen fungerar 

vilket vi således gjorde före inspelningarna. 

 

Fokusgruppsintervjun började sedan med att varje deltagare fick presentera sig själva, deras 

fritidsintressen samt om de visste vad deras föräldrar och mor/farföräldrar har/hade för fritids-

intressen. Därpå rangordnade dem fem stycken bilder utifrån vad de anser vara mest hälsa för 
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dem. Därefter fick de även motivera och diskutera varför de rangordnade bilderna som de 

gjorde. På det viset fick vi igång en diskussion direkt och sedan så hade vi vår intervjuguide 

(se bilaga 1) att luta oss tillbaka till om diskussionerna började svalna. Som samtalsledare 

hade vi även ansvaret att alla elever skulle få komma till tals och uppmuntra alla i gruppen att 

medverka för att skapa en så trivsam atmosfär som möjligt (Densombe, 2009).   

 

En av våra frågeställningar var vi ville ta reda på vilka uppfattningar eleverna har om begrep-

pet hälsa och därför valde vi att låta eleverna presentera sig själva, deras fritidsintressen samt 

föräldrars och mor/farföräldrars fritidsintresse. Eftersom vi använde oss av Bourdieus teori 

om habitus, som vår teoretiska utgångspunkt, ansåg vi att det var relevant att få en bild över 

elevernas bakgrund för att på så vis kunna se samband mellan deras bakgrund och deras syn 

på hälsa. Dessutom gjorde vi 2 stycken fokusgruppsintervju, en med elever från ett studieför-

berande program och en med elever från ett yrkesförberedande program, för att se om det 

fanns några skillnader i deras syn på hälsa. Vår andra frågeställning handlade om hur elever 

från respektive program ansåg att hälsan tar uttryck i idrott och hälsa undervisningen. I våra 

fokusgruppsintervjuer fick därför eleverna diskutera hur hälsan visade sig i lektionsinnehållet 

och vi presentera även vad det står i styrdokumenten om hälsa (Skolverket, 2011).   

 

Ahrne & Svensson (2011) skriver att fokusgruppsintervjuer ofta genererar stora mängder data 

som kan bli svåra att hantera och få en överblick över. Vidare menar Ahrne & Svensson 

(2011) att nyckeln till att lyckas med analysen är att låta studiens syfte styra processen. Vi la 

därför uppfokusgruppsintervjun på ett sätt så att begreppet hälsa genomsyrar hela studien och 

så att vi fick frågeställningarna besvarade. 

 

6.4 Metodkritik 
 
Svensson & Starrin (1994) talar om att det finns olika problemställningar inom kvalitativa 

metoder. Intervjupersonen kan exempelvis vara nedstämd vid det ena tillfället och vara till 

mods vid det andra och detta kan vidare påverka vilka svar som avges. Denscombe (2009) 

skriver om svårigheter som kan uppstå vid intervjuer och nämner bland annat att analysen av 

data kan bli tidskrävande och besvärlig samtidigt som bandspelaren eller videokameran kan 

hämma den intervjuade. Vi har i intervjusituationen valt att använda oss av röstinspelningar 

via Iphone och kommer därför inte att filma deltagarna. Dock så är det viktigt för oss som 

intervjuar att få de medverkande eleverna att känna sig bekväma i situationen för att de inte 
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ska känna sig utsatta. På så sätt kommer intervjun att flyta på smidigare och vi kommer få ut 

mer material till vår studie.  

 

6.5 Validitet 
 
Validitet innebär att man mäter det som är avsett att man ska mäta. Begreppet avser alltså hur 

giltiga de framtagna resultaten är men också hur pålitliga mätinstrumenten och undersök-

ningsupplägg är (Svensson & Starrin, 1994). När teoretiska definitioner, operationella indika-

torer och att mäta det som är avsett till att mäta stämmer överens med varandra har man upp-

nått en god validitet. Detta är avgörande för de som genomför exempelvis en intervju för att 

kunna erbjuda så trovärdiga slutsatser som möjligt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängne-

rud, 2012). 

 

Vi har själva granskat validiteten i vår uppsats genom att ha jämfört intervjumallen, syftet och 

frågeställningarna samt likställt frågeställningarna med svaren från intervjuerna. Vårt upplägg 

genom hela uppsatsen är tänkt som en röd tråd så att hela arbetet går i linje med syftet, fråge-

ställningarna samt den teoretiska bakgrunden och utgångspunkten. 

 

6.6 Reliabilitet 
 
En hög reliabilitet innebär att olika oberoende mätningar av ett och samma ämne ger samma 

eller liknande resultat. En insamlad information med låg reliabilitet kan inte belysa den an-

givna frågeställningen på ett bra sätt. En hög grad av reliabilitet blir därför en nödvändig för-

utsättning för att man ska kunna undersöka de påståenden som frågeställningen innehåller 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  

 

Det resultat man får rymmer både personens ”sanna” och ”falska” värde. Det falska värdet 

beror på fel i verktygets tillförlitlighet, reliabiliteten. Felvärdet kan bero på många olika an-

ledningar som vi inte är medvetna om. Ju närmare personens sanna värde vi kommer desto 

bättre reliabilitet. För att komma så nära personens sanna värde som möjligt gäller det att för-

söka utesluta alla tänkbara faktorer som kan bidra till lägre reliabilitet (Davidsson och Patel, 

2011). 
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Patel och Davidsson (2011) skriver om hur man kan kontrollera reliabiliteten vid intervjuer 

genom att vara två stycken person, varav en intervjuar och den andre är med och registererar 

intervjusvaren. Det går också att spela in intervjuerna och lyssna på dem igen. På det sättet 

kan man lyssna på intervjusvaren tills man uppfattat allt korrekt. 

 

Vi har använt oss av Patel och Davidsson (2011) tips och för att stärka vår reliabilitet har vi 

varit två stycken på intervjuerna. En av oss intervjuade och den andra satt med och lyssnade. 

Efter genomförda intervjuer diskuterade vi oss emellan hur vi hade tolkat svaren. Eftersom vi 

också spelade in kunde vi i efterhand gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger ifall 

vi hade tolkat svaren olika. 

 

6.7 Etiska riktlinjer 
 
När ett arbete skrivs under utbildning på en grund eller avancerad nivå finns det etiska riktlin-

jer som man måste tänka på, bland annat det grundläggande individskyddskravet (Fakultets-

nämnden för hälsa, socialt arbete, och beteendevetenskap (FHSAB), 2012). Individskydds-

kravet består av 4 grundläggande huvudregler. Dessa är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet går ut på att de som genomför arbetet måste förklara de deltagandes vill-

kor, i detta fall elevers villkor. Respondenterna informerades därför om att deltagandet är fri-

villigt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I 

undersökningen informerade vi om detta krav till de eleverna som medverkade i intervjuerna 

just för att de inte skulle känna sig tvingade till något.  

 

Genom samtyckeskravet är uppsatsskrivarna i behov av elevers godkännande och samtycke 

till att delta. Skulle de som deltar vara yngre än 15 ska samtycke godkännas från föräldrar 

eller vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). Då vi valde andra året på gymnasiet som ur-

valsgrupp behövde vi inte inhämta samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare men vi för-

klarade tydligt för de elever som medverkade att deltagande var frivilligt.  

Konfidentialitetskravet syftar till att de som deltar ska ges största möjliga konfidentialitet och 

de personuppgifter som samlas in i undersökningen ska förvaras så att obehöriga inte kan 

komma åt och ta del av dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). I vår undersökning var de 

intervjuade anonyma och det meddelade vi även i början av intervjun. Det sista huvudkravet 
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är nyttjandekravet som innebär att uppgifter som är insamlad i forskningsändamål inte får 

användas eller utlånas för affärsmässigt bruk eller andra mål som inte har med vetenskapssyf-

ten att göra (Vetenskapsrådet, 2002). 
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7. Resultatredovisning  
 
I detta avsnitt redovisas resultaten av de två fokusgruppsintervjuerna vi genomförde i 

form av löpande text samt genom utvalda citat. Resultatet kommer vidare att analyseras 

och diskuteras med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt habitus. 

 

I följande ordning kommer frågeställningarna att presenteras: 

 

• Hur upplever elever i årskurs två på gymnasiet att ”hälsa” i ämnet idrott och hälsa tar 

uttryck i undervisningen? 

• Vad har dessa elever i årskurs två på gymnasiet för föreställningar om begreppet 

hälsa? 

 

Svaren som fokusgruppsintervjuerna har gett oss kommer vi att presentera med T re-

spektive BF. T innebär svar från teknikprogrammet medan BF genererar svar från barn 

och fritidsprogrammet. Hela intervjuguiden finns i bilaga 1 och bilderna som vi har an-

vänt oss av som hjälp i intervjun följer med i bilaga 2. 

 

7.1 Teoretisk hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa 

Båda fokusgrupperna menar på att hälsoundervisningen bedrivs teoretiskt i form av exempel-

vis Powerpoints-föreläsningar, filmer m.m. Nedan följer ett citat från en elev i teknikpro-

grammet: 

 

 
När vi arbetar med hälsa så har vi det i ungefär 6 veckor per läsår med bara teore-

tiska uppgifter och sen har ett prov på det. Vi hade en ergonomigenomgång för ett 

tag sedan men då var det bara läraren som visade vad man skulle göra och inte göra 

för att lyfta rätt. (T) 

 

 

Vidare så menar de på att hälsoundervisningen bedrivs i perioder och att det inte genomsyrar 

hela kursen. Trots det tycker eleverna från det teknikprogrammet ändå att de jobbar en hel del 

med hälsa: ”Vi har helt klart en mer hälsoinriktad undervisning än vad vi hade exempelvis på högsta-
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diet” (T). En annan elev fortsätter: ”Vi har inte haft idrott på säkert 4-5 veckor utan vi har haft ergo-

nomigenomgångar, stresshantering och lite allt möjligt” (T). 

 

Eleverna från det barn och fritidsprogrammet tycker inte att kursen innefattar lika mycket 

hälsa och har svårt att komma på tillfällen där det bedrivits: ”Vi hade yoga någon gång, men 

annars kommer jag inte på något särskilt” (BF). 

 

Men precis som eleverna från teknikprogrammet tycker också eleverna från barn och fritids-

programmet att hälsoundervisningen delas upp i perioder där undervisningen sker teoretiskt: 

”Vi har haft teorikurser om kost och näringslära och där pratade vi om hälsa och sen hade ett prov på 

det” (BF). 

 

7.2 Hälsa är mer än bara fysisk aktivitet 

Båda fokusgrupperna relaterar hälsa till ett må bra-stadie med fokus på den fysiska hälsan där 

de bland annat nämner vikten av sömn, hälsosam mat och träning. Eleverna från de båda pro-

grammen lyfter också vikten av att umgås med vänner och familj som en viktig hälsofaktor. 

De menar på att för att man ska uppnå en god hälsa måste man må bra både psykiskt och fy-

siskt. Genom att umgås med personer man tycker om mår man bra psykiskt. Detta påpekade 

en av eleverna från barn-och fritidsprogrammet: ”Hälsa är väl att äta bra, sova bra, umgås med 

vännerna så mycket som möjligt och träna” (BF). En elev från det teknikprogrammet lyfter fram 

vikten av det också kan vara hälsa för en själv att exempelvis spela dator med kompisarna: 

”Jag tycker även det är kul att spela dator med mina kompisar och jag mår bra av det” (T). 

 

Till denna frågeställning tog vi också hjälp av fem olika bilder, där eleverna rangordnar dem 

utifrån vad de anser vara mest hälsa. Eleverna från teknikprogrammet är överens om hur bil-

derna ska rangordnas.  

 

På första plats kommer bild nummer två som föreställer harmoni och lugn i form av en natur-

bild.  

 
Bild två tycker jag symboliserar mest hälsa då man får vara ute i friska luften och 

njuta av naturen. Friluftsliv och olika aktiviteter i naturen upplever jag som det 

mest hälsosammaste. (T) 
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Nästa bild i ordningen är bild nummer fem som föreställer en bild ett umgänge där intervju-

personerna kan relatera till både familj och vänner. En teknikelev berättar: ”Kompisbilden 

tycker jag kommer direkt efter naturbilden för alla mår bra av att umgås med kompisar och familjen” 

(T). 

 

På plats tre kommer träningsbilden. Den föreställer ett gym där motivet är fysisk aktivitet. 

Majoriteten av eleverna från teknikprogrammet tycker att träning är en viktig faktor för en 

god hälsa: ”Jag går och tränar och efter passet så känner jag mig väldigt bra och det är en skön känsla 

att få när man har gjort ett tufft arbete” (T). En annan elev ur samma fokusgrupp fortsätter: ”Tränings-

bilden och att ta det lugnt bilden är jämna för jag tycker man behöver båda för att må bra” (T). 

 

På fjärdeplats placerar dem bilden på en hängmatta som symboliserar att vila och ta det lugnt. 

Intervjupersonerna tycker att denna bild och träningsbilden egentligen får samma placering 

eftersom man behöver både och men dem håller ändå träningen lite högre. 

 

Sist bland dessa bilder kom bild nummer tre. Den symboliserar tävling och föreställer en 

längdskidtävling. En elev i fokusgruppen anser att tävling kan få en väldigt negativ inverkan 

och att det är lätt att gå över gränsen: ”Bild tre vill jag sätta sist för att tävla och prestera så att man 

vinner är en press i sig och det kan man må dåligt av, lätt att gå över gränsen vad man klarar av” (T). 

 

Eleverna från barn och fritidsprogrammet är inte lika överens om vad som är mest hälsa för 

dem. Tre elever i fokusgruppsintervjun var överens om att placera bild nummer ett, alltså trä-

ningsbilden, på första plats. En av eleverna berättar hur viktigt det är för denne att träna för att 

må bra vilket de andra eleverna håller med om. Eleven uttrycker sig såhär: ”Regelbunden trä-

ning behöver jag för att må bra, annars fungerar jag inte” (BF). 

 

Vidare så rangordnar och värdesätter de fem intervjupersonerna bilderna olika där en elev 

menar på att bilden som symboliserar ett umgänge ska sättas först för att familjen och kompi-

sarna är det viktigaste medan en annan anser att naturen är den betydelsefullaste faktorn för 

hälsan. Intervjupersonerna från det yrkesförberedande programmet är däremot överens om 

vad som kännetecknas med begreppet ohälsa. Här definieras ohälsa som motsatsen till fak-

torerna som de nämnde för en god hälsa. En av eleverna uttrycker sig: ”Ohälsa är nog när man 

kommer ur spåret, du sitter mest hemma och vill inte umgås med någon” (BF).  
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7.3 Sammanfattande resultat av barn-och fritid samt teknikprogrammets 
tankar kring hälsa och dess integrering i ämnet idrott och hälsa 
 

Vid de båda fokusgruppsintervjuerna var svaren både lika och olika. Överlag så fick vi in lika 

svar från de båda programmen angående hälsobegreppet och hälsa i undervisningen. Gemen-

samt för alla intervjupersoner var att den fysiska träningen var viktig för hälsan. Den stora 

skillnaden som vi kunde se är att teknikeleverna rangordnar de fem bilderna annorlunda än 

barn-och fritideleverna. Teknikeleverna är överens om att sätta naturbilden på första plats 

med motiveringen att de får vara ute i friska luften och njuta av naturen samtidigt som de rela-

terar friluftsliv och aktiviteter i naturen som en hälsosam faktor. Samtidigt så poängterar tek-

nikeleverna att träning är viktigt men när de måste rangordna dem så kommer naturen steget 

före.  

 

Barn-och fritideleverna var inte lika överens som teknikeleverna när det gällde rangordningen 

av bilder men majoriteten av eleverna bestämde att träningsbilden skulle placeras på första 

plats då de anser att träning är det viktigaste för att uppnå en god hälsa. 

 

Eleverna från barn-och fritidsprogrammet är också tveksamma och osäkra på om de har haft 

undervisning med hälsa i fokus vilket tyder på att de förmodligen inte har haft så många lekt-

ioner om det eller inte varit medvetna om undervisningens syfte. Detta till skillnad från tekni-

keleverna som direkt radade upp exempel på hur deras hälsoundervisning har sett ut. 
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8. Analys 
I det här kapitlet kommer vi att analysera svaren från fokusgruppsintervjuerna med hjälp av 

våra teoretiska utgångspunkter, habitus, KASAM samt begreppen salutogent och patogent 

synsätt på hälsa. Vi har valt att analysera våra resultat utifrån våra frågeställningar som här 

nedan presenteras som rubrikerna ”Hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa” samt ”Ele-

vernas syn på hälsa och ohälsa”. 

 

8.1 Hälsoundervisingen i ämnet idrott och hälsa 
 
Resultatet i studien visar på att de elever som läser teknik i årskurs två på gymnasiet upplever 

att hälsoundervisningen visar sig tydligt i kursen idrott och hälsa. De var överens om att hälsa 

tar uttryck i teorin och inte i praktiken. Hälsa behandlas genom föreläsningar och Power 

Points som oftast avslutas med ett prov medan eleverna endast kan koppla hälsa i den prak-

tiska delen till att vara fysiskt aktiva. 

 

Habitus kan kopplas till vad eleverna anser vara hälsa i ämnet idrott och hälsa. De elever som 

har varit fysisk aktiva sedan sin barndom kan ha ett annat synsätt på hälsa i ämnet idrott och 

hälsa då fysisk aktivitet faller sig naturligt. Därmed så skiljer det sig hur eleverna uppfattar 

begreppet hälsa.  

 

Vår studie visar att alla elever från teknikprogrammet och barn-och fritidsprogrammet upple-

ver att begreppet hälsa undervisas teoretiskt och inte praktiskt i undervisningen vilket är an-

märkningsvärt. Orsaken till detta kan bero på olika faktorer men en anledning som vi anser 

vara den största är hur lärare definierar begreppet och hur de omsätter det i undervisningen. 

 

I båda fokusgrupperna uttrycker majoriteten sig att de månar om sin hälsa genom träning, 

sömn, bra mat och att umgås med vänner och familj och oavsett vilket av program de inter-

vjuade eleverna gick, teknik eller barn-och fritid, så är svaren liknande och eleverna är över-

ens om att sömn, kost och träning är viktiga faktorer för hälsan. Dessa faktorer kom också 

upp på frågan vad som undervisas om hälsa i ämnet idrott och hälsa, vilket betyder att lärarna 

har gett eleverna kunskaper i området. Även om vissa elever från barn-och fritidsprogrammet 

har svårt att direkt sätta fingret på vad de har fått för undervisning i hälsa så lyftes ändå kost-

lektioner upp som exempel efter viss fundering. Däremot har både eleverna från teknikpro-

grammet samt barn-och fritidsprogrammet svårare att koppla hälsoundervisingen till den 
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praktiska delen i ämnet. Vad detta beror på är svårt att definiera men precis som vi skrev tidi-

gare kan det bero på hur läraren väljer att tolka begreppet hälsa och att det i styrdokumenten 

inte ges några konkreta svar på hur undervisingen i hälsa ska se ut (Skolinspektionen, 2010).  

 

8.2  Elevernas syn på hälsa och ohälsa 
 
Vad eleverna anser är och räknas som hälsa pekar utifrån resultatet samt Bourdieus definition 

av habitus på att det till stor del påverkas av elevens tidigare erfarenheter samt deras föräld-

rars bakgrund. 

I vår studie framkom det att de flesta elever vi intervjuade hade någon form av idrottsaktiv 

bakgrund, både själva men också föräldrar som varit eller är aktiva. Kopplat till en av våra 

teoretiska utgångspunkter, habitus, tyder det på att föräldrarna påverkar elevernas val av ex-

empelvis fritidsaktivitet. Det ger underlag till en tolkning utifrån begreppet habitus att bero-

ende på vad föräldrarna sysslat med kommer även barnen i familjen syssla med samma fri-

tidsaktivitet eller åtminstone tyder vår undersökning på att föräldrarna har ett stort inflytande 

på elevernas val av just fritidsaktivitet.  Detta påpekade även vissa elever då det i många fall 

var föräldrarna som fick de intervjuade aktiva i någon form av fysisk aktivitet: 

 
Svårt att säga när man är så liten när man börjar men jag tror att mycket kommer 

från föräldrarna att det är dem som driver på olika aktiviteter. Mina föräldrar 

skickade runt mig på många olika idrotter för att se vad jag fastnade för. (T) 

 

Pappa och min bror fick med mig in i fotbollen, men både mamma och pappa har 

spelat fotboll sedan de var unga så det var nog dem som fick mig att börja. (BF) 

 

En annan av de intervjuade eleverna svarade att hon inte hade några idrottsaktiva föräldrar 

men har trots detta börjat träna på senare tid. Eleven i fråga prioriterar nu även träning högst 

upp i rangordningen av bilderna (bilaga 3) och berättar även hur hon nu försöker att leva ett 

sunt liv för att hålla sig hälsosam: 

 

Jag försöker sova så mycket det går och belöna mig själv när jag har gjort något 

bra. Regelbunden träning och dricka mycket vatten. (BF) 
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Ett annat exempel är hur en elev vars föräldrar alltid har varit idrottsaktiva berättar hur det var 

dem som fick in eleven i föreningsidrotten redan som ung. Han berättar vidare hur den fysiska 

träningen är viktig för hälsan men också hur han på senare tid har börjat prioritera vänner och 

andra intressen före fysisk aktivitet. Eleven påpekar också att det är tävlingen som driver in-

tresset för idrott, vilket inte eleven med icke idrottsaktiva föräldrar tycker utan där är det sna-

rare tvärt om. Antonovskys (2004) modell KASAM handlar om de tre begreppen, begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet. Utifrån KASAM:s tre begrepp så tolkar vi utifrån första 

elevens svar att han har begriplighet om vad han anser är viktigt för sin hälsa men också hur 

han nu istället finner meningsfullhet i att umgås mer med vänner. Antonovsky (2004) skriver 

om att ju bättre dessa tre komponenter samverkar desto bättre går det att främja sin hälsa. 

Hanterbarheten i detta fall tolkar vi som att han ska kunna hantera både träningen och kompi-

sarna.  

 

Synen på ohälsa är eleverna från barn- och fritidsprogrammet och teknikprogrammet överens 

om. Det är helt enkelt motsatsen till vad dem anser är hälsa. När det kommer till den fysiska 

hälsan har eleverna överlag ett patogent synsätt. De betonar vikten av regelbunden träning 

samt vikten av att sova och äta rätt för att inte bli ohälsosamma medan dem istället har ett 

salutogent perspektiv på hälsa när de pratar om den sociala samt psykiska hälsa.  Då betonar 

de vikten av att de umgås med vänner och familj för att må bra, istället för att inte må dåligt.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  



 

35 

9. Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera både metoddelen och resultatdelen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om hälsobegreppets 

integrering i idrott och hälsa-undervisningen. Studien handlar även om att belysa elevernas 

attityd till hälsofrågor i allmänhet. För att ta reda på detta tog vi hjälp av våra frågeställningar 

som här nedan presenteras med samma rubriker som i analyskapitlet. 

 

9.1 Hälsoundervisningen i idrott och hälsa 
 
Vår första frågeställning är hur elever upplever att hälsa i ämnet idrott och hälsa tar uttryck i 

undervisningen. Under våra fokusgruppsintervjuer så framkom det att alla eleverna upplever 

att hälsoundervisningen är teoretiskt förankrad. Vi uppfattade av teknikelevernas svar att de 

hade en bredare hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa än vad barn-och fritidseleverna 

hade. Teknikeleverna kunde rada upp exempel efter exempel på vad de har genomfört i 

undervisningen medan barn-och fritidseleverna var osäkra om de ens hade gått igenom hälso-

baserade lektioner överhuvudtaget. Thedin Jakobsson (2005) skriver om hur det är upp till 

varje lärare att själv definiera, planera och undervisa i ämnet idrott och hälsa och därför 

kommer undervisningen att präglas av hur läraren i fråga tolkar kunskapskraven. Detta håller 

vi med om och kan vara en av faktorerna till att undervisningen ser olika ut. 

 

 

I Skolinspektionens (2010) rapport har lärarna själva sagt att läroplanen är svårtolkad, vilket 

leder till att undervisingen ser olika ut från skola till skola. I vissa fall skiljer sig även under-

visingen på samma skola, beroende på vilken lärare som undervisar. Även om skillnaden i vår 

studie inte blev särskilt stor så märkte vi ändå av en skillnad i att teknikeleverna haft mer häl-

soundervisning än barn-och fritidseleverna.  

 

För att komma till underfund med hur läroplanen ska tolkas och minimera risken för olik 

undervisning kan en eventuell lösning vara att flera skolor fick möjlighet och tid att tillsam-

mans prata om dessa frågor och på så vis hjälpa varandra att hitta rätt. I och med att det är 

relativt nya läroplaner samt styrdokument är alla lärare ”nybörjare” och att få träffa andra 

lärare som befinner sig i samma situation skulle underlätta mycket. I vår studie visade resulta-

ten att hälsoundervisningen varierade beroende på vilken lärare som undervisade och att då 
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låta flera lärare samarbeta för att tillsammans tolka kunskapskraven är ett steg på vägen mot 

en likvärdig undervisning. Detta är viktigt för både elever och lärare, inte minst för eleverna 

eftersom de ska ges en likvärdig utbildning oavsett vart i landet man går i skola (Skolverket, 

2011). 

 

Quennerstedt (2006) visar att det är få lärare som säger att eleverna får möjlighet att få kun-

skap om hur det ska sköta sin träning ur ett hälsoperspektiv och istället lyfter lärarna fram ett 

hälsoperspektiv som har utgångspunkt i elevernas fysiologiska kunskaper. Till skillnad från 

vad Quennersted (2006) visar så är det i vår studie tvärt om. Här berättar eleverna istället om 

en teoretisk undervisning där läraren endast visar exempelvis hur man ska lyfta rätt men ele-

verna får själva inte prova det praktiskt. En elev från teknikprogrammet berättade hur de har 

haft teorilektioner i 4-5 veckor utan att själva fått prova på det praktiskt. För att lyckas uppnå 

kunskapskraven samt för att ge eleverna vidare kunskap för framtiden tror vi på en varierad 

undervisning där teori och praktik vävs samman. Utifrån vad eleven säger om att de inte fick 

prova på och själva lära sig hur man lyfter rätt blir den teoretiska kunskapen irrelevant. Detta 

eftersom när det väl kommer till kritan spelar det ingen roll om du vet hur du ska lyfta men 

inte kan omsätta det till praktiken. Hade du istället fått lära dig kunskapen både teoretiskt och 

praktiskt hade du fått en djupare förståelse om varför man bör lyfta rätt samt även kunnat till-

lämpa det själv.  

 

9.2 Elevernas syn på hälsa och ohälsa 
 
Utifrån elevernas svar på vad hälsa samt ohälsa är så kunde vi se ett samband med deras bak-

grund, föräldrarnas intressen osv. Precis som vi tidigare tog upp i analyskapitlet går det att 

koppla det till vår teoretiska utgångspunkt habitus (Bourdieu, 1999). De eleverna som hade 

någon form av idrottsaktiv bakgrund påpekade också hur föräldrarna varit en viktig faktor till 

deras idrottsintresse. Vidare så blev dessa elevers hälsosyn starkt kopplat till fysisk aktivitet, 

det vill säga att träning var en av dem viktigaste faktorerna för deras hälsa.  

 

Det vi kan konstatera utifrån elevernas svar är alltså att vår omgivning påverkar våra beslut 

när det kommer till träning, någonting som flera av de intervjuade eleverna också påpekade. 

Efter träningen var umgänge, kompisar och familj, något som i stort sett alla tyckte var en 

annan viktigt faktor för en god hälsa. Umgås med personer man tycker om bidrar till att man 

själv mår bra. Dessa resonemang visar att eleverna har en förståelse om att hälsa är mer än 
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bara att vara frisk och må bra rent fysiskt. Även om eleverna inte benämner det med social 

samt psykisk hälsa går det att utifrån deras svar utläsa att dem har en förståelse om hur dessa 

faktorer påverkar vår hälsa. Det var till exempel ingen elev som endast menade att fysisk ak-

tivitet räcker för att uppnå en god hälsa. I studien som Thedin, Jacobsson (2005) har gjort 

beskriver lärarna att de vill att deras undervisning ska leda till att eleverna får en förståelse om 

fysisk aktivitet och att se det som ett investeringsvärde, något som eleverna i vår studie har 

insett. 

 

Vi upplever att eleverna är väl medvetna om vad som påverkar ohälsa respektive hälsa. Det 

tyder på att dem har fått kunskap om hälsa men frågan är var kunskapen kommer ifrån ef-

tersom svaren från framför allt barn-och fritidsprogrammet var väldigt diffusa. De hade svårt 

att berätta hur undervisingen i hälsa sett ut samt vad de gjort. Det kan mycket väl vara så att 

de fått kunskapen ifrån ämnet idrott och hälsa utan att egentligen vara medvetna om det. Pro-

blematiken blir då att eleverna inte vet vad dem lär sig, vilket i sin tur är en förutsättning för 

att ett lärande ska ske. Thedin, Jacobsson (2005) skriver om hur även lärarna har svårt att 

svara på vad hälsa är och hur det kommer till uttryck i undervisningen. På ett liknande sätt 

beskriver Quennerstedt (2006) att lärarna i hans studie ser hälsa som en bonus genom fysisk 

aktivitet. En lösning på detta kan vara som vi tidigare diskuterade att skolorna kan samarbeta 

med varandra där styrdokumenten kan tolkas tillsammans. 

 

9.3 Metodologisk reflektion 
 
Vår studie genomfördes med kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper. Varför vi valde att 

genomföra en kvalitativ studie var för att vi ville få en förståelse bakom svaren och kunna 

ställa följdfrågor om så skulle behövas. I de två utvalda fokusgrupperna deltog elever som 

nästan alla hade någon form av idrottsaktiv bakgrund vilket ledde till att vi fick liknande svar 

i undersökningen. Dock visste vi inte om att nästan alla dessa elever hade någon form av id-

rottsbakgrund eftersom vi lät lärarna slumpmässigt välja eleverna åt oss enligt ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Det som hade varit intressant och som vi kommer att ta 

med oss till nästa gång är att genomföra fler fokusgruppsintervjuer i flera program för att få 

en variation i svaren. I vår studie var det endast en elev som berättade att hon inte har haft 

någon idrottsaktiv bakgrund och där föräldrarna aldrig hade varit intresserade av fysisk aktivi-

tet eller idrott. 
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Det kan samtidigt bli svårhanterligt att genomföra för många fokusgruppsintervjuer. Det kan 

leda till att man missar viktigt information eftersom man helt enkelt tagit sig vatten över hu-

vudet (Trost, 2010). Nu har vi exempelvis inte något större underlag för att se hur en elev som 

aldrig utövat någon form av fysisk aktivitet definierar hälsa och vad hälsa är för denne. Det 

hade varit intressant om det var fler av eleverna som inte haft någon idrottsaktiv bakgrund och 

framför allt om även föräldrarna aldrig varit kontinuerligt aktiva i någon form av fysiskaktivi-

tet, exempelvis föreningsidrott. I vår studie var det endast en elev som berättade hur hennes 

föräldrar aldrig varit speciellt intresserade av fysiskaktivitet eller idrott. 

 

Valet av skola föll sig naturligt då skolorna i regionen vi studerar i avböjer enkäter och under-

sökningar från universitetet samtidigt som en av oss har goda kontakter med lärarna från den 

utvalda skolan. I vår studie ville vi undersöka likheter och skillnader från ett studieförbere-

dande respektive yrkesförberedande program men i slutändan fick vi fokusgruppsintervjuer 

från två studieförberedande program, teknik och barn-och fritid. Dock är teknikprogrammet 

och barn-och fritidsprogrammet två väldigt olika program där också barn-och fritidspro-

grammet jobbar mycket åt yrkessidan.  

 

Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer för att eleverna i fråga inte skulle känna sig 

utsatta. Skulle de intervjuas en och en skulle vi som intervjuar sitta i en maktposition vilket 

kunde orsaka obehag och bidra till en jobbig situation hos eleven. Nu fick eleverna sitta i 

grupper vilket underlättade både för dem och för oss. Eleverna kunde känna sig trygga i grup-

pen och genom fokusgruppsintervjuer sparade vi intervjuare mycket tid. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Presentation av deltagarna 
 

1. Vad har du för fritidsintressen?  

 

2. Hur länge har du varit aktiv i din aktivitet?  

 

3. Vad var det som fick dig att börja? 

 

4. Vad har dina föräldrar samt mor-och farföräldrar för fritidsintressen? 

 

Hälsa för dig 

5. Hur skulle ni definiera hälsa respektive ohälsa? Förklara vad hälsa och ohälsa är för dig. 

 

6. Rangordning av fem stycken bilder utifrån vad ni anser vara mest hälsa (moti-

vera/diskutera). 

- Bild 1: Gymmet (fysisk aktivitet, träning). 

- Bild 2: Fjällbild (harmoni, lugn, naturupplevelse). 

- Bild 3: Tävling (prestation, vinna/förlora). 

- Bild 4: Slappa (vila, ta det lugnt). 

- Bild 5: Umgänge (vänner, familj). 

 

7. Vad gör ni för att upprätthålla en god hälsa? Berätta för de andra i gruppen vad du gör för 

att främja en god hälsa.  

 

Hälsa i skolan 
8. Vad tycker ni om hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 

9. Hur tycker ni att detta visar sig i undervisningen? (Innan denna fråga ställs visar vi vad som 

står i styrdokumenten om hälsa i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan.) 
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10. Ge exempel på hur hälsa har behandlats i undervisningen, vad har ni gjort? 

 

11. Om ni tänker på er idrott och hälsa undervisning, främst hälsa, hur bedrevs den? Prak-

tiskt? Teoretiskt? 

 

12. Var hälsoundervisningen uppdelad i vissa teman eller perioder eller genomsyrade den hela 

kursen? 
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Bilaga 2  

1. 
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2. 

 
3. 

 
4. 
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5. 
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Bilaga 3 
Intervjuer 
 
Intervju 1 - Teknikelever årskurs 2 
 
1. Vad har du för fritidsintressen? 
 
Erik: Jag sitter ofta vid datorn men jag försöker träna 3-4 gånger i veckan på gymmet.  
 
Håkan: Spelar dator och umgås med familjen. 
 
Sune: Spelar mycket dator och har tagit upp träningen igen ett par gånger i veckan. 
 
Joel: Spelar mycket bandy och sysslar med musik och försöker träna minst 4 gånger i veckan. 
 
2. Hur länge har du varit aktiv i din aktivitet? 

Erik: Jag spelade handboll i 4 år men sen efter att jag slutade med handbollen så är jag och 

tränar på gymmet istället. 

 

Håkan: Jag har spelat hockey i en lång period innan, ungefär 7 år. Efter hockeyn började jag 

med bandy och spelade det i ett år men nu idag håller jag inte på med någon föreningsidrott. 

 

Sune: Jag har spelat fotboll i 13 år och testat olika sporter under dessa år men nu är det bara 

gymmet som gäller. 

 

Joel: Jag har varit aktiv i olika idrotter i 11 år ungefär. 

 

3. Vad var det som fick dig att börja? 

Erik: Föräldrarna och syskon. 

 

Håkan: Svårt att säga när man är så liten när man börjar men jag tror att mycket kommer från 

föräldrarna att det är dem som driver på olika aktiviteter. Mina föräldrar skickade runt mig på 

många olika idrotter för att se vad jag fastnade för. 

 

Sune: Många kompisar spelade fotboll vilket gjorde så att man också ville vara med i gänget. 

 

Joel: Lagkänsla och att ha något kul att göra på fritiden. 
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4. Vad har dina föräldrar samt mor-och farföräldrar för fritidsintressen? 

Erik: Mamma och pappa är ute och går mycket och de försöker även träna på gymmet några 

gånger i veckan. När de var yngre så spelade pappa hockey och mamma fotboll. 

 

Håkan: Min pappa spelade fotboll i A-laget när han var yngre och morfar spelade hockey men 

idag vet jag inte vad de sysslar med. 

 

Sune: Min farfar spelade mycket fotboll i Växjö. 

 

Joel: De har varit aktiva till och från men mycket fotboll och bandy. 

 

5. Hur skulle ni definiera hälsa respektive ohälsa? Förklara vad hälsa och ohälsa är för 

dig. 

Erik: Hälsa för mig är när jag mår bra, när jag kan träna, äta gott och spela dator eller umgås 

med mina vänner. Ohälsa är för mig när man är överviktig och mår dåligt. 

 

Håkan: Hälsa för mig är att umgås med familjen och må bra, ohälsa är typ när man är tjock 

och känner sig deprimerad. 

 

Sune: Jag håller med Erik. 

 

Joel: Hälsa är för mig när jag kan träna, äter bra, får sova ut på morgonen och göra sådant 

som gör mig glad. Ohälsa för mig är när jag har sovit dåligt och när jag är stressad. 

 

6. Rangordning av fem stycken bilder utifrån vad ni anser vara mest hälsa (moti-

vera/diskutera). 

Gemensamt beslut: Bild 2, bild 5, bild 1, bild, 4 och bild 3. 

 

Erik: Bild 2 tycker jag symboliserar mest hälsa då man får vara ute i friska luften och njuta av 

naturen. Friluftsliv och olika aktiviteter i naturen upplever jag som det mest hälsosammaste. 

 

Håkan: Jag håller med Erik med att bild 2 ska sättas först. 
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Sune: Kompisar (bild 5) tycker jag kommer direkt efter naturbilden för alla mår bra av att 

umgås med kompisar och familjen. Bild 3 vill jag sätta sist för att tävla och prestera så att 

man vinner är en press i sig och det kan man må dåligt av, lätt att gå över gränsen vad man 

klarar av (de andra håller med). 

 

Joel: Träning (bild 1) och att ta det lugnt (bild 4) är jämna för jag tycker man behöver båda 

för att må bra. 

 

7. Vad gör ni för att upprätthålla en god hälsa? Berätta för de andra i gruppen vad du 

gör för att främja en god hälsa.  

Erik: Jag går och tränar och efter passet så känner jag mig väldigt bra och det är en skön 

känsla att få när man har gjort ett tufft arbete. Jag tycker även det är kul att spela och jag mår 

bra av det. 

 

Håkan: Jag tänker inte så mycket på min hälsa, det bara flyter på. 

 

Sune: Håller med Erik. 

 

Joel: Håller med Håkan. 

 

8. Vad tycker ni om hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

Erik: Vi har inte haft idrott på säkert 4-5 veckor utan vi har haft ergonomigenomgångar, 

stresshantering och lite allt möjligt. De gick igenom lyftteknik men vi fick inte testa på det 

utan det var läraren som visade hur man skulle göra och inte göra. 

 

Håkan: Senast i tisdags så kollade vi på film om anabola steroider. 

 

Sune: Vi har helt klart en mer hälsoinriktad undervisning än vad vi hade exempelvis på hög-

stadiet. 

 

Joel: Vi brukar arbeta med hälsa under några veckor och sedan ha ett prov på det men sen är 

det inte så mycket mer. 
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9. Hur tycker ni att detta visar sig i undervisningen? (Innan denna fråga ställs visar vi 

vad som står i styrdokumenten om hälsa i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan.) 

Erik: Som jag sa innan så har vi haft ergonomi och lyftteknik men det låter som vi ska ha mer 

hälsoundervisning om det står sådär i styrdokumenten. 

 

Håkan: Ja det känns ju inte som vi får lära oss allt som står om hälsa i styrdokumenten men 

det kanske kommer längre fram. 

 

Sune: Lite har vi ju haft men det beror ju på vad vår idrottslärare väljer hur lektionen ska se 

ut. 

 

Joel: Jag håller med de andra. 

 

10. Ge exempel på hur hälsa har behandlats i undervisningen, vad har ni gjort? 

Erik: Ergonomi, genomgångar hur man lyfter, prov på kost och näringslära. 

 

Håkan: Det som Erik sa sen har vi kollat på film om anabola, droger och alkohol. 

 

Sune och Joel: Instämmer med Erik och Håkan. 

 

11. Om ni tänker på er idrott och hälsa undervisning, främst hälsa, hur bedrevs den? 

Praktiskt? Teoretiskt? 

Erik: Teoretiskt 

Håkan: Teoretiskt 

Sune: Teoretiskt 

Joel: Teoretiskt 

 

12. Var hälsoundervisningen uppdelad i vissa teman eller perioder eller genomsyrade 

den hela kursen? 

Alla: När vi arbetar med hälsa så har vi det i ungefär 6 veckor per läsår med bara teoretiska 

uppgifter och sen har ett prov på det. Vi hade en ergonomigenomgång för ett tag sedan men 

då var det bara läraren som visade vad man skulle göra och inte göra för att lyfta rätt.  

 

Intervju 2 - Barn-och fritidelever årskurs 2 
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1. Vad har du för fritidsintressen?  

Sture: På fritiden så spelar jag fotboll och tränar på gym annars så hänger jag mest med kom-

pisar och festar när det händer något speciellt. 

 

Jesper: Mitt största fritidsintresse är gymmet annars så är det också att vara med polare och 

festa. 

 

Pär: På min fritid så umgås jag med kompisar, tränar och spelar dator. 

 

Karin: Jag spelar fotboll och är med vänner på fritiden. 

 

Sofia: Jag umgås med vänner på fritiden och tränar på gym ibland. 

 

2. Hur länge har du varit aktiv i din aktivitet? 

Sture: Det har varit väldigt upp och ner, har spelat fotboll i omgångar då jag har tappat moti-

vationen flera gånger. 

 

Jesper: Jag har varit aktiv i olika aktiviteter sedan jag var 7 år från fotboll till handboll. 

 

Pär: Jag spelade fotboll när jag var liten sen började jag med hockey men nu är det bara 

gymmet som gäller. 

 

Karin: Jag har spelat fotboll från det att jag var 7 till 12 år och nyss har jag börjat spela fotboll 

igen. 

 

Sofia: Jag har tränat på gym i ungefär 1,5 år. 

 

3. Vad var det som fick dig att börja? 

Sture: Pappa och min bror fick med mig in i fotbollen. Både mamma och pappa har spelat 

fotboll sedan de var unga så det var dem som fick mig att börja. 

 

Jesper: Jag provade på gymmet själv och fastnade nästan direkt, annars var det nog min store-

bror som fick in mig på det. 
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Pär: Jag vet inte riktigt. Det var nog min pappa som fick in mig i fotbollen. 

 

Karin: Alla mina vänner spelade fotboll så jag gjorde samma sak. 

 

Sofia: Min storebror. 

 

4. Vad har dina föräldrar samt mor-och farföräldrar för fritidsintressen? 

Sture: Pappa och mamma har spelat fotboll i hela sina liv. 

 

Jesper: Mina föräldrar har nog aldrig varit aktiva i någon idrott men min farfar var väldigt 

aktiv med styrketräning och tävlade i det. 

 

Pär: Min pappa spelade fotboll och hockey och mamma höll på med hästar. 

 

Karin: Min pappa har varit idrottslärare och spelat fotboll. 

 

Sofia: Mina föräldrar har inte varit aktiva i någonting. 

 

5. Hur skulle ni definiera hälsa respektive ohälsa? Förklara vad hälsa och ohälsa är för 

dig. 

Sture: Hälsa är väl att äta bra, sova bra, umgås med vännerna så mycket som möjligt och 

träna. Ohälsa är nog när man kommer ur spåret, du sitter mest hemma och vill inte umgås 

med någon. 

 

Jesper: Regelbunden träning behöver jag för att må bra, annars fungerar jag inte. Ohälsa är 

när man äter dåligt och mår dåligt.  

 

Pär, Karin och Sofia: Håller med Sture. 

 

6. Rangordning av fem stycken bilder utifrån vad ni anser vara mest hälsa (moti-

vera/diskutera). 

Sture: 5, 3, 1, 3, 2 

Jesper: 1, 4, 5, 2, 3 
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Pär: 1, 5, 3, 4, 2 

Karin: 2, 5, 3, 4, 1 

Sofia: 1, 5, 4, 2, 3 

 

7. Vad gör ni för att upprätthålla en god hälsa? Berätta för de andra i gruppen vad du 
gör för att främja en god hälsa. 
Sture: Sova, äta, hålla sig i form, vara med kompisar. 

Jesper: Äta bra, tänka på vad man äter så man är pigg och får i sig det man behöver och träffa 

de man tycker om. 

Pär: Träna regelbundet, äta regelbundet, sova bra, vara med kompisar. 

Karin: Äta bra, sova bra, träna bra och vara med många vänner. 

Sofia: Jag försöker sova så mycket det går och belöna mig själv när jag har gjort något bra. 

Regelbunden träning och dricka mycket vatten. 

8. Vad tycker ni om hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

Sture: Vi hade yoga någon gång, men annars kommer jag inte på något särskilt. 

Övriga: Vet ej. 

 

9. Hur tycker ni att detta visar sig i undervisningen? (Innan denna fråga ställs visar vi 

vad som står i styrdokumenten om hälsa i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan.) 

Sture: Inte så mycket, vi har ju haft yoga som jag sa precis men annars vet jag inte. 

Jesper: Vi har inte gått igenom så mycket av något som står om hälsa i styrdokumenten. 

Pär: Jag känner inte till att vi har haft någon lektion om detta i överhuvudtaget. 

Karin: Jag vet faktiskt inte. 

Sofia: Jag tycker inte vi har haft lektioner efter det vi ska ha kunskaper om när kursen är slut. 

 

10. Ge exempel på hur hälsa har behandlats i undervisningen, vad har ni gjort? 

Sture: Yoga. 

Jesper: Inte vad jag vet. 

Pär: Inte så mycket. 

Karin: Jag vet inte om vi har gjort så mycket som har med hälsa att göra. 

Sofia: Jag vet inte. 

11. Om ni tänker på er idrott och hälsa undervisning, främst hälsa, hur bedrevs den? 

Praktiskt? Teoretiskt? 



 

55 

Sture: Teoretiskt om man bortser från yoga och aerobics 

Övriga: Instämmer med Sture. 

12. Var hälsoundervisningen uppdelad i vissa teman eller perioder eller genomsyrade 

den hela kursen? 

Jesper: Vi har haft teorikurser om kost och näringslära och där pratade vi om hälsa och sen 

hade ett prov på det. 

 

Övriga: Håller med Jesper. 
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