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1 Inledning  

För svenska barn är dagens hälsosituation bland den bästa i världen men ändå har den psykiska 

ohälsan bland barn och ungdomar ökat. Det hävdar Socialstyrelsen (u.å.) som betonar att svenska 

barn och ungdomar har i flera avseenden en god och bra hälsa. Därför är frågan hur ungdomarna 

själva uppfattar sin hälsa och vad de egentligen vet om hälsobegreppets innebörd?  

Begreppet hälsa kan ses som ett helhetsperspektiv där olika delar ingår som påverkar hur männi-

skor mår. I denna undersökning finner vi det spännande och intressant att studera vad elever an-

ser om sin egen hälsa och om det finns aspekter som påverkar den. Vad kan elever i årskurs fem 

om hälsa och vilken betydelse har den för dem? Begreppet hälsa är ett stort samtalsämne och 

som väcker stor uppmärksamhet i dagens samhälle då människor på flera olika sätt berörs av det 

som sägs i olika medier. I massmedia finns dagligen stora löpsedlar och program som beskriver 

och informerar om hur en god hälsa bäst uppstår. Olika dieter, träningstips och metoder är bara 

några rubriker som vanligen utgör en stor del av tidningarna.  

World Health Organisation (WHO) beskriver hälsa som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psy-

kiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp" (Ohlsson, 

2011, s. 14). I studien kommer vi att mer djupgående beskriva vad hälsobegreppet innebär samt 

undersöka elevers uppfattningar av hälsa. Elevernas utseende ses idag som viktigt bland elever för 

att de ska ”passa in” i samhället, vilket bland annat har uppmärksammats genom olika VFU be-

sök. Vilken uppfattning har dagens elever om sin egen hälsa och hur viktig är deras syn på hälsa? 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Social
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit&redlink=1
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer först hälsobegreppet att diskuteras och vi kommer nämna de olika per-

spektiv på hälsa som finns. Det kommer även finnas med en förklaring av begreppet för att få en 

överblick över ordet hälsa. Likaså kommer Antonovskys teori om KASAM att förklaras.  Däref-

ter kommer vi se hur arbetet med hälsa i skolan görs och vad som står i styrdokument från olika 

organisationer. I sådana situationer där eleverna nämns utanför skolan, i samhället, namnger vi 

dem i vår uppsats som barn och ungdomar medan när det gäller förhållanden som berör skolan 

benämns barn och ungdomar som elever. 

2.1 Hälsobegreppet  

Begreppet hälsa är latinskt och kommer från ordet salus som på svenska kan översättas till 

”lycka”. Även orden friskhet, leva bra, kraft och bra vanor för kroppen kan räknas in i ordet hälsa 

som betyder helhet (Pihlgren, 2011). Ewles och Simnett (2012) belyser i boken Hälsoarbete 

Världshälsoorganisationen, WHO:s definition av hälsa och beskriver den som en resurs i det dag-

liga livet. Hälsa skall inte ses som ett mål utan som ett begrepp där personliga och sociala resurser 

samt fysisk kapacitet skall ses som positivt. 

Den internationella definitionen av hälsa som under 1990-talet vidareutvecklades betonar fyra 

viktiga kvalitéer och världsbegrepp, där alla människor har rätt till ett friskt liv, långt liv, jämlikt 

liv och rikt liv. WHO påpekar hur viktigt det är att arbeta hälsofrämjande vid olika situationer på 

regional, nationell och internationell nivå (Pihlgren, 2011).  I FN:s barnkonvention framhäver de 

barns rättigheter när det gäller hälsa i både artikel 24 och 31. Barn ska ha rätt till en god och bra 

hälsa samt rätt till sjukvård och rehabilitering, barn har även rätt till vila, fritid, lek och rekreation 

(UNICEF, 2009).  

 

Hälsobegreppet kan ses som ett stort begrepp där dess innebörd betyder olika saker för olika in-

divider. Definitionen formas av människors kunskaper, erfarenheter, förväntningar och värde-

ringar (Ewles & Simnett, 2012). Hälsa handlar för många människor om att må bra i både kropp 

och själ, vilket också förknippas med livskvalitet som är en del i hälsan. Livskvalitet handlar mer 

om hur människan upplever sin livssituation och sin självkännedom (Ohlson, 2011).  

Både Pihlgren (2011) och Ohlson (2011) hävdar att människan påverkas på olika sätt av hälsan 

och är eniga om att stress är en utav de stora faktorerna som har inverkan på hälsan. Detta kan 

även kopplas till den medicinske sociologen Antonovskys teori KASAM, som beskriver att upp-
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levelsen av sammanhang är orsaken till hur människan påverkas utav stress. Antonovsky (2005) 

förklarar ordet KASAM som förkortningen känsla för sammanhang och är en teori inom det hälso-

främjande arbetet. Antonovsky var den som utvecklade teorin. Han framhäver att människor på-

verkas på olika sätt av stress och att orsaken beror på deras upplevelse av sammanhang, eller brist 

på sammanhang. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre grundläggande delar inom 

KASAM. Frågor som handlar om vad som bidrar till glädje, hälsa och investering är bara några 

aspekter som KASAM förhåller sig till. KASAM handlar till stor del om hur människor hanterar 

stressorer. En bra KASAM innebär att människan har kontroll över sina känslor, att ha en stark 

självkänsla och lösning på olika problem. Antonovsky påpekar att människor som har en bra 

KASAM har lättare att hantera de belastningar som finns i livet vilket möjliggör till att bevara en 

god hälsa. Han hävdade också att hälsa och livsstil kan betraktas utifrån två olika perspektiv, ett 

salutogent och ett patogent perspektiv. Inom det salutogena perspektivet sätts människans möj-

ligheter i fokus. Salutogenes betyder ”hälsans ursprung”. Det centrala i det perspektivet är foku-

sen på det friska och det positiva och inte på sjukdom och ohälsa. Utgångspunkten är att alla 

människor ska ses som friska. I det patogenta perspektivet är det tvärtom. Där är fokus på män-

niskans ohälsa, sjukdom och riskfaktorer. Det perspektivet har en teoretisk utgångspunkt, som 

stödjer sig på medicinsk vetenskap. Pihlgren (2011) förklarar vidare varför ohälsa uppstår och vad 

vi kan göra för att bota och lindra. Dessa frågor ingår även i det patogena perspektivet. 

Pihlgren (2011) betonar att det som påverkar vår hälsa beror till stor del på människans levnads-

vanor, livsvillkor och förutsättningar. För att skapa förutsättningar för god hälsa till hela befolk-

ningen finns elva folkhälsopolitiska mål. Dessa mål är följande: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomisk och social trygghet 

3. Trygga och goda uppväxtvillkor 

4. Ökad hälsa i arbetslivet 

5. Sunda och säkra miljöer och produkter 

6. En mer hälsofrämjande hälso-och sjukvård 

7. Gott skydd mot smittspridning 

8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 

9. Ökad fysisk aktivitet 

10.  Goda matvanor och säkra livsmedel 

11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt 

minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.  
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2.2 Perspektiv på hälsa 

Hälsa kan ses ur flera olika perspektiv och därför finns det också flera olika sorters hälsa. Några 

av dem är: fysisk, psykisk och social hälsa samt ohälsa (Ohlson, 2011).   

2.2.1 Fysisk hälsa 

Fysisk aktivitet har stor betydelse för din hälsa och handlar om att ha kroppen i rörelse så att 

energiomsättningen ökas. På 1800-talet utryckte sig läkaren Edward Stanley angående fysisk akti-

vitet och menade att ”Den som idag inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste i framtiden avsätta 

tid för sjukdom” (Ohlson, 2011, s. 18). För att få en god fysisk hälsa finns fem grundläggande 

delar som anses betydelsefulla. Uthållighet/kondition, snabbhet, koordination/teknik, styrka och 

rörlighet. Regelbunden fysisk aktivitet har många fördelar och några av dem är att det minskar 

risken för hjärt-kärlsjukdomar, hämmar utvecklingen av diabetes, ökar välbefinnandet, förbättrar 

sömnen och stärker immunförsvaret (Ohlson, 2011). 

2.2.2 Psykisk hälsa  

Psykisk hälsa är centralt för allt vad vi gör och handlar om att vara i mental balans. Den berörs av 

vårt självförtroende, självkänsla samt vår koncentration. Vår kropp fungerar bäst när vi känner att 

vi trivs, finner glädje och då vi har kontroll över vår situation i livet (Rydberg, 2007). Den psykis-

ka hälsan är för kroppen viktigare än den fysiska hälsan. Både kroppen och psyket hör ihop och 

inverkar på varandra. Då människan inte mår bra och känner sig nedstämd påverkar det även 

kroppen, man brukar då tala om psykisk ohälsa. Stress, ångest och utbrändhet är några exempel 

på sådana sjukdomar som är psykologisk bundna (Ohlson, 2011). 

Stress brukar oftast kopplas till vår livsstil och betyder belastning eller påfrestning. Stress kan in-

delas i både fysisk och psykisk stress. Den fysiska stressen kan ge flera olika symptom så som 

problem med magen och svårt att andas, hjärtklappning, muskelspänning, yrsel och svettningar. 

Psykisk stress kännetecknas av att människan känner sig orolig, irriterad, trött, nedstämd och har 

ångest (Rydberg, 2007). Då vi anser och känner att vi klarar av de krav som ställs över en viss 

uppgift och när vi upplever det som intressant och utmanande kallas det för positiv stress. Denna 

typ av stress stärker självförtroendet och kan handla om att bli klar med en skoluppgift i tid. Ne-

gativ stress kännetecknas av en känsla av hjälplöshet och meningslöshet. Kraven på människan är 

stora vilket gör att tankar som att jag kommer att misslyckas dyker upp. Allt upplevs som negativt 

och känslan av att fly från problemet kan uppstå. För vår hälsa är det därför viktigt att kunna 

hantera stress. Det som bör tänkas på kan bland annat vara att försöka hitta en balans mellan 

studier/fritid och vänner, sätta upp realistiska mål, prioritera, reflektera och lära känna sin stress, 
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ta sig tid för avkoppling och sömn, samtala med någon om hur man känner sig och umgås med 

personer som ger dig positiv energi (Ohlsson, 2011).  

2.2.3 Social hälsa 

Social hälsa handlar om att ha bra relationer till våra medmänniskor. En god social hälsa innebär 

att ha stöd från vår omgivning och att vi ingår i en del av vårt samhälle. Ett av människans grund-

läggande behov är just att känna gemenskap och samhörighet (Rydberg, 2007). Det nämner även 

Bergh (2011) i sin avhandling och påpekar att den sociala hälsan är en betydelsefull hälsofaktor. 

Han hävdar vidare att sociala relationer är en central del för människans hälsa och välbefinnande. 

Den sociala hälsan innebär också att kunna samtala om viktiga saker med andra människor, att ha 

någon att lita på och som finns där som ett stöd är grundläggande för hälsan. Ihrskog (2008) skri-

ver i sin studie om hur viktig kompisrelationen är för eleverna. Hon poängterar att en kompisrela-

tion innebär att eleverna känner emotionell trygghet, samhörighet och delaktighet. Rydberg 

(2007) påpekar att inom den sociala relationen finns tre primära behov att förhålla sig till för att 

vi ska må bra. Både Bergh (2011) och Rydberg (2007) benämner aspekter som att bli sedd, att bli 

bekräftad och att bli korrigerad och få gränser är alla tre viktiga för vår sociala hälsa.  

2.2.4 Ohälsa 

Vår kropp påverkas negativt av olika former av yttre miljöpåverkan, skador och missbruk. Det 

kallas för ohälsa och kan ses som en fysisk händelse. I Sverige ansågs hälsan för några år sedan 

vara ett av världens bästa, medan den idag håller på att försämras. Några skäl till de stora hoten 

mot folkhälsan anses vara nedsatt psykisk hälsa, höga ohälsotal i arbetslivet, riskmiljöer för ska-

dor, allvarliga smittsamma sjukdomar, alkoholkonsumtion, bruk av tobak, övervikt och våld mot 

kvinnor (Ohlson, 2011). I Sverige har folksjukdomarna delats in i fyra sjukdomsgrupper, nämli-

gen: hjärt-och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, cancersjukdomar och sjukdomar orsakade av 

skador. Ohlsson (2011) och Rydberg (2007) nämner även andra faktorer som ses som negativa på 

vår hälsa vilket är allergi, alkohol, narkotika, tobak och viss typ av mat. 

  



 

6 

 

2.3 Aspekter som påverkar barn och ungdomars hälsa 

I en artikel ur Läkartidningen skriver Eidevall (2013) om hur människors olika levnadsvanor både 

kan ses som riskfaktorer och som skyddsfaktorer. Våra levnadsvanor går att påverka och föränd-

ra och det är därför ett skäl till att intressera sig för sina levnadsvanor. Barn och ungdomar är 

känsligare och påverkas mer för trender, grupptryck och andras synpunkter än vad vuxna gör. Att 

ta till ohälsosamma vanor som exempelvis överintag av kalorier kan ses som en koppling mellan 

arbetslöshet och social utsatthet. Förhållandet mellan barn och ungdomars livsstil kan sättas i re-

lation till deras utbildning, social och ekonomisk grupptillhörighet och socioekonomiska förut-

sättningar. Eidevall skriver även om hur faktorer som kost, motion, sömn och alkoholvanor kan 

ha samband för barns och ungdomars psykiska ohälsa (Eidevall, 2013). Det benämner även Len-

nernäs (2011) i sin rapport ur Livsmedelsverket då hon förklarar hur lunchen påverkar elevers 

skolprestationer. Hon skriver att skollunchen bidrar till att eleverna får i sig vitaminer och mine-

raler som i sin tur påverkar den kognitiva och den fysiska prestationsförmågan. Eleverna påver-

kas även av hur stämningen är vid måltiden och om lunchen förknippas med behag eller obehag. 

Hon skriver vidare att en miljö som anses vara stressande eller otrygg kan bidra till att eleven vill 

avsluta måltiden snabbt eller att inte äta alls. 

 

Både kost, sömn och fysisk aktivitet är några aspekter på hälsan som hänger ihop och är beroen-

de av varandra, vilket kan ses som en holistisk syn på hälsan. En holistisk syn innebär att helheten 

sätts i fokus, det vill säga hela människan och hennes livssituation. Exempelvis kan flera fysiska 

aktiviteter ha en stor inverkan på både människans psykiska och sociala hälsa. Att sova dåligt en 

natt behöver inte ha några konsekvenser men en längre perioder av dålig sömn kan påverka häl-

san negativt både psykisk och fysiskt. Konsekvenser av för lite sömn kan vara irritationer, aggres-

sion och att koncentrationsförmågan försämras. Motion påverkar sömnen på ett positivt sätt, ge-

nom att motionera förbättras förmågan att slappna av både fysisk och psykiskt (Ohlsson, 2011). 

Det finns även andra aspekter som påverkar människans hälsa, Ihrskog (2008) skriver i sin studie 

om kompisrelationer och nämner hur viktigt det är att ungdomar har kompisar. Eleverna i hen-

nes studie ansåg att det var viktigt att ha kompisar dels för att ha någon att leka med men även 

för att inte känna sig ensam. Rydberg (2007) hävdar att de ungas psykiska hälsa påverkas mycket 

av deras skolsituation vilket även Ihrskog (2008) poängterar då hon nämner skolan som en viktig 

aktör för elevernas hälsa. Hattie är en forskare som gjort en studie om vad som påverkar elevers 

studie resultat. Han skriver om hur influenser från kamrater och klassrumsklimat är aspekter som 
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har stor betydelse för eleverna. Enligt Hattie kan även negativ kamratpåverkan leda till bristande 

engagemang och marginalisering (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 

Bergh (2011) är en forskare inom sociologi som skriver i sin avhandling om sambandet mellan 

sociala relationer och hälsa. Hans studie visar ett samband mellan kamratskapsrelationer, lärar-

kontakter och psykosomatiska besvär. Bergh hävdar att skolan har en viktig roll för eleverna och 

att det är betydelsefullt att skolan arbetar för att skapa en social miljö där eleverna trivs och mår 

bra, vilket också Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2011a) tar upp. En god relation mellan elever och lärare medför att elevers självkännedom starks, 

de får en trygghet och tillit vilket i sin tur påverkar deras sociala hälsa och skolresultat (Bergh, 

2011). Enligt Almquist (2011) kan barns kompisrelationer ha stor påverkan på deras hälsa som 

vuxen. Den som haft en lägre status bland vänner har större risk för att drabbas av flera sjukdo-

mar så som psykiska sjukdomar, diabetes och hjärtsjukdomar i vuxen ålder. Almqvists studie visar 

även att en klass med ojämn statusfördelning, frånsett om man själv har hög eller låg status, med-

för till en sämre hälsa i det vuxna livet. Därför är det viktigt för både fritidshemmet och skolan 

att försöka jämna ut statusskillnaderna så som också Bergh (2011) poängterar i sin avhandling.  

2.4 Medias inflytande på ungdomar 

Massmedia ses idag som en stor informationsskälla till hur människor ska vara och påverkar valet 

av deras levnadssätt. Forskaren Sandberg (2004) hävdar att media har en förmåga att förse oss 

med mallar över hur människan ska bygga sina kroppar. Reklamens kropps och skönhetsideal har 

länge uppmärksammats och idealens betydelse för hälsan och kroppen. Hon påpekar vidare att 

några tar till sig de mallar som medierna förse oss med medan andra struntar i dem. Det finns 

även de människor som tar till sig dem men som omvandlar det till sitt eget. Medierna ger även 

budskap om hälsa och välbefinnande genom olika kostråd och motionstips, det har i sin tur bety-

delse för skapandet av sunda kroppar. Reklam har en stor betydelse i hur människor ser sin 

kroppsuppfattning. Sandberg (2004) finner utifrån sin forskning att försäljning riktad mot barn 

och ungdomar inverkar på de olika matvanor barnen har och även på ungdomars klädselval. 

Sandberg (2004) beskriver forskaren Jalbros syn på hur media berör ungdomarna och skriver att 

unga människor upplever en stark påverkan av reklam och att detta kan bero på att ungdomar 

befinner sig i en identitetssökande process och därför kan vara extra påverkbara. Många ungdo-

mar sätter idag höga krav på sig själva med hjälp av massmediernas olika mallar och idéer om hur 

människan ska vara och se ut, vilket kan vara en av aspekterna till att den psykiska ohälsan under 

åren har ökat enligt Socialstyrelsen (u.å.). Det blir allt vanligare att intressera sig för kropp, hälsa 
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och utseende i samband med den personliga identiteten, samtidigt som att kroppen börjat betrak-

tas som en enskild egendom (Sandberg, 2004).  

2.5 Skolans hälsofrämjande arbete 

Många skolor i Sverige arbetar med att stimulera fysisk aktivitet för att kunna förebygga övervikt 

hos elever. Skolan är en viktig del i elevernas tillvaro eftersom det är där de vistas under lång tid, 

därför är det viktigt att både skolan och fritidshemmet regelbundet arbetar med att möta och 

hantera hälsoutvecklingen hos eleverna Socialstyrelsen (u.å.).  

Främja och förebygga är två begrepp som ofta finns med i hälsoarbetet på skolorna. Nilsson 

(u.å.) beskriver att det främjande arbetet handlar om att arbeta med friskfaktorer för att uppnå 

hälsovinster. Ett främjande arbete kan exempelvis handla om att skapa ett gott skolklimat där 

elever känner sig trygga och är motiverade, det kan leda till ökad trivsel och mindre stress för ele-

verna. Förebyggande arbete har ett specifikt problemområde i fokus och åtgärderna riktar sig till 

enskilda individer med enskilda problem. Förebyggande arbete kan förklaras med frågan: Varför 

mår vi dåligt? medan främjande fokuserar på frågan: varför mår vi bra?.  

Motivation, skolklimat och bra relationer mellan lärare och elever är en del av den hälsofrämjande 

skolutveckling som Skolverket skriver om på sin hemsida. Eleverna ska kunna känna trygghet 

och framtidstro samt få lust att lära. På Skolverkets hemsida skriver de om Tre nivåer – insatser 

om hälsa, de beskriver tre olika nivåer om olika insatser som rör elevernas hälsa. För att särskilja 

nivåerna är de uppdelade som främjande, förebyggande och åtgärdande. Första nivån är den uni-

versella (främjande) och rör alla elever på skolan. Den främjande nivån innebär att skolor ska 

skapa en miljö där alla elever kan växa, trivas och utvecklas. Viktiga aspekter i det arbetet är att 

det ska finnas ett gott skolklimat, eleverna ska känna sig värdefulla samt att eleverna ska få stöd i 

sin utveckling. I det hälsofrämjande arbetet krävs det även att lärare och rektorer samarbetar med 

elevhälsans personal. De andra nivåerna riktar sig till elever som är särskilt utsatta eller som är i 

akut behov av extra stöd. Det kan handla om att elever förändras eller börja skolka, det kan även 

röra sig om hur elever visar signaler som tyder på att han eller hon är i svårigheter (Skolverket, 

2011b). 
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I skollagen (SFS, 2010:800) skrivs det om hur arbetet med elevhälsan ska gå tillväga. I paragraf 25 

står det att:  

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 

stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skollä-

kare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

Skolhälsovårdens främsta utmaning är att finna arbetsätt och rutiner som gör att de kan möta alla 

elevers olika behov i deras olika utvecklingsstadier. Det hälsofrämjande arbetet riktar sig till att 

bevara och främja elevernas hälsa och det kan ske genom hälsosamtal i skolan. I skolan sker dag-

ligen kontakt med eleverna vilket ger en indikation på hur väl de olika miljöerna fungerar i skolan. 

I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att se både individen och miljön i skolan för att på så 

vis kunna se alla aspekter av hälsans faktorer (Hillman, 2010). 

Bremberg (2004) beskriver olika delar som skolan kan arbeta med för att främja elevers hälsa. Fy-

sisk aktivitet är en sak som skolor kan arbeta med dagligen genom olika aktiviteter under hela 

skoldagen. Stimulerande utemiljö är också något som har anknytning till elevernas hälsa eftersom 

de tillbringar delar av sin skoldag ute på rast. I skolan tas även hälsa upp i ämnena naturkunskap, 

hem- och konsumentkunskap och inom idrott och hälsa. I vissa delar kan även skolhälsovården 

vara engagerad i undervisningen. I dessa ämnen får eleverna bland annat kunskap om personlig 

hygien, alkohol/narkotika/tobak, fysisk hälsa och om näringsfrågor.  
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2.6 Styrdokument – om skolans arbete med elevers hälsa 

Skolan har idag ett ansvar att stödja alla elever ur ett helhetsperspektiv därmed ska skolan ge för-

utsättningar för elevernas välbefinnande, lärande och utveckla deras sociala förmågor. Arbetet 

med hälsofrämjandet på skolor och fritidshem ska ses som ett samhällsuppdrag och är en del i 

utvecklingsprocessen (Pihlgren, 2011). Bremberg (2004) skriver i sin bok Elevhälsa – teori och prak-

tik om hur viktigt det är med att arbeta hälsofrämjande och påpekar precis som Pihlgren (2011) 

om att det hälsofrämjande arbetet på olika skolor måste ses som ett samhällsuppdrag för att ele-

verna ska utvecklas och må bättre. I skollagen (2010:800) står det att all utbildning och verksam-

het ska ha utgångspunk i elevernas bästa och att utbildningen ska formas så att alla elever får en 

skolmiljö som präglas av trygghet och rätt förutsättningar under lektionerna. 

 I skollagen (SFS, 2010:800) paragraf 4 står det även att: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga per-

sonliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborga-

re.  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) framhåller att 

alla som arbetar inom skolan och fritidshem har ett ansvar att ge eleverna förutsättningar för dag-

lig fysisk aktivitet. I ämnet idrott och hälsa ska eleverna få kunskap om hälsoperspektivet för fy-

sisk, psykisk och socialt välbefinnande. De ska även lära sig om helhetssynen på människan där 

eleverna får lära sig om hur deras kropp utvecklas. I centralt innehåll för årskurs fyra till sex står 

det att eleverna ska kunna kroppsliga och mentala effekter av några olika typer av träningsformer. 

De ska även ha kunskaper om att förebygga skador samt kunna ord och begrepp för upplevelser 

av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. 

Även i kursplanen för hem- och konsumentkunskap står det att eleverna ska få lärdom om vilka 

konsekvenser olika val i hemmet kan få för hälsan och välbefinnandet (Skolverket, 2011a).  

En del av fritidshemmets uppdrag är att personalen ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid 

samt erbjuda dem en stimulerande och utvecklande fritid där personalen planerar varierande akti-

viteter som utgår från elevernas behov och intressen. Fritidshemmet ska erbjuda regelbundna fy-

siska aktiviteter i fritidshemmets rutiner där kreativitet, lust och lek har ett centralt innehåll så att 

alla elever vill delta (Skolverket, 2007). Kost är något som har stor inverkan på elevers hälsa och 
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livsstil, vilket också Lennernäs (2011) framhäver då hon förklarar hur viktigt det är att det serve-

ras näringsriktiga måltider under trivsamma former. Det bidrar även till förbättrade grundläggan-

de kostvanor hos eleverna. Lärarförbundet håller på att utforma en kursplan för fritidspedagogis-

ka verksamheter i skolan. I det centrala innehållet för etik och livsfrågor beskriver de vad fritids-

hemmen ska arbeta med och tar bland annat upp delar så som kostens betydelse, enkla måltider, 

rörelse och motion/idrottsaktiviteter, olika fritidsaktiviteter, rekreation och stresshantering vilket 

handlar om hur personalen kan arbeta med hälsa och livsstil på fritidshemmet (Lärarförbundet, 

2012). 

 

I FN:s barnkonvention artikel 24 står det om barnets rätt att få bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 

sjukvård och rehabilitering. I artikel 31 står det även att barn har rätt till vila, fritid, lek och re-

kreation som är anpassad för barnets ålder (UNICEF, 2009). Det kan även läsas ur Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) och Skollagen (SFS, 

2010:800) som beskriver att fritidshemmets uppgift är att stimulera elevernas utveckling och lä-

rande samt att kunna erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation på fritidshemmet. Det in-

nebär att fritidshemmet ska erbjuda eleverna en hälsofrämjande fritidsverksamhet som också 

handlar om att bidra till ett livslångt hälsofrämjande. Fritidshemmet ska även främja allsidiga kon-

takter och social gemenskap.  

WHO är ett av FN:s organ och har ett huvudmål där alla ska ha tillgång till hälso- och sjukvård 

och att resurserna fördelas jämt. De arbetar till stor del med livskvalitet och vill hjälpa människor 

till en hälsosammare livsstil. Deras policy beskrivs som ”god hälsa främjar utvecklingen, utveck-

ling främjar god hälsa”. WHO framhåller också att alla människor har rätt till god hälsa och hög 

livskvalitet. De samarbetar även med andra organisationer, bland annat med Unicef som arbetar 

med olika program inom barnhälsovård, de organiserar även kampanjer för vaccinering av barn 

(Ohlson, 2011).  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka pojkar och flickors uppfattningar av begreppet hälsa.  

 

 Vad innebär hälsa för eleverna? 

 Anser eleverna att de kan påverka sin egen hälsa? I så fall på vilket sätt? 
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4 Metod 

Under detta kapitel kommer de tillvägagångssätt som används i studien att beskrivas. De områ-

den som bearbetas är: valet av metod, urval, genomförande av studien samt hur den insamlade 

datan har behandlats och analyserats. Likaså kommer tillförlitligheten och etiska aspekter att tas 

upp. De intervjuade eleverna benämns som respondenter i studien.  

4.1 Val av metod 

Eftersom studien syftar till att undersöka pojkars och flickors uppfattningar av hälsa har vi valt 

att använda en kvalitativ metod med fokusgrupper. En kvalitativ forskningsmetod är samhällsve-

tenskaplig och inriktar sig mer på ord än på siffror. Metoden syftar till att förstå deltagarna i stu-

diens uppfattningar kring ämnet hälsa (Bryman 2011). Målet med en kvalitativ forskningsmetod 

är att deltagarna ska få förklara och resonera kring det berörda ämnet utifrån deras egen syn. Fe-

menologi är en term i kvalitativa studier som visar ett engagemang av att begripa sociala fenomen 

utifrån medlemmarnas egna perspektiv och beskriva det berörda ämnet som det upplevs av dem. 

I en kvalitativ forskningsintervju har fenomenologi hjälpt till att förtydliga förståelseformen. 

Inom denna metod är det betydelsefullt att beskriva ämnet hälsa så korrekt som möjligt. Det är 

viktigt att beskriva deltagarnas uppfattningar precis så som de förklarar och upplever ämnet 

(Brinkmann & Kvale, 2009). 

Studien bygger på elevers uppfattningar kring sin egen hälsa. För att få svar på studiens fråge-

ställningar har fokusgrupper valts som metod för att få reda på elevernas uppfattningar kring det 

studerande ämnet. Wibeck (2010) förklarar att fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp männi-

skor får diskutera om ett fastställt ämne med varandra under en viss tid. Gruppen leds av en mo-

derator som har i uppgift att starta diskussionen. Hon förklarar vidare att syftet med användandet 

av fokusgrupper är att medlemmarna fritt ska få diskutera om det berörda ämnet samt komma 

fram till vilka deras egna uppfattningar är av ämnet. Att använda fokusgrupper som en metod 

möjliggör till upptäckande. Vid denna metod kan forskaren även studera hur individen förstår, 

förhåller sig till och tillsammans skapar innebörd till det område som diskuteras.  

I studien används en intervjuguide (se bilaga II) för att få breda och utförliga svar från respon-

denterna. Wibeck (2010) poängterar att det är respondenternas synpunkter som de kvalitativa in-

tervjuerna inriktar sig mot och därför kan intervjun röra sig i olika riktningar beroende på re-

spondenternas intressen och uppfattningar. I studien används även ostrukturerade fokusgrupps-

intervjuer, med det menas att gruppmedlemmarna själva får föra fram vad de tycker är viktiga 

uppfattningar av ämnet. För att kunna studera elevernas uppfattningar och förståelse av ämnet 
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kommer det att vara en fri diskussion. Eftersom syftet är att få fram elevernas egna uppfattningar 

av begreppet hälsa anses ostrukturerade frågor som den mest lämpligaste. Om moderatorn styr 

diskussionen kan han/hon uppmuntra medlemmarna till det han/hon tycker ska diskuteras av 

ämnet vilket påverkar gruppmedlemmarnas egna uppfattningar och intressen av ämnet. Hon be-

tonar att genom ostrukturerade intervjuer kan deltagarna komma fram till sådana aspekter av äm-

net som forskaren själv inte kunnat förutse (Wibeck, 2010).    

För att respondenterna ska få en helhetssyn av det ämne som ska undersökas kommer olika foto-

grafier och rubriker från artiklar användas som stimuli i studien (se bilaga III-VI). Att använda 

fotografier i undersökningen kallas för foto-elicitering. Användandet av fotografier valdes främst för 

att eleverna ska få ett meningsfullt sammanhang för sin diskussion men även för att responden-

terna ska kunna relatera till olika kroppsideal (Bryman, 2011).  

4.2 Urval  

Sannolikhetsurval valdes vid samplet av elever för att inte påverkas av elevernas intressen och 

behov samt för att generellt se vilken uppfattning de har av området. Klassläraren fick i uppdrag 

att sätta ihop två fokusgrupper med fyra elever i varje grupp där två flickor och två pojkar ska 

ingå, utan att få veta undersökningens syfte. Detta på grund av att läraren medvetet inte skulle 

kunna koppla ihop gruppsammansättningen till det berörda ämnet (Bryman, 2011).   

Två fokusgrupper kommer att användas med fyra deltagare i varje grupp och om syftet inte är 

uppfyllt med hjälp av två grupper kan en tredje grupp läggas till. Denna process kallas för teore-

tisk mättnad och är en process där nya forskningsgrupper kan bildas (Wibeck, 2010).   

För att gruppmedlemmarna ska känna en god samhörighet och få inflytande i gruppen kommer 

små fokusgrupper bildas. Det är viktigt att medlemmarna ska kunna ha ögonkontakt med var-

andra och känna en gemenskap, vilket Wibeck (2010) tydligt poängterar. Det blir inte heller lika 

lätt för medlemmarna att vara anonyma i en liten grupp än vad det är i en stor. Fokusgrupperna 

kommer att vara heterogena, vilket menas att både pojkar och flickor kommer att utgöra en del 

av grupperna. Detta för att medlemmarna själva ska se och förstå vilket perspektiv det motsatta 

könet har av ämnet (Wibeck, 2010).   

4.3 Genomförande 

Veckan innan intervjuerna skulle ske besöktes klassen och ett missivbrev lämnades för samtycke 

av fokusgruppsintervjuerna (se bilaga I). Den skolan som besöktes ligger i en liten stad där års-

kurserna F-6 ingår. Eleverna informerades även i början av fokusgruppsintervjun att den är frivil-
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lig och att eleverna när som helst har rätt att avbryta den vilket också Bryman (2011) hävdar. In-

nan diskussionerna sattes igång informerades eleverna om studiens syfte, det så kallade informa-

tionskravet, och valet om de ville medverka eller inte i undersökningen gjordes, vilket ingår i sam-

tyckeskravet. De informerades även om att de uppgifter och uppfattningar som eleverna känner 

är konfidentiella. Alla namn kommer i transkriptionen att bytas ut och även andra uppgifter som 

kan avslöja elevernas identitet. Deltagarna får inte heller lämna ut information och känsliga upp-

gifter om de övriga medlemmarna. Hänsyn till individskyddskravet har också tagits vilket innebär 

att eleverna inte får utsättas för någon form av skada, kränkning eller förödmjukelse. Nyttjande-

kravet är också ett viktigt krav att ta hänseende till och handlar om att det insamlade materialet 

som kommer från de elever som medverkat i undersökningen endast får användas som syfte för 

forskning (Bryman, 2011). Innan intervjuerna påbörjades beskrevs även moderatorns roll i inter-

vjuerna samt underökningens struktur och utformning. Denna information kallas för orientering 

och innebär att moderatorernas uppgift är att informera de medverkande om varför intervjuerna 

genomförs och om det finns andra aspekter som är relevanta för undersökningens genomförande 

(Brinkmann & Kvale, 2009). 

Vid fokusgruppsintervjuerna diskuterade eleverna i ett grupprum där miljön var tyst och behaglig. 

För att eleverna skulle kunna koncentrera sig och inte störas av något eller någon ansågs grupp-

rummet som den plats som var bäst lämpad för fokusgruppsdiskussionen. Vi var två moderatorer 

vid varje fokusgruppsintervju. Att ha två moderatorer som är närvarande vid varje fokusgrupps-

intervju ansågs bäst för att båda skulle få en inblick i det som grupperna diskuterat om. Vid dis-

kussionen användes ljudinspelning för att få fram exakta svar och för att lättare få fram vem det 

är som ger uttryck för sina uppfattningar. Det gör det även lättare vid renskrivande av datainsam-

lingen (Bryman, 2011). 

Under fokusgruppsintervjuerna användes elva diskussionsfrågor med hjälp av foto- elicitering och 

artiklar (se bilaga II - VI). Antalet frågor som skapats ger en helhet av det som ska undersökas 

samt ger studien den information som behövs för att uppfylla uppsatsens syfte, vilket resulterade 

i sammanlagt elva frågor. Då elever intervjuas är det viktigt att undvika långa och invecklade frå-

gor, vilket det har tagits hänsyn till. Det kommer att ställas en fråga åt gången för att eleverna bäst 

ska förstå frågans innebörd och kunna svara utefter den (Bryman, 2011). Frågorna delades upp i 

olika teman, en så kallad intervjuguide skapades (se bilaga II). I en ostrukturerad fokusgrupp 

finns det inget klart mål som medlemmarna bör uppfylla, utan det som är betydelsefullt för studi-

ens syfte är deltagarnas diskussion. Fokusgruppsintervjun inleddes med en öppen fråga: ”Vad 
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tänker ni på när ni hör ordet hälsa?” Och frågan: ”Finns det något annat som ni vill tillägga eller 

har synpunkter på” ställdes som en avslutande fråga (Wibeck, 2010). 

För att studiens resultat ska bli så trovärdig som möjligt ska resultatet rapporteras till de elever 

som medverkat i undersökningen. Wibeck (2010) betonar att studien får på så sätt en bekräftelse 

på att den beskrivning som förmedlats är riktig. De som intervjuar har en viktig uppgift i att vara 

så opartiska som möjligt för att inte kunna påverka elevernas ställningstagande. Ett systematiskt 

tillvägagångssätt så som att utgå från en intervjuguide, bidrar även till att resultatet blir så tillförlit-

ligt som möjligt (Wibeck, 2010). Likaså skriver Bryman (2011) att om fler än en moderator är 

närvarande i underökningen så ökar tillförlitligheten i den. 

4.4 Databearbetning och analys 

Efter att fokusgruppsintervjuerna genomförts lyssnades intervjuerna igenom för att säkerhetsstäl-

la att materialet var av god kvalitet. Fokusgruppsintervjuerna spelades in genom ljudinspelningar 

med hjälp av två mobiltelefoner. Därefter transkriberades all data, vilket innebär att datan analy-

seras och granskas, för att lättare kunna se eventuella mönster och för att få en överblick av allt 

material. Allt det eleverna sagt i undersökningen skrevs ner ordagrant vilket ingår i transkribe-

ringen. Moderatorerna transkriberade en fokusgrupp var. En analys av fokusgruppsdata handlar 

om att så kallat koda materialet, alltså söka efter mönster och trender (Wibeck, 2010). Likaså 

nämner Brinkman och Kvale (2009) att forskaren ska ta sina utgångspunkter i vad han eller hon 

vet och inte stödja sina påståenden på personliga uppfattningar och tankar.  

När transkriberingen var gjord skedde först en sammanställning av svaren från fokusgruppsinter-

vjuerna utan stimulimaterialet. Svaren från de frågor som hade ställts skrevs sedan ner under varje 

fråga i intervjuguiden som delades in efter frågeställningarna, vad innebär hälsa för eleverna? och 

anser eleverna att de kan påverka sin egen hälsa och i så fall på vilket sätt? De citat som beskrev 

elevernas uppfattningar av hälsa markerades på datorn med var sin färg för att lättare få en väl-

disponerad syn över vilka rubriker som lyftes upp under intervjuerna. Wibeck (2010) betonar det 

som en fördel i analysarbetet. Därefter granskades det eleverna svarat och diskuterat om vid sti-

muli materialet. Genom transkriberingen analyserades de uppfattningar eleverna har om det som 

bilderna förmedlade. De svar och uppfattningar eleverna hade om stimulimaterialet sorterades in 

under den fråga som bäst kunde kopplas ihop med svaret. Rubriken: Andra aspekter som påver-

kar elevernas hälsa, skapades på grund av att svaren från stimulimaterialet lättare skulle särskiljas 

från fokusgruppsintervjuerna utan stimulimaterial. Utifrån det som eleverna svarat vid fokus-

gruppsintervjuerna och diskussionen om stimulimaterialet skedde en kodning av materialet och 
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olika mönster kunde ses över (Wibeck, 2010). Den kodning som sker utifrån materialet anser 

Bryman (2011) är en viktig del i analysarbetet. Svaren sorterades även in utifrån pojkar och flickor 

för att se om eventuella mönster kunde förstås från könen. De mönstren som kunde urskiljas var 

att pojkar har en annan uppfattning vad gäller när de trivs och mår som bäst än vad flickorna har. 

Därefter kunde resultatet presenteras utifrån dessa rubriker: Elevers uppfattningar av begreppet 

hälsa, elevernas uppfattningar av hur de kan påverka sin egen hälsa, negativa och positiva aspek-

ter, skillnader mellan pojkar och flickor, elevernas förkunskaper om hälsa samt andra aspekter 

som påverkar elevernas hälsa (Bryman, 2011). Wibeck (2010) förklarar att genom en sådan här 

kategorisering kan svaren från eleverna ses över och jämföras med varandra. När materialet sorte-

rades framkom tydligare hur eleverna uppfattade frågorna. Det valdes även ut en del citat för att 

ge en tydligare bild av vad svaren handlade om och för att se hur eleverna själva uppfattar det 

som rör den aktuella frågan (Wibeck, 2010). 
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5 Resultat  

I detta avsnitt kommer resultatet från fokusgruppsintervjuerna att presenteras. Namnen i under-

sökningen är fingerade och benämns i studien som Anna, Moa, Sara, Emma, Pelle, Kalle, Simon 

och Olle. 

5.1 Elevers uppfattningar av begreppet hälsa 

Från fokusgruppsintervjuerna framkommer det att eleverna ser hälsa som något positivt och de 

förknippar hälsobegreppet med kost och motion. Pelle menar att hälsa handlar om ”hur bra man 

mår, att inte äta för mycket chips o godis o sånt för att sämra sin hälsa”. Anna betonar att hälsa 

för henne är att man inte är sjuk och är i bra form”. Att hålla kroppen i form och äta rätt nämnde 

Sara som uttryckte sig såhär ”de som motionerar mycket och äter typ, man vill må bra och så, 

man vill ju ha en bra hälsa”. Pelle framhåller att man bör ”äta bra mat, träna”. Kalle förklarar att 

hälsa förknippas med ”sådana som är i bra form”. Dessa uppfattningar från eleverna förknippas 

oftast med en god hälsa. Det tolkades också genom diskussionerna att eleverna är medvetna om 

vad hälsa betyder för dem.  

Eleverna diskuterade även innebörden av dålig hälsa, Sara poängterar att ”man kan ha dålig hälsa 

och då kanske man inte rör sig alls och äter jättemycket mat och bli tjock”. Samma elev svarade 

även att ”jag mår inte så bra när jag bara sitter inne”. En annan elev Simon framhåller att ”ifall 

man har dålig hälsa blir man liksom, blir kondisen o allt typ sämre”. Emma förknippade dålig häl-

sa med ”att man inte är ute man bara sitter inne typ i soffan eller någonting bara spelar o kollar 

på film o sånt.” och ”man mår inte bra”. En annan elev Pelle kopplar dålig hälsa till att ”man blir 

ledsen”.  

Hälsa för eleverna betyder att de känner sig friska. Att röra på sig samt att äta rätt kost var aspek-

ter som eleverna tog upp vid diskussionen. De uttryckte även att det är viktigt att röra på sig och 

inte bara sitta inne hela dagarna. Flera elever poängterade att det inte är bra att äta allt för mycket 

onyttig mat. Eleverna uppfattar hälsa som ett begrepp där kost och motion står i centrum men 

även vikten av att vara frisk och att må bra. Eleverna framhåller att hälsa är något viktigt och att 

det är betydelsefullt att må bra. De förklarade likaså att de inte mår bra då deras hälsa är dålig.  

5.2 Elevernas uppfattningar av hur de kan påverka sin egen hälsa 

Utifrån fokusgruppsintervjuerna kan eleverna enligt dem själva påverka sin egen hälsa. De berör-

de flera olika exempel på aspekter som kan påverka deras hälsa, både positiva och negativa aspek-

ter benämndes. Några utav svaren skiljdes åt när det gäller pojkar och flickors uppfattningar samt 
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på frågan om de tidigare fått någon kunskap i skolan. För att särskilja dessa har vi delat upp dem i 

rubrikerna nedan.  

5.2.1 Negativa och positiva aspekter  

Eleverna framhävde vikten av att äta rätt kost. Moa påpekar att ”onyttiga saker med kalorier i” är 

sådant som kan påverka hälsan negativt. Även Pelle tillade att ”chips, godis och cola påverkar 

hälsan”. Emma uttryckte sig att ”sitta i soffan hela dagen och kolla på TV” är något som kan på-

verka hälsan negativt. Andra aspekter som kan kopplas ihop med negativa saker som kan påverka 

hälsan är stress. Moa betonar ” att man är stressad kan nog påverka hälsan”. Enligt eleverna finns 

det flera aspekter som påverkar deras hälsa negativt och genom att vara medvetna om vilka dessa 

aspekter är kan eleverna lättare påverka sin egen hälsa.  

Positiva aspekter som påverkar elevernas hälsa är att motionera regelbundet vilket eleverna ansåg 

som en viktig del. En elev Sara framhåller ”att motionera en gång varje dag, man behöver inte 

göra värsta träningspasset men att man går ut en runda varje dag och att man kanske går, cyklar 

eller springer.” Det visades även att utomhusvistelse och att utföra någon sport för att komma i 

form var aspekter som påverkar elevernas hälsa på ett positivt sätt. Sara poängterar att ”man be-

höver luft och röra på sig och så. Jag mår bra när jag rör på mig och äter rätt och så.” Emma me-

nar att ”det är bra och vara ute o springa o leka med kompisar o så”. Medan Sara påpekar att 

”spelar man någon sport kan man ju vara i bra form och det e ju bra”. Hon uttryckte även att 

”jag mår inte så bra när jag bara sitter inne” hon berättade också att ”om man sitter inne för 

mycket får man ont i huvudet och magen”. Det är exempel på saker som eleverna ansåg påverka-

de hälsan och som de även kan påverka själva. En elev Moa förklarar att mamma och pappa är 

exempel på aspekter som gör att hon mår bra.  

Enligt eleverna kan de på olika sätt påverka sin egen hälsa och de är medvetna om vilka olika 

aspekter som bidrar till en bra samt dålig hälsa. De tolkningar som kan göras är att eleverna kan 

urskilja vad som betraktar en dålig respektive bra hälsa. Fokus är riktad mot mat och motion men 

det finns även exempel på att familjemedlemmar kan påverka elevernas hälsa.  

 

5.2.2 Skillnader mellan pojkar och flickor 

Då eleverna fick svara på när de mår som bäst skiljde sig svaren mellan eleverna. Eleverna prata-

de här om sina intressen vilket är en aspekt till att de mår bra. Några av flickorna poängterar att 

umgås med djur är också en källa till att må bra och som även kan påverka deras hälsa. Moa på-
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pekar att hon mår som bäst ”när jag får vara i stallet”. Emma berättar att hon mår som bäst ”när 

jag är med djur”. Svaren från pojkarna skiljde från flickornas svar då en kille på samma fråga sva-

rade ”när jag spelar x-box” och en annan utav pojkarna Olle svarade ”att spela spel på mobilen”. 

Simon förklarade att ”när man är på semester men det kanske inte är hälsa direkt”. Enligt elever-

na har deras intressen betydelse för deras välmående och att de har något som gör att de mår bra. 

Svaren skiljde sig då flickornas och pojkarnas intressen var olika. Semester kan också ha en bety-

delse på elevernas hälsa även om eleverna var osäkra på om det ingick i hälsa. 

5.2.3 Elevernas förkunskaper om hälsa 

Det frågades även vid intervjuerna om eleverna fått någon kunskap om hälsa i skolan. Under in-

tervjuerna framkom det att eleverna var tveksamma om det har fått någon kunskap genom skolan 

eller fritidshemmet. Några elever var osäkra och svarade inget medan andra kom ihåg att de hade 

pratat om det. Simon svarade att ”vi pratade om det i skolan i trean. Och då snackade vi rätt 

mycket om vad man skulle göra för att må bra”. En annan utav eleverna Sara påstod att ”vi har ju 

pratat lite om det i klassen om människokroppen eller typ om hur man mår bra och så”. Medan 

Pelle svarade ”inte så mycket”. Det var uppenbart att eleverna har fått lite kunskap om hälsa i 

skolan och att det i så fall rörde sig om kunskaper om människokroppen. Ingen elev nämnde att 

de fått någon kunskap på fritidshemmet.   

5.2.4 Andra aspekter som påverkar elevernas hälsa 

För att få en djupare bild av elevernas uppfattningar om begreppet hälsa diskuterades hälsa med 

hjälp av bilder som stimuli material (se billaga III-VI). Det diskuterades om kroppsutseenden, 

kost och medias påverkan.  

Då eleverna diskuterade om olika kroppsutseenden fick de peka ut vilken av personerna de ville 

efterlikna. De flesta eleverna har samma uppfattningar om vad som anses vara en hälsosam 

kropp. Det framkom att eleverna tycker att personerna med varken för mycket eller för lite 

muskler var den bästa. Moa poängterar att ”man behöver inte vara bara på gymmet för att träna. 

Man är olika från person till person en del mår bäst av och inte träna och en del mår mycket bätt-

re av och träna”. Moa påpekar även att ”om man inte äter och tränar så blir man jättesmal”. En 

annan elev Kalle tyckte att killen med magmuskler såg bra ut och påstod att ”han har coola mag-

muskler, det kan vara hälsosamt att se ut så”. Anna uttrycker att ”jag skulle vilja se ut som henne 

(se bilaga III bild 3) hon är ändå smal och har fin kropp”. Kalle betonar att ”tjejen i mitten hon 

ser lagom ut av allt”. De tolkningar som kan göras är att eleverna kan uttrycka hur de anser att en 
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hälsosam kropp ska se ut. Eleverna är överens om hur en sund kropp kan se ut och de är även 

medvetna om hur en människas kroppsform kan ha betydelse för hälsan.  

Eleverna diskuterade även vikten av att äta rätt och vilken kost som bidrar till bäst prestation.  De 

var fokuserade på att maten de äter ska vara god och väljer hellre en mindre nyttig måltid än en 

som är nyttig. Eleverna var också eniga om vilken kost som egentligen är bäst för kroppen men 

valde hellre den onyttiga. Moa tyckte att ”den som ser godast ut och då orkar man nog göra mer 

på dagen”. Sara betonar att ”det som är godast brukar vara det onyttigaste”. En annan elev Kalle 

uttryckte sig att ”gröt är nyttigt och för att få bättre resultat i skolan är grötfrukosten bättre”. Ele-

verna visade att de själva kan påverka sin hälsa genom att välja rätt mat, däremot valde de ändå 

den kost som var minst hälsosammast. Det framgick även att eleverna valde bort skolmaten om 

de inte tyckte att den var god. 

Andra aspekter som eleverna diskuterade var om de på något vis påverkas av det som syns eller 

hörs i media. Enligt eleverna var det något som de inte påverkades av. De svarade att de inte be-

rörs av något som står eller syns i media. Emma uttryckte sig att ”jag kollar inte på sånt eller lä-

ser”. Moa menar att ”när man läser tidningar o så kan man se olika rubriker om hälsa”. Simon 

svarade ”nä inte längre” på frågan om han påverkas av media. En annan elev Sara framhåller att 

”man kanske inte tänker på det lika mycket som om man äter massa godis och inte rör på sig men 

det är ju saker som kan påverka hälsan”. Det kan tolkas som att eleverna inte ser media som en så 

stor påverkan av deras egen hälsa och att media inte är så stor del av deras liv. Det framkom sam-

tidigt att eleverna kan påverkas omedvetet av det som syns eller hörs i media.  

 

5.3 Slutsats från resultatet  

Mönster som framgått av resultatet är att eleverna förknippar ordet hälsa med främst motion och 

kost eftersom det återkom vid flera tillfällen och eleverna poängterade att det var viktigt med att 

både äta rätt och att motionera. Det klargjordes även att eleverna kan påverka sin egen hälsa ge-

nom att röra på sig och inte äta för mycket onyttig mat. Något som också kan påverka elevernas 

välmående är familjemedlemmar. Pojkarna och flickorna hade likartade svar och höll med var-

andra om det mesta förutom när det gäller när det mår som bäst, vilket påverkades av deras olika 

intressen. Eleverna var även relativt överens om frågorna som rörde stimuli materialet och att de 

själva genom diskussionerna ansåg att de inte berörs av det som står i media. Det som också 

framgick från resultatet var att eleverna har fått lite kunskaper om hälsa i skolan och inget på fri-

tidshemmet  
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6 Diskussion 

I det här avsnittet görs en diskussion angående det som framkommit i undersökningen, samt 

kring den valda metoden.  

Vår studie syftar till att undersöka hur pojkar och flickor uppfattar begreppet hälsa. Vidare syftar 

uppsatsen till att undersöka hur eleverna i årskurs fem själva uppfattar sin egen hälsa. De fråge-

ställningar som vi berört i studien handlar om vad hälsa innebär för eleverna samt om de anser att 

de kan påverka den och i så fall på vilket sätt. Resultatet av undersökningen visar att eleverna har 

en likvärdig syn vad gäller hälsobegreppet. För eleverna är kost och motion två viktiga aspekter 

som de kopplar till begreppet hälsa. Resultatet visar även att eleverna kan påverka sin egen hälsa 

genom att medvetet äta och träna rätt.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Begreppet hälsa sågs från elevernas perspektiv som ett begrepp där kost och motion är det cen-

trala. Eleverna har en god kunskap vad det gäller den fysiska hälsan vilket är positivt. Regelbun-

den fysisk aktivitet bidrar bland annat till att minska hjärt- och kärlsjukdomar, ökar välbefinnan-

det och stärker immunförsvaret vilket eleverna var mycket medvetna om (Ohlsson, 2011). Alla 

elever var eniga om att kost och motion ingår i hälsobegreppet men belyste inga andra aspekter 

som vi anser berör hälsan. Enligt Ewless och Simnett (2012) formas definitionen hälsobegreppet 

utifrån människors kunskaper, erfarenheter, förväntningar och värderingar.  

Utifrån Anatonovskys teori KASAM hävdar han att en bra KASAM utgå från att du ha kontroll 

över dina känslor. Han belyser även vikten av meningsfullhet som en viktig del inom KASAM. 

Då eleverna svarade när de mår som bäst var svaren annorlunda. Flickorna poängterade att när 

de får vara med djur och tillbringa tid i stallet mår de allra bäst. På så sätt har de kontroll över 

sina känslor vilket också innebär att de har en bra KASAM (Antonovsky, 2005). Elevernas intres-

sen visade sig vara betydelsefulla för deras välmående. Vi tror det är viktigt för eleverna att ha 

något som de trivs med och tycker är roligt för att de ska må bra. 

Vi anser att eleverna har svårt att visa en helhetssyn av begreppet hälsa då de var mer fokuserade 

på välmåendet av kroppen än av den psykiska hälsan. Detta tror vi kan orsakas av att de inte fått 

tillräckligt med kunskaper och erfarenheter för att kunna beskriva området utifrån flera aspekter. 

Ohlsson (2011) poängterar att livskvalitet handlar om hur människor upplever sin livssituation 
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och sin självkännedom. Vi upplever att elever i årskurs fem är för unga för att granska sin livssi-

tuation eftersom de inte har så mycket erfarenhet av den ännu.  

En utav eleverna nämnde stress som en aspekt som påverkar hälsan, det blev vi förvånade över 

då vi trodde att fler elever skulle hålla med om samma sak. Från våra egna erfarenheter är stress 

något som vi själva upplevt i de yngre skolåren. Rydberg (2007) skriver att den psykiska hälsan är 

för kroppen viktigare än den fysiska hälsan. Det upplevde vi att eleverna inte förstår. Rydberg 

hävdar även att kroppen fungerar bäst när vi känner att vi trivs, finner glädje och då vi har kon-

troll över vår situation i livet. Vi anser att det är aspekter som elever i årskurs fem bör vara med-

vetna om men som vi inte såg några tendenser till.  

Vi bedömer att eleverna kan påverka sin egen hälsa främst genom bra kost och motion. Pihlgren 

(2011) skriver om olika folkhälsopolitiska mål och några av dem som vi bedömer kan påverka 

elevernas hälsa är bland annat en ekonomisk och social trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor, 

sunda och säkra miljöer och produkter, ökad fysisk aktivitet samt goda matvanor och säkra livs-

medel. Eleverna nämnde inte kompisrelationer som någon aspekt som kan påverka deras hälsa 

vilket vi tror har stor betydelse för deras hälsa och välmående. Detta belyser både Ihrskog (2008), 

Rydberg (2007) och Hattie (Sveriges kommuner och landsting, 2011) då de påpekar att kompisre-

lationer har en stor betydelse för hälsan. En god relation gör att elevers självkännedom och 

trygghet stärks vilket också Bergh (2011) förklarar då han poängterar detta som en betydelsefull 

aspekt för skolresultat. Almquist (2011) påpekar även kompisrelationerna som viktiga för att inte 

drabbas av olika sjukdomar senare i livet.  Vi tror att dessa aspekter är betydelsefulla för elevernas 

hälsa, vilket vi tolkade som att de också anser men som inte framkom i intervjuerna. Detta tyder 

återigen på att eleverna inte ser sin hälsa som ett helhetsperspektiv. 

Massmedias påverkan på eleverna finner vi inte som så stor då de själva uttryckte att de inte tar 

till sig av det som sägs via media. En utav eleverna förklarade att hon inte berörs av den reklam 

som massmedia förser oss med. Sandberg (2004) nämner att några tar till sig av det som reklamen 

vill förmedla medan andra bortser från den. Av datamaterialet fick vi ett intryck av att eleverna 

inte är så kroppsfixerade som vi trodde att elever i årskurs fem skulle vara. Vi ser därför det som 

positivt eftersom Sandberg (2004) framhåller hur medierna kan vara en av orsakerna till att ung-

domar drabbas av psykisk ohälsa.   

Utifrån elevernas diskussioner förstod vi att de inte fått så mycket kunskap om ämnet hälsa. Vi 

upplevde att eleverna inte fått tillräckligt med kunskaper från varken skolan eller fritidshemmet, 

vilket vi anser att de borde ha fått. Både skollagen (SFS, 2010:800), Läroplanen för grundskolan, 
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förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) och Allmänna råd och kommentarer för 

kvalitet i fritidshemmet (Skolverket, 2007) belyser daglig fysisk aktivitet som en viktig del för ele-

vernas hälsa. De nämner även betydelsen för elevernas trivsel och välmående. Arbetet med ele-

vers hälsa i skolan betraktar vi som viktigt för att eleverna ska känna sig trygga och trivas med sig 

själva. Som vi ser det har dagens elever ett större fokus på motion och kost än på livskvalitet. Vi 

tycker att det bör läggas mer vikt vid social hälsa och elevernas livssituation och självkännedom, 

eftersom den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar idag har ökat (Socialstyrelsen, u.å.). 

Rydberg (2007) poängterar hur viktigt det är att känna gemenskap och samhörighet. Likaså fram-

håller Bergh (2011) om att ha någon att lita på är grundläggande för hälsan. Vi anser att både fri-

tidshemmet och skolan ska arbeta mer med elevers självkänsla och självkännedom för att förbätt-

ra deras hälsa. Likaså bedömer vi det betydelsefullt för fritidshemmet att försöka utjämna eventu-

ella statusskillnader och att arbeta med att förbättra kompisrelationer på olika sätt som också 

Almquist (2011) poängterar i sin studie.  

Vi upplevde att eleverna fokuserade mycket på de faktorer som kan orsaka och bevara hälsan. 

Alla elever anser att kost och motion främst kan kopplas till hälsobegreppet. Det tycker vi hör 

ihop med Antonovskys teori om det salutogenta perspektivet. Antonovsky (2005) framhåller att 

inom det perspektivet sätts fokus på människans möjligheter och man ser människan som en 

frisk person med positiva förutsättningar. Frågeställningen som handlar om vad det är som gör 

att människor blir och förblir friska tillhör det salutogenta perspektivet. Antonovskys svar på 

denna fråga var KASAM. De elever som upplever att de har en god hälsa har på så sätt även en 

bra KASAM, vilket innebär att de har lättare att hantera de påfrestningar som finns i livet vilket 

på så sätt gör det möjligt att bevara en god hälsa. Om det finns elever som anser att de inte har en 

bra hälsa tillhör de istället det patogenta perspektivet där ohälsan och olika riskfaktorer är det 

som står i fokus (Antonovsky, 2005).  

Både inom skolan och fritidshemmet tycker vi att det är viktigt att lärarna tidigt arbetar för att 

förbättra och utvecklar elevers hälsa. För att undvika att elever ska hamnar i det patogenta per-

spektivet finner vi det betydelsefullt att lärarna kontinuerligt arbetar för att göra elever medvetna 

om vad hälsobegreppet innebär samt vad de kan göra för att utveckla sin hälsa (Skolverket, 

2011a). Genom att granska elevernas resultat upplever vi att de inte fått så mycket information 

om hälsobegreppet och dess betydelse. Därför tycker vi att lärarna bör arbeta med hälsobegrep-

pet på olika sätt och anpassa information och undervisning utefter elevernas ålder. Vi resonerar 

att ju tidigare eleverna blir bekanta med hälsobegreppets innebörd desto lättare har de att kunna 

påverka sin egen hälsa (Bremberg, 2004). Både Rydberg (2007) och Ihrskog (2011) poängterar 
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skolan som en viktig aktör för elevernas hälsa, och som också Skolverket (2011a) tar upp är det 

lika betydelsefullt att arbeta med det främjande som det förebyggande arbetet för att förbättra 

elevers hälsa.  

 

6.2 Metoddiskussion 

För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ metod i form av fokus-

gruppsintervjuer, vi använde oss även utav stimuli material. Valet av metod tyckte vi var bra ef-

tersom eleverna kunde diskutera frågorna med varandra och resonera kring de uppfattningar de 

har av ämnet. Nackdelen var dock att de flesta elever höll med varandra och kanske inte vågade 

säga sin egen åsikt. Vi tror även att det hade blivit mer diskussioner om eleverna hade känt var-

andra bättre än vad de gjorde nu. Wibeck (2010) nämner betydelsen av att eleverna ska känna en 

gemenskap för att underlätta diskussionerna, vilket vi ansåg att eleverna inte riktigt kände. Därför 

bör vi till framtida fokusgruppsundersökningar tänka på hur urvalet ska genomföras. Vid denna 

undersökning hade kanske materialet blivit större om vi använt oss utav målinriktade urval, vilket 

i detta fall innebär att läraren bildar en grupp elever som han/hon anser har en god gemenskap. 

Genom fokusgruppsintervjuerna kände vi ändå att vi kunde studera elevernas förståelse av ämnet 

och upptäcka hur de förhöll sig till det berörda område som diskuterades. Det skriver också Wi-

beck (2010) som ser det som en positiv aspekt vid användandet av fokusgrupper.  

Materialet vi fick fram från fokusgruppsintervjuerna var tillräckligt för vår studie eftersom vi fått 

svar på de frågeställningar vi har. Men vi hade önskat mer utförligare och fylligare data för att 

bättre förstå elevernas resonemang kring området. Genom att skapa fler fokusgrupper hade kan-

ske det blivit möjligt. Likaså kunde vi ha använt oss av andra stimulibilder för att få fram samma 

resultat men på ett mer utförligt sätt. Som tidigare nämnts tror vi att det hade hjälpt om eleverna 

hade känt en större gemenskap i gruppen för att få bredare svar och ett större material. 

Antalet elever i fokusgruppsintervjuerna tyckte vi var lagom. Alla kom till tals och ingen blev på 

så sätt anonym. Enligt Kvale och Brinkman (2009) och Wibeck (2010) ses det som en fördel med 

fokusgruppsintervjuerna då alla elever kan dela med sig av sina uppfattningar. Att använda oss 

utav heterogena grupper såg vi inte som någon nackdel men det hade även varit intressant att se 

om svaren hade skiljt sig från varandra om vi hade haft homogena grupper, det vill säga rena 

pojk- och flickgrupper. Mobiltelefoner användes som ljudinspelning i undersökningen och det 

ansåg vi var positivt. Fördelen med det var att det var smidigt och inspelningarna var av god kva-
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litet. Likaså kunde vi höra vem som gav uttryck för sina svar och uppfattningar vilket gjorde det 

lättare vid transkriberingen (Wibeck, 2010).  

En svår uppgift som moderator tycket vi var hur vi skulle hjälpa gruppen framåt i diskussionen. 

Som moderator ska man försöka hålla sig så passiv som möjlig men det tyckte vi var svårt då 

gruppen blev tyst. Att försöka ställa rätt frågor som inte är ledande ansågs som svårt eftersom vi 

inte ville styra elevernas diskussioner. Det vi såg som positivt med användandet av två moderato-

rer var att båda var närvarande hela tiden vilket gjorde det lättare när vi skulle transkribera och 

analysera datan (Wibeck, 2010). Likaså var det en fördel att en utav oss kände klassen sedan in-

nan. Eleverna kändes avslappnade och bekväma vilket vi tror berodde på att de var bekanta med 

en utav oss moderatorer.  

Frågornas konstruktioner bedömer vi som bra. Det var enkla frågor och vi försökte tänka på att 

inte ha för invecklade och långa frågor vilket både Bryman (2011) och Wibeck (2010) poängterar. 

Att använda oss utav en intervjuguide tycker vi fungerade bra. Det gjorde att vi lättare kunde för-

hålla oss till de frågor vi ville få svar på. Vissa frågor bedömer vi nu i efterhand kunde konstrue-

rats på ett annat sätt för att eleverna lättare skulle förstå innebörden av frågan. På så sätt tror vi 

svaren hade blivit utförligare då eleverna bättre kunde diskutera ämnet. Likaså tror vi elevernas 

ålder spelar in på undersökningens material. Syftet var just att undersöka pojkar och flickors i 

årskurs fems uppfattningar av begreppet hälsa, vilket vi anser att vi fått svar på. Men det hade 

varit intressant att jämföra elever från en annan årskurs för att se hur deras uppfattningar av be-

greppet hälsa ser ut. På motsvarande sätt antar vi att materialet skulle se annorlunda ut om vi in-

tervjuat elever från en större stad. Vi tror även att elever från en annan stad har andra förutsätt-

ningar eftersom miljön och samhället skiljer sig åt.  
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6.3 Slutsats 

Studien visar att elevernas uppfattningar av begreppet hälsa endast berör en liten del av det holis-

tiska synsättet. Utifrån elevernas perspektiv är kost och motion två viktiga aspekter i hälsan och 

dessa aspekter är även något de anser att de själva kan påverka för att få en bättre hälsa.  För att 

eleverna skall få en helhetssyn av begreppet och en bättre kunskap om ämnet anser vi det är be-

tydelsefullt för både fritidshemmet och skolan att främja arbetet kring begreppet hälsa. Genom 

att informera eleverna om vad som ingår i begreppet samt förmedla den kunskap som behövs för 

att eleverna ska må bra i den livssituation de befinner sig i, tror vi stärker elevernas hälsa. Vi anser 

att detta är viktigt för att eleverna även ska utveckla sina skolprestationer samt deras självkänsla 

och självkännedom. 

 

6.4 Vidare forskning 

Efter studiens undersökning finner vi det intressant att vidareutveckla denna forskning. Under-

sökningen har bidragit med många funderingar angående vår kommande yrkesroll och utförandet 

av undervisningen i verksamheten. Eftersom resultatet vi fick fram visar att eleverna inte har den 

helhetssyn som ingår i hälsobegreppet vore det spännande att undersöka vid vilken årskurs ele-

verna börjar bli mer medvetna om vad som ingår i hälsobegreppet och vad som påverkar deras 

egen hälsa. Vidare forskning kan då ske genom en kvalitativ undersökning där det intervjuas ele-

ver från olika årskurser för att ta reda på när elever får bättre kunskap om ämnet hälsa. Det skulle 

även vara intressant att intervjua elever från olika städer för att se om det skiljer sig något mellan 

en liten och en stor stad.  
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Bilaga I 

Hej! 

Vi är två studenter från högskolan i Jönköping som håller på att skriva vår C-uppsatts. Vi önskar 

att få göra en intervju med ert barn. Intervjuerna kommer att spelas in och kommer endast att 

användas som material till vår uppsats. Inget namn på varken skolan eller ert barn kommer att stå 

med i vår studie.  

Intervjuerna kommer att beröra frågan: Hur uppfattar elever i årskurs fem sin egen hälsa? 

Barnen kommer att få svara på 11 frågor samt medverka i fokusgrupper som berör det aktuella 

ämnet. Vi hoppas att vi kan få ert godkännande för att få intervjua ert barn.  

Kryssa i rutan som överensstämmer med ert samtycke. 

Tack på förhand. 

Ida Bringevall och Maja Falk 

  

Förälderns namn: 

  

Barnets namn:  

 

              JA, Jag godkänner att mitt barn får bli intervjuat 

  

              NEJ, jag godkänner inte att mitt barn blir intervjua 

 

 



 

 

 

Bilaga II 

Intervjufrågor - fokusgrupp 

Kan ni berätta vad ni tänker på när ni hör ordet hälsa? 

Kan ni tala om vad hälsa betyder för er? 

Kan ni berätta vad som påverkar er hälsa? 

Kan ni berätta vad som är viktigt för att ni ska må bra? 

Kan ni berätta när ni mår som bäst? 

Har ni fått någon kunskap om hälsa i skolan? När i så fall?  

Är det något som ni ville lägga till? Sista fråga! 

 

Diskussionsfrågor till stimuli materialet  

1. Vilken person anser ni är hälsosammast? Varför?  
 

2. Vilken hade ni önskat se ut som? 
 

3. Vilken mat tror ni är bäst för kroppen? Varför? 
 

4. Hur ofta tycker ni att man ska motionera för att kroppen ska må bra? 
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Dålig sömn leder till dålig hälsa 
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Hämtad från: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/dalig-somn-leder-till-dalig-halsa/ 

 

Dolda sockerfällor i ”allt” 

Frukost: lättfil, fiberflingor, juice och en äggmacka med kaviar på grovt bröd. (13 sockerbitar) 

Mellis: Risifrutti och lite naturgodis. (9 sockerbitar) 

Lunch: En färdig låda Wallenbergare med potatismos. (6 sockerbitar) 

Middag: Blodpudding med bacon och vitkål med lingonsylt. (7 sockerbitar) 

Kvällsfika: En knäckemacka med leverpastej och smörgåsgurka. (1 sockerbit) 

Totalt: 36 sockerbitar, det vill säga dubbelt så mycket som Livsmedelsverket rekommenderar. 

HÄMTAD FRÅN: http://www.svt.se/plus/dolda-sockerfallor-i-allt 

PUBLICERAD: 20 februari 2014 08:31  

TAPPA TVÅ STORLEKAR – på 2 månader 

http://www.aftonbladet.se/wellness/traning/article18497527.ab?teaser=true 

 

 

Gå bort 6 kilo på 6 veckor! 

http://www.aftonbladet.se/wellness/traning/article18639123.ab?teaser=true 
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