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Sammanfattning  

 

Det övergripande syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur ett antal gymnasieelever 

ser på hälsa i vardagen, samt hur de relaterar hälsa till undervisningen i skolämnet idrott och 

hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång av olika synsätt och teorier om hälsa, där 

två huvudsakliga inriktningar presenteras, den biomedicinska samt den humanistiska. Vidare 

följer en granskning av hur idrottsämnets kursplan berör hälsa, varefter det görs en kort 

genomgång av tidigare forskning kring hälsa i ämnet.  

 

Studien består av sex kvalitativa intervjuer gjorda med elever som går andra året på 

gymnasiet. I urvalet eftersträvades dels att finna både manliga och kvinnliga intervjupersoner, 

dels att finna intervjupersoner med varierande idrottslig bakgrund. Till grund för analysen av 

resultatet ligger de hälsoteorier som redogörs för i bakgrunden. 

 

Studien visar att elevernas bild av hälsa är komplex, men att den på många sätt har en 

humanistisk inriktning. Det framkom även att skolämnet idrott och hälsa är det enda ämne i 

skolan där det enligt eleverna undervisas i hälsa. Vidare framfördes att under den ’teoretiska’ 

idrottsundervisningen lär man sig hälsa, medan man genom de fysiska aktiviteterna utövar 

hälsa. Denna distinktion finner jag särskilt intressant, varför jag för en diskussion kring om 

idrottsämnet kan bli ett ämne där eleverna genomgående lär sig hälsa.          
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Förord 

 

Den här C-uppsatsen har skrivits som en avslutande del av mina pedagogikstudier inom 

lärarprogrammet. Kursen pedagogik med didaktisk inriktning C har bestått av tre 

delkurser, där de första två ägnades åt förberedande studier inför uppsatsen, och den 

avslutande delkursen ägnades åt uppsatsskrivande. 

 

Som blivande gymnasielärare i idrott och hälsa ville jag skriva en uppsats med relevans 

för mitt kommande läraryrke. Med tanke på hälsans ökade status i idrottsämnet och den 

ständiga diskussionen i media kring hälsofrågor, fann jag det intressant att undersöka 

gymnasieelevernas syn på hälsa, såväl i ämnet som i mer vardagliga sammanhang.  

 

Jag vill här ta tillfället i akt och tacka de personer som under terminens gång hjälpt mig 

med uppsatsen. Först vill jag nämna min handledare Mikael Quennerstedt som har bistått 

med professionell handledning och goda sakkunskaper i ämnet. Jag vill även tacka den 

seminariegrupp som under terminens gång kommit med värdefulla synpunkter och seriösa 

kommentarer till mitt skrivande. Självklart förtjänar även skolan, och framförallt den 

idrottslärare som ställt upp, ett stort tack för möjliggörandet av elevintervjuerna.  

 

Utöver ovan nämnda personer finns det två individer som är värda ett särskilt tack. Först 

min sambo Elin som varit mitt ständiga bollplank och alltid uppmuntrat mig när jag kört 

fast. Sist men inte minst, ett stort tack till min lojala studiekamrat Santos, som aldrig låtit 

husse sitta för länge framför datorn utan alltid varit redo för nästa promenad.  

 

Örebro, december 2007 

Ulf Nilsson 
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1. Inledning 

 

Under de senaste årtiondena har fokuseringen på hälsa och livsstilsfrågor ökat i samhället, 

och så även i skolämnet idrott och hälsa. Detta kan ses mot bakgrund av att samhället 

blivit allt mer moderniserat, vilket medfört att den vardagliga motionen för många i det 

närmaste helt uteblivit. De flesta är nog överens om att en god hälsa på ett eller annat sätt 

är avgörande för hur människor trivs med och upplever tillvaron. Vad begreppet hälsa 

innebär är dock långtifrån självklart, och kan sträcka sig ifrån allt till att individens 

livsnödvändigaste funktioner fungerar, till att individen upplever ett fullständigt 

välbefinnande.      

 

Även i skolan har frågor om hälsa fått ett allt större utrymme. Exempelvis har gymnasie-

skolans kursplan för idrott och hälsa ett starkt hälsofokus, men vilken hälsa som avses 

eller hur hälsa skall förmedlas i ämnet tydliggörs ej. Som blivande lärare i idrott och hälsa 

är det min uppgift att tolka kursplanen och bedriva en undervisning där hälsa är den 

kanske viktigaste utgångspunkten. Därför finner jag det intressant att undersöka hur min 

blivande målgrupp betraktar hälsa. Mitt övergripande syfte med uppsatsen är därmed att 

undersöka hur begreppet hälsa uppfattas av ett antal gymnasieelever, samt hur de ser på 

hälsa inom idrottsämnet. Utifrån resultatet ämnar jag sedan föra en diskussion kring hälsa 

utifrån de teorier om hälsa som presenteras i bakgrunden.  

 

I studien skiljer jag i huvudsak på två synsätt på hälsa, det biomedicinska och det 

humanistiska. Med bakgrund i denna åtskillnad, samt diskussionen kring hur hälsa kan 

uppfattas och definieras, tas även min teoretiska utgångspunkt i uppsatsen. Dessutom görs 

en kort genomgång av tidigare forskning kring hälsa i idrottsämnet för att ge ytterligare en 

referensram. Utifrån min teoretiska bakgrund har sedan det empiriska materialet samlats 

in, analyserats och tolkats.     
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2. Bakgrund    

 

Syftet med den här delen i uppsatsen är att förankra mitt forskningsproblem i ett 

vetenskapligt sammanhang. Detta görs genom att belysa några vanligt förekommande 

definitioner av hälsa, såväl i formella, som i mer vardagliga sammanhang. Vidare 

introduceras olika perspektiv på hälsa i form av två huvudsakliga inriktningar, den 

biomedicinska samt den humanistiska. Till sist kopplas hälsa till skolämnet idrott och 

hälsa, då först en historisk genomgång av hälsoundervisningen görs, varpå styrdokumen-

ten granskas, och som avslutning presenteras tidigare forskning kring hälsa i ämnet.  

 

2.1 Definition av begreppet hälsa 
 

Vad hälsa innebär är ingen självklarhet, och sedan urminnes tider har teoretiker försökt att 

definiera begreppet (Medin & Alexandersson 2000). Hälsa kan betyda olika saker 

beroende på i vilket sammanhang och av vem det används (Quennerstedt 2006). Jan 

Wright (2004) förklarar att innebörden av begreppet hälsa har förändrats under 1900-talet 

och hälsa förstås olika beroende på kultur och socioekonomisk tillhörighet. Lena Nilsson 

(2003) framför att begreppet kan vara mångtydigt, men menar att vi i de flesta vardagliga 

sammanhang vet vad hälsa innebär. I Nationalencyklopedin (2007) definieras hälsa som 

ett tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner. Ordet hälsa härstammar från 

fornsvenskans hælsa som är bildat från ordet ’hel’, som betyder lycka. Vidare sägs att 

hälsa antingen kan ses ur ett medicinskt perspektiv som frånvaro av sjukdom, eller ges en 

mer omfattande innebörd beroende på kulturella traditioner.   

 

Mikael Quennerstedt och Johan Öhman (2000) menar att hälsa är ett relativt begrepp som 

kan ha olika innebörd för olika personer. De framhåller att vi språkligt oftast menar 

samma sak när vi talar om hälsa, men att vi lägger vår personliga innebörd i vad begreppet 

innefattar och vad som påverkar hälsan. Den personliga synen på hälsa är alltså avgörande 

för vad var och en lägger för innebörd i begreppet. Faktorer som påverkar vilken hälsosyn 

som råder är vilken syn som finns på människan, omvärlden och vetenskapen. Vidare 

menar Quennerstedt och Öhman (2000) att hälsosynen i dagens samhälle är nära kopplad 

till frågor som rör medicin, ekonomi och samhällsnytta. Det är som de säger: ”snarast 

individens samhällsekonomiska plikt att vara frisk” (Quennerstedt & Öhman 2000, s 1). 



7 
 

Jag återkommer i detta kapitel till människors vardagliga uppfattningar om hälsa, men 

först kommer ett avsnitt om hur hälsa kan definieras i mer formella sammanhang.  

 

2.1.1 WHO:s definition av hälsa 
 

Världshälsoorganisationen (WHO) är troligtvis den aktör som oftast förkommer när hälsa 

behandlas i mer formella sammanhang. Deras definition av hälsa från 1948 har spelat en 

avgörande roll i förändringen av synen på hälsa under 1900-talets senare hälft. Från att 

tidigare endast ha avsett frånvaro av sjukdom utvidgades hälsobegreppet till att även 

innefatta fysiska, psykiska och sociala dimensioner av hälsa (Thedin-Jakobsson 2005). 

WHO:s definition lyder enligt följande: 

 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt vällbefinnande och inte bara 

frånvaron av sjukdom eller handikapp (Folkhälsoinstitutet 2006, s 10). 

 

Denna definition ansågs som nyskapande för sin tid, mycket på grund av att den 

innefattade mer än enbart människans biologiska hälsa (Medin & Alexandersson 2000). 

Kritik har dock riktats mot att definitionen är utopisk eftersom hälsa ses som ett optimalt 

tillstånd, som även kan betraktas som ett slutligt självändamål (Folkhälsoinstitutet 2006). 

Quennerstedt (2006) menar att själva definitionen kan ifrågasättas och anser att den 

istället kan ses som en utgångspunkt för ett globalt hälsoarbete. Jennie Medin och Kristina 

Alexandersson (2000) framför att själva definitionen från början utgjorde en vision av 

hälsa skriven i en målparagraf, vilket kan förklara dess utopiska karaktär.  

 

WHO:s definition av hälsa har inte förändrats sedan 1948, men under årens lopp har ett 

flertal nya aspekter vuxit fram, dessa svarar dock inte på frågan vad hälsa är, utan talar 

istället om vad hälsa kan bidra till. Därmed har det skett en övergång från att se hälsa som 

ett tillstånd, till att hälsa ses som en resurs (Medin & Alexandersson 2000). Vid en 

konferens i Ottawa 1986 framförde WHO en något förändrad syn på hälsa. Hälsa ses här 

som ett medel för att uppnå andra mål. I Ottawadeklarationen framfördes följande:    

 

Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept som 

betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga (Folkhälsoinstitutet 2006, 

s 10). 

 

Vidare ses hälsa som något som skapas i vardagen, i människors dagliga liv. För att uppnå 

hälsa nämns en rad förutsättningar, bland annat fred, utbildning, inkomst samt social 
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rättvisa. I denna text talas det återigen om hälsa som ett fullständigt välbefinnande, det ges 

dock inte samma tyngd som 1948. Istället är det helhetssynen på hälsa som fokuseras, det 

trycks även starkare på den sociala omgivningens betydelse för hälsan (Medin & 

Alexandersson 2000).      

 

Nästa stora omarbetning av hälsobegreppet kom 1991 då WHO höll sin konferens i 

Sundsvall. Fortfarande framhålls att hälsa bör ses som en resurs och inte som målet med 

livet, dessutom betonas att hälsa är en dynamisk process som ständigt förändras. Det 

tillades även att hälsa är något som kan uppnås genom att behärska sin livssituation, och 

vikten av stödjande miljöer för att klara av detta betonades starkt (Medin & Alexanders-

son 2000). Vidare påtalades att staten och myndigheterna har ett ansvar för att skapa dessa 

miljöer, där individen fritt kan bestämma över sin tillvaro, ha goda möjligheter att försörja 

sig, och därigenom uppnå en god hälsa (Thedin-Jakobsson 2004).  

 

Såväl vid kongressen i Jakarta 1997 som vid Bankok 2005 har WHO framfört att hälsa bör 

ses som en mänsklig rättighet, alla människor skall ges tillgång till de nödvändiga resurser 

som krävs för hälsa. Vidare ses hälsa som en global angelägenhet, där förenade insatser 

krävs för förändring (Medin & Alexandersson 2000).  

 

Det finns en rad olika organisationer och personer som försökt definiera begreppet hälsa, 

trots det är WHO:s definition från 1948 dominerande (Medin & Alexandersson 2000).  

Jag väljer ändå att ta upp ytterligare en definition av hälsa eftersom jag anser att den 

sammanbinder WHO:s definition av hälsa med deras senare tillägg. Den beskriver både 

hälsa som ett tillstånd, att må bra, och som en resurs för att uppnå andra mål. Det är Lars-

Göran Rydqvist och Jan Winroth (2004) som formulerat följande: 

 

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 & Winroth 2004, s 16). 

 

De ser alltså att hälsa har ett egenvärde, samtidigt som hälsa kan verka som en resurs för 

att klara vardagen. I sitt holistiska synsätt innefattar de fyra olika dimensioner av hälsa; 

fysisk, psykisk, social samt existentiell. Denna hälsosyn överensstämmer väl med WHO:s 

synsätt, och till viss del även med hur kursplanerna för idrott och hälsa är formulerade vad 

gäller hälsa.  
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2.1.2 Vardagliga synsätt på hälsa 
 

Hur uppfattar människor begreppet hälsa i sin vardag? Med tanke på att ett delsyfte med 

uppsatsen är att undersöka hur några gymnasieelever uppfattar hälsa, blir det relevant att 

belysa tidigare forskning kring området. Det finns ett flertal studier gjorda på hur vanliga 

människor uppfattar och utrycker sig om hälsa, så kallade lekmannaföreställningar. Flera 

studier har kommit fram till att människor tenderar att uppfatta och uttrycka sig kring 

hälsa utefter deras erfarenheter och samhällets normer och kultur (Medin & Alexanders-

son 2000). Mildred Blaxter (i Olin Lauritzen 2001) visar i en studie hur föreställningar om 

hälsa skiftar beroende på socioekonomiska förhållanden, kön samt med stigande ålder. 

Människor med arbetarbakgrund talar i högre utsträckning om hälsa i negativa termer, 

medan de med högre utbildning utrycker sig annorlunda och talar om hälsa som positiv 

fitness. När yngre män beskriver hälsa utrycker de sig med ord som fysisk styrka och god 

form. Yngre kvinnor beskriver också hälsa som god form, men mer i termer av energi, 

vitalitet och förmåga att hantera tillvaron. Med stigande ålder förändras synen på hälsa 

och i medelåldern utrycker sig såväl kvinnor som män mer komplext, det talas mer än 

tidigare om mentalt och fysiskt välbefinnande.   

 

Den franska sociologen Claudine Herzlich (i Olin Lauritzen 2001) var en av de första som 

studerade lekmäns föreställningar om hälsa. Hennes forskning om hälsa och sjukdom har 

kommit att ligga till grund för mycket av forskningen inom området. I sin studie 

uppmärksammade hon människors komplexa syn på hälsa, där en rad föreställningar om 

hälsa kunde existera samtidigt. Vidare urskiljer hon följande tre dimensioner av hälsa:  

- Hälsa i ett vakuum, där hälsa ses som frånvaro av sjukdom och kroppen inte märks.  

- Hälsa som resurs, där hälsa är ett sorts kapital, som kan tillgås när kroppen angrips.  

- Hälsa som jämvikt, där hälsa är något svåruppnått men eftersträvansvärt.  

De här tre kategorierna är inte unika för Herzlichs forskning, flera andra forskare har 

identifierat samma eller liknande dimensioner av hälsa (Medin & Alexanderssons 2001). I 

en liknande studie som den Herzlichs utförde fann Gunilla Tegern (i Olin Lauritzen 2001) 

att människor ser hälsa som något positivt och sjukdom som något negativt. Det kan 

åskådligöras genom en vertikal dimension där hälsa är högst upp och sjukdom i botten. 

Utöver denna något generella bild av hälsa fann hon även en mer komplex bild. Hälsa som 

frånvaro av sjukdom utgjorde enbart en av fem identifierade dimensioner. Dessa 

överstämmer i stora drag med Herzlichs tre dimensioner, men Tegern poängterar att de 
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beskriver olika nivåer av hälsa. Nivåerna som Tegern avser är; den ständigt upplevda 

hälsan, en tyst nivå i form av ej upplevd ohälsa, ett omedvetet förråd av hälsa samt en 

psykisk balans som möjliggör övervinnande av sjukdom. Sonja Olin Lauritzen (2001) drar 

slutsatsen att det inte enbart finns en hälsa utan att det förekommer flera ’hälsor’, vilket på 

sätt och vis såväl Herzlichs som Tegern kommit fram till.  

 

2.2 Olika perspektiv på hälsa 
 

Synen på hälsa kan belysas utifrån flera olika perspektiv. Det finns en rad olika namn på 

snarlika perspektiv. Quennerstedt (2006) delar upp begreppet hälsa i patogent respektive 

salutogent medan Medin och Alexandersson (2000) gör uppdelningen biomedicinskt 

respektive humanistiskt. I grova drag kan sägas att i den biomedicinska eller patogena 

inriktningen ses hälsa som en motsats till sjukdom och det är hela tiden det sjuka som 

fokuseras. I det humanistiska eller salutogena perspektivet tas istället utgångspunkten i 

begreppet hälsa. I sin litteraturstudie över hälsobegreppet ordnar Medin och Alexanders-

son (2000) in den biomedicinska inriktningen i två undergrupper, medan den humanistiska 

inriktningen inordnas i sju undergrupper, där bland annat en holistisk och en salutogen 

ansats återfinns. De humanistiska teorierna söker svar på olika frågor, några ämnar 

undersöka vad hälsa är, medan andra söker svar på frågan hur hälsa uppnås. Det är värt 

att beakta då min undersökning berör båda frågorna. I det salutogena perspektivet 

undersöks hur hälsa uppnås, till skillnad från det holistiska synsättet som utreder vad hälsa 

är. Fortsättningsvis kommer jag i huvudsak att åtskilja den biomedicinska inriktningen 

från den humanistiska, förutom i de fall där närmare beskrivning är relevant.  

 

2.2.1 Hälsobegreppet historiskt  
 

Historiskt sett kan hälsobegreppet delas in i två dominerande inriktningar: ett moraliskt 

normativt och ett vetenskapligt normativt (Quennerstedt 2006). Båda de här begreppen 

kan sorteras under ett biomedicinskt hälsoperspektiv, eftersom de utgår från det sjuka och 

ser på hälsa som något närvarande eller icke närvarande. I det moraliskt normativa 

synsättet är det samhällets normer och koder som avgör vad som ses som hälsa. Det skall 

alltid råda en balans, till exempel mellan individen och gud, eller mellan kroppens olika 

organ. Inom detta synsätt finns en religiös människosyn och hälsa ses som en moralisk 

egenskap medan sjukdomen betraktas som en synd. I det vetenskapligt normativa 
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synsättet är det vetenskapen, främst den medicinska, som avgör vad som ses som hälsa. 

Detta förhållningssätt kom att ta över i och med västvärldens sekularisering och ökade 

tilltro till vetenskapen. Vidare kan sägas att det vetenskapligt normativa förhållningssättet 

präglas av en dualistisk syn med uppdelning i dikotomier som exempelvis sjuk – frisk, 

normalt – onormalt (Quennerstedt 2006). Detta synsätt ligger väldigt nära den atomistiskt-

biologiska ansatsen, som är en av de två undergrupper som Medin och Alexandersson 

(2000) identifierar i den biomedicinska inriktningen. I nästa stycke går jag djupare in på 

det biomedicinska perspektivet för att därefter beskriva det humanistiska.  

 

2.2.2 Ett biomedicinskt synsätt 
 

I och med att det vetenskapligt normativa förhållningssättet kom att ta över samhällets 

hälsosyn växte det biomedicinska perspektivet sig starkare (Quennerstedt 2006). Typiskt 

för detta synsätt är att helheten bryts ner till dess minsta beståndsdelar och förklaringar till 

sjukdom söks i biologiska funktioner. Enligt den biomedicinska förklaringsmodellen 

räknas en individ som sjuk om dennes beteende avviker från det normala (Medin & 

Alexandersson 2000). Intresset läggs främst på att studera det onormala och sjuka, men 

även preventivt arbete för att förhindra sjukdom samt i förlängningen att bota sjukdomar 

inryms i det biomedicinska synsättet (Quennerstedt 2006). Detta synsätt är ledande inom 

medicinforskning och vanligt förekommande i sjukvården, men även vanliga människor 

uppfattar ofta hälsa som just frånvaro av sjukdom. Det biomedicinska synsättet har många 

gånger genomsyrat skolans hälsoarbete där motion och en sund livsstil förespråkats för att 

förebygga sjukdomar som benskörhet och hjärt- kärlsjukdomar (Quennerstedt & Öhman 

2000). Medin och Alexandersson (2000) menar att det finns en risk att det biomedicinska 

synsättet fokuserar alltför mycket på det biologiska och glömmer bort andra faktorer. 

Quennerstedt (2006) pekar på att det biomedicinska synsättet mekaniserar kroppen och 

delar upp den i beståndsdelar som kan behandlas på olika sätt. Kroppen ses som en 

maskin där skadade delar kan bytas ut, sjukdom blir ett tillstånd som uppstår när maskinen 

är ur funktion och hälsa ses som ett mål som uppnås genom att undvika sjukdom.  

 

Till det biomedicinska perspektivet på hälsa räknar även Quennerstedt (2006) in ett så 

kallat skönhetsidealt synsätt. Han menar att begreppen hälsa och skönhetsideal ofta 

kopplas samman där skönhet ses som ett tecken på god hälsa. Vidare så antar perspektivet 

ett moraliskt normativt förhållningssätt eftersom det yttre relateras till värdet som person. 

Övervikt kan ses ohälsosamt och rentav omoraliskt eftersom idealet här är en yttre 
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tilltalande smal och vacker kropp. Även Annerstedt (2001b) menar att en person med en 

vältränad kropp uppfattas som en moralisk förebild med stark självdisciplin som dessutom 

är vid god hälsa. Motsatsen blir personen med den otränade kroppen som ses som en svag 

individ med bristande karaktär. I dagens samhälle är alltså kroppen något vi måste sköta 

och värna om för att framstå i god dager.   

 

2.2.3 Ett humanistiskt synsätt 
 

Som en reaktion på det biomedicinska hälsoperspektivet växer ett humanistiskt perspektiv 

fram (Quennerstedt 2006). Redan 1948 syns en tendens till ett förändrat synsätt i och med 

WHO:s definition av hälsa (Quennerstedt & Öhman 2000). Korp (2003) framhåller dock 

att det biomedicinska synsättet har ett starkt grepp om hälso- och sjukvårdsfrågor fram till 

70-talet då det blir allt mer ifrågasatt. Vidare menar han att detta ifrågasättande leder till 

en legitimitetskris för ”medicinen” som möjliggör alternativa synsätt att växa fram. 

Gemensamt för de nya synsätten är att de, till skillnad från det biomedicinska, tar sin 

utgångspunkt i en helhetssyn på hälsa. I dessa humanistiska hälsoteorier ses hälsa som 

närvaro av något positivt och man intresserar sig för samspelet mellan fysiska, psykiska 

och sociala faktorer (Quennerstedt & Öhman 2000). Den humanistiska inriktningen ser 

alltså hälsa som något mer än endast frånvaro av sjukdom. I några av de humanistiska 

teorierna ses hälsa och sjukdom som olika teorier medan andra ser på begreppen som 

ändpunkter på ett kontinuum (Medin & Alexandersson 2006). En annan variant av synen 

på sjukdom presenteras av Katie Eriksson (1996), som i sitt så kallade hälsokors även 

lägger in dimensionen välbefinnande. Korsets ena axel visar den mer objektiva 

dimensionen sjukdom medan den andra axeln visar den mer subjektiva dimensionen 

välbefinnande. 

 

Under humanistiska teorier sorteras alltså den holistiska ansatsen. Där ses hälsa utifrån en 

persons möjligheter att förverkliga sina mål i livet. Det måste finnas en balans mellan 

handlingsförmågan och de personliga målen för att hälsa skall uppnås. Vidare ses helheten 

som större än delarna, och delarna är enbart intressanta att studera om de påverkar 

helheten (Medin & Alexandersson 2006).  

 

Ytterligare en humanistisk teori är det salutogena perspektivet, där fokuseras vad som 

leder till hälsa och inte hälsans natur. Begreppet salutogent härstammar från salutogenes, 
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saluto = faktorer som leder till hälsa, och genes = uppkomst. Detta står i motsats till 

patogent, pato = sjukdom (Medin & Alexandersson 2006). Det salutogena perspektivet 

utesluter inte sjukdomsbegreppet, men menar att det är en fristående process som i vissa 

fall kan påverka hälsan, men dock inte nödvändigtvis. Det är alltså i medicinsk mening 

möjligt att vara sjuk samtidigt som man har en god hälsa (Quennerstedt 2006). 

 

Det var den amerikansk-israeliske sociologen Aron Antonovsky som utvecklade den 

salutogena hälsoteorin. Enligt ett patogent synsätt är sjukdom något onormalt, 

Antonovsky menar däremot att kaos, stress och olika påfrestningar är naturliga tillstånd 

som är mer eller mindre närvarande. Det intressanta är hur påfrestningarna hanteras, vilket 

är avgörande för hälsan (Medin & Alexandersson 2006). För att hantera dessa 

påfrestningar menar Antonovsky att vi behöver en känsla av sammanhang, förkortat 

KASAM. Han delar in KASAM i de tre komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Ju högre begriplighet vi har för att en situation uppstår, ju större resurser 

vi har för att hantera situationen och ju mer meningsfullhet vi känner för att lösa 

situationen desto större är chanserna att behålla en god hälsa (Antonovsky 1991).  

Antonovsky är den teoretiker som allra starkast förknippas med det salutogena 

perspektivet och denna teori präglar idag starkt den svenska hälsoteoretiska diskussionen 

(Medin & Alexandersson 2000).  

 

2.3 Hälsoundervisningen i skolan 
 

Inom skolans idrottsundervisning har hälsa på ett eller annat sätt alltid varit ett 

dominerande perspektiv. Däremot har synen på vad hälsa är och hur den främjas 

genomgått stora förändringar genom historien (Rønholt 2001). I början av 1900-talet 

handlade hälsa om grundläggande behov som att ha tillgång till frisk luft, ha tillräckligt 

med mat och kläder, samt att kunna sköta sin hygien (Eriksson m fl 2005). Ämnet 

hälsolära infördes i folkskolan för att hygien och hälsovård skulle ingå i naturkunnigheten 

(Annerstedt 2001b). I undervisningsplanen för folkskolan från 1919 påtalades att 

elevernas kroppsutveckling skulle främjas samt att deras kraft, hälsa och levnadsglädje 

skulle befordras (Eriksson m fl 2005). I och med 1919 års undervisningsplan omnämndes 

även ergonomi för första gången i idrottsämnet (Annerstedt 2001a). Hälsoundervisningen 

präglades under början av 1900-talet av omgivningshygien och olika former av 

disciplinering. Disciplineringen skedde dels i form av en sträng kroppslig träning efter 
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Lings modell samt i form av exercis och skjutövningar. Den andra typen av disciplinering 

skedde genom kristendomskunskapen, som vid tidpunkten är skolans viktigaste ämne. 

Hälsoundervisningen propagerade för ett sexuellt avhållsamt leverne samt avhållsamhet 

från alkohol och tobak, och såväl medicinska som moraliska argument användes. 

Idrottsämnets uppgift ur hälsosynpunkt under den här tiden var alltså främst att stärka 

elevernas kroppar (Eriksson m fl 2005).  

 

I och med 1940 års skolutredning gavs hälsofrågor ett större utrymme i skolan, och de 

togs även upp i fler ämnen, bland annat samhällskunskap. Hälsofrågor sågs som hela 

samhällets angelägenhet, fortfarande dominerade dock frågor om hygien. Hälsa sågs 

under den här tidsperioden främst som ett medicinskt problem, vilket gjorde att 

skolsköterskor, läkare och psykologer fick ett större ansvar för skolans hälsofrågor 

(Eriksson m fl 2005). I Lgr 62 nämndes såväl att ämnet skulle leda till ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet som att ämnet skulle vara ett medel till rekreation och god 

hälsa (Annerstedt 1989). Vidare talades det om att ämnet skulle fostra eleverna socialt och 

estetiskt. I Lgr 69 försvann talet om fostran och istället nämndes att ämnet skulle bidra till 

elevernas fysiska, sociala och estetiska utveckling (Annerstedt 1989).       

 

Hälsoupplysningen återtog under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet en starkare 

ställning inom folkhälsoarbetet. Från att ha varit väldigt faktainriktad förändrades 

hälsoupplysningen till att bli mer känsloladdad, till exempel användes avskräckande bilder 

på rökare. Tonvikten lades på individens eget ansvar för sin hälsa. Hälsoproblem sågs 

främst ur ett individperspektiv och det var individens levnadsvanor som behövde 

förändras, inte levnadsförhållandena. I skolan började hälsa ses ur ett vidare perspektiv 

och psykosociala faktorer togs upp som en påverkansfaktor för hälsan. Områden som 

behandlades i hälsoundervisningen var bland annat livsstil, fysisk miljö, psykosociala 

faktorer, kost, motion, ergonomi, hygien, läkemedel, tobak, alkohol, narkotika, samlevnad 

samt välbefinnande. Olika former av temadagar var under 1980-talet vanligt förekom-

mande i samband med hälsoundervisningen (Eriksson m fl 2005). I Lgr 80 legitimerades 

idrottsämnet bland annat genom att kroppsrörelse och friluftsliv sades leda till hälsa och 

välbefinnande (Annerstedt 1989). Vidare nämndes även att eleverna skulle tillägna sig ett 

funktionellt rörelsesätt (Sandahl 2005). Enligt Lgr 80 skulle även undervisningen: ”… 

syfta till att skapa förståelse och bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som 

medel till hälsa och välbefinnande” (Sandahl 2005, s 85). Hälsa och välbefinnande ansågs 

alltså kunna uppnås genom kroppsrörelse. Enligt Lgr 80 skulle ämnesinnehållet 
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fortfarande domineras av konditionsträning och färdighetsträning i ett antal idrottsgrenar 

(Meckbach & Söderström 2002). Det nya huvudmomentet hälsa, hygien och ergonomi var 

den största förändringen jämfört med tidigare kursplaner. Enligt Lgr 80 skulle denna 

undervisning vara klassrumsbaserad och till stora delar bestå av förebyggande hälsovård 

(Sandahl 2005). Björn Sandahl (2005) menar att införandet av en teoretisk 

hälsoundervisning var ett tecken på att det inte längre enbart var fysisk aktivitet som var 

målet med undervisningen. Ämnets innehåll hade breddats, mycket på bekostnad av den 

traditionella undervisningen.  

 

Efter mycket debatt kring idrottsämnet var det 1994 åter dags för en ny läroplan, varvid 

ämnet fick sitt nuvarande namn idrott och hälsa. Ämnet får härmed en annan inriktning 

och träder in i det som Claes Annerstedt (2001a) kallar för ämnets hälsofas och det 

Sandahl (2005) benämner för ett paradigmskifte. Sandahl (2005) menar att ämnet övergår 

från att vara ett ämne styrt av fysiologiska rön till att bli ett ämne med tydligt hälsofokus. 

Hälsans ökade inflytande över ämnet började redan med Lgr 80, men i och med Lpo 94 

och Lpf 94 blir hälsobegreppet något som genomsyrar hela ämnet. I den nya kursplanen 

finns ett mer holistiskt synsätt på hälsa och eleven skall få insikt i den egna livsstilens 

betydelse för hälsan (Annerstedt 2001a, Sandahl 2005). Styrdokumenten är dock mycket 

kortfattade och övergripande och definierar inte vad hälsa innebär eller hur hälsoundervis-

ningen skall genomföras (Thedin-Jakobsson 2005). I läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 

94) står följande att läsa under rubriken mål att uppnå: 

 

Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på gymnasieskolans 

nationella och specialutformade program dessutom har kunskaper om förutsättningarna för en 

god hälsa… (Skolverket 2006, s 11). 

 

Vikten av en fungerande hälsoundervisning framförs alltså även i skolans läroplan. Det 

visar att hälsa inte bara är grundläggande för ämnet idrott och hälsa, utan för hela skolans 

verksamhet. En relevant fråga att ställa sig är vad som ligger bakom hälsans ökade 

utrymme i skolan. Enligt Britta Thedin-Jakobsson (2005) kan en anledning vara att tona 

ner tävlingsmomenten och på sikt fostra eleverna att sköta sin egen hälsa och livsstil. 

Vidare pekar hon på att förändringar i läroplanstexterna vad gäller hälsa kan kopplas till 

intresset i att förbättra folkhälsan och i förlängningen spara pengar. Det blir därför 

intressant att så tidigt som möjligt få barn och unga att ta ansvar för sin egen hälsa, och en 

viktig plats blir då självklart skolämnet idrott och hälsa. Thedin-Jakobsson (2005) framför 
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även att det finns en tradition i det svenska samhället att genom hälsoupplysning försöka 

förebygga och förbättra människors hälsa. Detta styrks av Sven Bremberg (2002) som 

visar på att det finns en tradition av preventivt hälsoarbete i skolan. Han tar som exempel 

införandet av hygienundervisning i slutet av 1800-talet, där skolan var mycket 

framgångsrik vad gäller att förändra enkla beteenden så som handtvätt etcetera.  

 

2.3.1 Synen på hälsa i styrdokumenten 
 

I detta avsnitt granskas hur gymnasiets kursplan för idrott och hälsa berör hälsa. I 

gymnasieskolan finns en gemensam ämnesbeskrivning och gemensamma strävansmål för 

de tre ingående idrottskurserna; Idrott och hälsa A, Idrott och hälsa B samt Ergonomi. 

Vidare har de gemensamma strävansmålen brutits ner till enskilda uppnåendemål för varje 

kurs. Av gymnasiets idrottskurser är det enbart Idrott och hälsa A som är obligatorisk för 

samtliga elever (Skolverket 2000a). Ur ämnets beskrivning och strävansmålen, samt 

uppnåendemålen för Idrott och hälsa A, följer här några utdrag där hälsa omnämns: 

 

Ämnets syfte: 

Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för 

hälsan. 
 

Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få förutsättningar 

att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle. Ämnet syftar dessutom till 

fördjupad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka det 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet (Skolverket 2000a). 

  

Mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven: 
 

– utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet av detta samt 

ser dess samband med hälsa och livsstil, 
 

– fördjupar sina kunskaper om vad som främjar hälsa och utvecklar en god 

kroppsuppfattning,(Skolverket 2000a). 

 

 Ämnets karaktär och uppbyggnad: 

Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, psykiskt som 

socialt välbefinnande. […] Ämnet stimulerar till medvetenhet om den egna livsstilens 

betydelse för hälsan (Skolverket 2000a). 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter kursen Idrott och hälsa A: 
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Eleven skall: 

– ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa 

samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett 

individ- som ett samhällsperspektiv  
 

– ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 

välbefinnande (Skolverket 2000b). 

 

Ur kursplanen framgår det alltså tydligt att hälsa är grundläggande för ämnet idrott och 

hälsa. Däremot framgår det inte hur läraren skall bedriva sin undervisning för att förmedla 

kursplanens innehåll till eleverna. Det ställs därmed stora krav på att den enskilde 

idrottsläraren skall lägga upp en relevant undervisning utifrån ett grundläggande 

hälsoperspektiv. Det medför även att elevernas kunskaper kring hälsa till stor del avgörs 

av idrottslärarens kompetens inom hälsoområdet.   

 

De citat jag valt ut ovan är endast de där ordet hälsa förekommer. Mikael Quennerstedt 

(2006) menar att utifrån ett salutogent perspektiv kan även hälsa kopplas till andra 

formuleringar, där inte hälsa nämns, men som ändå på något sätt kan kopplas till hälsa. 

Det skulle därför vara möjligt att göra fler utdrag kopplade till hälsa, men för att begränsa 

mig har jag avstått från detta. Trots att styrdokumenten så flitigt tar upp hälsa nämns alltså 

inget om hur hälsoundervisningen skall bedrivas. För att ge en bakgrund till hur hälsoun-

dervisningen kan se ut i skolan presenteras därför i nästa avsnitt en genomgång av tidigare 

forskning inom området. Forskningen består dels av idrottslärares uppfattningar av sin 

undervisning i ämnet idrott och hälsa, och dels av studier av de lokala kursplanerna för 

ämnet idrott och hälsa.    

 

2.4 Tidigare forskning om hälsa i ämnet idrott och hälsa 
 

 

Thedin-Jakobsson (2005) har gjort en studie av ämnet idrott och hälsa baserad på 

intervjuer av tio idrottslärare som undervisar från de yngre skolåren till gymnasiet. Syftet 

med hennes studie var att undersöka idrottslärares uppfattningar om ämnet och särskilt 

begreppet hälsa. Studien visar att idrottslärarna har svårt att beskriva hur hälsoundervis-

ningen skall bedrivas och vad begreppet hälsa egentligen innebär. Det talas ofta om hälsa i 

termer av teoretisk kunskap till skillnad från idrott som ses som praktisk kunskap. Att 

många lärare ser hälsa som ett teoretiskt och separat moment i undervisningen var något 

som även framkom i 2002 års utredning av idrottsämnet (Eriksson m fl 2003). Även i 
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skolverkets (Eriksson m fl 2005) analys av läromedel i idrott och hälsa framkom ett 

dualistiskt synsätt. Bilden som läromedlen förmedlade var att ämnet dels består av 

praktisk kunskap, och då främst idrott, och dels består av teoretisk kunskap som rör hälsa. 

För att återknyta till Thedin-Jakobssons studie sammanfattar jag på nedan de tre olika 

synsätt på hälsa som hon identifierade hos idrottslärare: 

 Hälsa är teoretiskt och bedrivs genom klassrumsundervisning, men dock inom 

ramen för idrott- och hälsalektionerna.  

 Hälsa ingår i andra ämnen, t.ex. hemkunskap och naturkunskap.  

 Hälsa kan bestå av de aktiviteter som bedrivs i ämnet, fysisk aktivitet främjar 

hälsan både på lång och kort sikt. Hälsoundervisningen genomförs med 

förmedlingspedagogik, d.v.s. eleverna ges information om varför de skall träna 

samt vilken typ av träning som fås genom olika övningar.    

Thedin-Jakobsson (2005) menar att det krävs en samsyn på hälsobegreppet och hur 

hälsoundervisningen skall bedrivas för att kunna möjliggöra kunskapsutveckling och 

lärande i ämnet. Lärare i ämnet måste våga ta ställning i hälsofrågor för att inte riskera att 

undervisningen blir urvattnad och att andra intressenter får tolkningsföreträde.  

 

I avhandlingen Att lära sig hälsa diskuterar Quennerstedt (2006) ämnesinnehållet i 

idrottsundervisning ur ett hälsoperspektiv. Vidare undersöker han vilka diskurser som kan 

identifieras i ett antal lokala kursplaner för ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Av en 

rad identifierade diskurser är en så kallad aktivitetsdiskurs den vanligast förekommande. 

Denna delas i sin tur upp i fyra underdiskurser där fysiologidiskursen är den dominerande. 

I fysiologidiskursen ses hälsa främst som en fråga om fysisk träning och kroppen studeras 

utifrån ett biologiskt synsätt. Psykiska och sociala aspekter på hälsa framkommer i liten 

utsträckning i styrdokumenten. Vidare framkommer att det främst är ett biomedicinskt 

synsätt på hälsa som förmedlas i de lokala kursplanerna. Quennerstedt menar att ämnet 

just nu står i ett vägskäl gällande vilken riktning hälsoundervisningen skall ta. Skall ämnet 

i första hand inriktas mot att försöka lösa problemen med övervikt i samhället och låta 

kunskaper och lärande kommer i andra hand, eller skall inriktningen läggas mot att bli ett 

kunskapsämne där fysisk träning och motverkande av övervikt kommer i andra hand? 

Vidare menar Quennerstedt att det inte är rimligt att idrottsämnet hanterar skolans alla 

hälsofrågor. Istället menar han att ämnet bör bli ett ämne som stimulerar eleverna till att 

lära sig hälsa. 
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Ytterligare en diskurs som Quennerstedt fann var en så kallad riskdiskurs, som har sin 

utgångspunkt i att förebygga olika hälso- och skaderisker. I riskdiskursen fokuseras 

framförallt främjandet av en verksamhet som förebygger, identifierar och undviker olika 

risker och skador, vilket kan ske såväl på individ- som gruppnivå. Leahy och Harrison 

(2004) har undersökt hur riskdiskurser ser ut i det australiensiska idrottsämnet. De menar 

att kursplanen strävar efter att skapa individer som själva eftersträvar att frambringa 

välbefinnande och en god hälsa. Såväl i undervisningen som i kursplan går det att 

identifiera en riskdiskurs där expertkunskaper ses som nödvändiga för att på bästa sätt 

upplysa eleverna om olika riskfaktorer. Som en lärare i studien uttrycker det är det 

nödvändigt att eleverna förstår att de ständigt utsätts för risker och att de får hjälp att 

hantera riskerna så de kan undvika dem och ta vara på sig själva. Riskdiskursen här rör 

främst områdena näringslära, fysisk status och droger, målet med undervisningen är 

främst att eleverna skall kunna göra medvetna val. Slutsatsen blir att bara eleverna är 

välinformerade och kunniga i hälsofrågor så kommer de att aktivt göra hälsosamma val.  

 

Om denna typ av hälsoundervisning är effektiv har ifrågasatts av bland annat Colquhoun 

(i Quennerstedt & Öhman 2000) som riktar kritik mot hälsoundervisningen i skolan. 

Colquhoun menar i likhet med Leahy och Harrison (2005) att skolans hälsoarbete 

förutsätter att förändring av individens beteende leder till bättre hälsa för individen. 

Istället menar Colquhoun att målet för hälsoundervisningen borde vara en förändring av 

samhället och individens levnadsvillkor. Detta påstående styrks av Blaxter (i Quennerstedt 

& Öhman 2000) som i en engelsk studie hävdar att hälsoarbetet ofta haft en naiv 

inställning till orsak och verkan. Hälsoarbetet har inriktats på att identifiera givna 

riskfaktorer så som rökning och dåliga motionsvanor, sedan har människor informerats 

om vad deras dåliga beteende kan leda till. Detta i tron att en ökad medvetenhet om 

riskerna skulle leda till ett ändrat beteende, studien visar att människor i hög grad redan är 

medvetna om vad som skapar ohälsa. Blaxter anser visserligen att hälsoutbildning är bra, 

men menar att den viktigaste förändringsfaktorn finns individens livsmiljö. 

 

I den svenska skolan har det genom tiderna funnits en tradition av att upplysa om och 

förändra riskabla livsstilar och beteenden (Quennerstedt 2006). Det fanns tidigt ett 

risktänkande gällande hygienundervisningen och redan 1919 togs ergonomi med i 

idrottsundervisningen (Annerstedt 2001a). Under 1900-talets senare del har ämnet som 

bekant fått ett ökat hälsofokus och i den nuvarande kursplanen för idrott och hälsa i 
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grundskolan kan en viss typ av riskdiskurs hittas, till exempel uttrycks det i kursplanen att 

ämnet skall ”… ge kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids 

kroppsövningskultur …” (Skolverket 2000c, s 23). Det kan tolkas som att idrottsämnet 

skall förebygga riskerna med vår kroppsövningskultur genom att ge eleverna kunskap om 

de förekommande avarterna.  

 

Vidare framträder en mer indirekt riskdiskurs beroende på hur kursplanen för grundskolan 

tolkas, bland annat skall eleven känna till sambandet mellan mat, motion och hälsa. 

Frågan är vilket samband mellan mat, motion och hälsa som avses (Eriksson m fl 2005). 

Görs tolkningen att en bra kosthållning och goda motionsvanor leder till en god hälsa, 

uppträder här en indirekt riskdiskurs. Det vill säga om inte eleverna blir upplysta om hur 

de bör äta och motionera riskerar de att äventyra sin hälsa. Thedin-Jakobsson (2004) 

styrker detta påstående och menar att inflytelserika intressegrupper som Statens 

folkhälsoinstitut, läkare och media påverkat läroplanens utformning. Inom ämnet ser hon 

tendenser till en nytto- och en riskdiskurs som säger att det är nyttigt att träna och sköta 

sin kropp, och om du inte tränar och sköter din kropp riskerar du drabbas av skador, 

sjukdomar samt bli fet.  

 

2.5 Summering och utgångspunkter för studien 
 

Synen på hälsa har varierat genom historien, från att de moraliska aspekterna är avgörande 

kommer sedermera de mer vetenskapliga rönen att ta över samhällets hälsosyn. I och med 

vetenskapens frammarsch växer ett biomedicinskt synsätt fram där hälsa främst ses som 

avsaknad av sjukdom. Under senare år har en humanistisk inriktning formats där hälsa ses 

som något mer än enbart frånvaro av sjukdom. En viktig roll i förändrandet av synen på 

hälsa har WHO spelat, vilka redan 1948 formulerade sin än idag gällande definition av 

hälsa. I mer vardagliga sammanhang kan synen på hälsa variera beroende på samhällets 

aktuella normer och föreställningar. Tre vanliga föreställningar om hälsa i vardagen är; 

hälsa som frånvaro av sjukdom; hälsa som en resurs att tillgå; samt hälsa som jämvikt 

eller balans.   

 

I skolämnet idrott och hälsa har alltid hälsa haft en viktig roll. Synen på hur 

hälsoundervisningen skall bedrivas har dock förändrats från att främst ha innehållit 

hygienundervisning, till att senare få en fysiologisk dominans, för att i dagens läroplan 
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anta ett holistiskt synsätt på hälsa. I dagens kursplan för idrott och hälsa sägs att ämnet 

skall ha ett hälsoperspektiv, där såväl den fysiska, psykiska, som sociala dimensionen av 

hälsa inräknas. Däremot nämner kursplanen inte något om hur hälsa skall integreras i 

undervisningen. Aktuell forskning har visat på olika synsätt bland idrottslärare när det 

gäller hälsa i idrottsämnet. En del ser hälsa som något teoretiskt, som bedrivs genom 

klassrumsundervisning, medan andra menar att hälsa även kan bestå av de aktiviteter som 

bedrivs i ämnet. Vidare återfinns en tendens till att koppla moraliska aspekter till hälsa, 

det vill säga att om du inte tränar och sköter din kropp riskerar du att drabbas av skador, 

sjukdomar samt att bli fet.   

 

Utifrån denna beskrivning av hälsobegreppet har jag format min empiriska undersökning, 

där jag avser att studera ett antal gymnasieelevernas synsätt på hälsa, såväl i idrottsämnet 

som i vardagen. Min teoretiska utgångspunkt tas i de hälsoteorier som presenterats, vilka 

hela tiden finns som ett genomgående tema i mitt arbete med uppsatsen. Hälsoteorierna 

fungerar som min referensram, så till vida att de ligger till grund för utformningen av 

intervjuerna och de frågor som ställs. Vidare används den för att analysera resultatet och 

som utgångspunkt för det material jag väljer att ta upp i diskussionen. I bearbetningen av 

resultatet fungerar min hälsoteoretiska referensram som en utgångspunkt för analysen. 

Utan den blir resultatet enbart ett antal elevers enskilda utsagor. Således är det min 

förhoppning att det här tillvägagångssättet leder till en djupare analys och gör att resultatet 

kan diskuteras och ställas mot tidigare forskning på distinktare sätt, än vad som varit 

möjligt utan det här förfarandet.   
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3. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal gymnasieelever ser på hälsa. 

 

 

För att precisera och arbeta med syftet har följande två delsyften formulerats: 

 

 Mitt första delsyfte är att undersöka vad hälsa innebär för eleverna i allmänhet. 
 

Hur definierar eleverna hälsa, vad innefattar de i begreppet hälsa, samt vilka 

faktorer anser de mest värdefulla för en god hälsa. 

 

 Mitt andra delsyfte är att undersöka elevernas uppfattningar om vad hälsa innebär 

i relation till skolämnet idrott och hälsa. 
 

Vilken undervisning i idrott och hälsa anser eleverna har med hälsa att göra, samt 

vilken undervisning anser de inte har med hälsa att göra. Hur väl överensstämmer 

elevernas bild av hälsa i idrottsundervisningen med vad som står skrivet i 

styrdokumenten.  

 

Mitt övergripande syfte med studien är således att ge en bild av hur ett antal 

gymnasieelever uppfattar begreppet hälsa, samt hur de relaterar hälsa till undervisningen i 

idrott och hälsa. För att undersöka detta tar jag hjälp av de teorier om hälsa jag redogjort 

för i bakgrunden. Dessa hälsoteorier kommer sedan mer ingående att jämföras med 

resultatet i diskussionsdelen. Där kommer jag även att mer djupgående diskutera elevernas 

bild av hälsa i idrottsämnet, i förhållande till tidigare forskning, samt till styrdokumenten. 

Slutligen ämnar jag föra en diskussion över vad hälsa är i skolämnet idrott och hälsa samt 

vilken hälsa det är som diskuteras och förmedlas i ämnet.     
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4. Metod 

 

I detta avsnitt redogörs för hur undersökningen utformats samt vilka motiv som ligger 

bakom valet av tillvägagångssätt. Först diskuteras valet av kvalitativ eller kvantitativ 

metod, för att sedan beskriva den kvalitativa intervjun. Därefter kommer ett avsnitt om 

urval, följt av en beskrivning av undersökningens genomförande. Sedan diskuteras de 

etiska överväganden som föregått studien, varefter metoddelen avslutas med en 

metoddiskussion      

 

4.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 

Inom samhällsvetenskapen brukar forskningen delas in i två olika tillvägagångssätt; 

kvalitativ respektive kvantitativ metod. Utmärkande för den kvalitativa metoden är att den 

främst behandlar mjukdata medan den kvantitativa intresserar sig för hårddata (Holme & 

Solvang 1997). Med mjukdata avses i första hand intervjumaterial som kräver tolkande 

analyser medan hårddata avser numeriska mätningar och statistisk bearbetning (Patel & 

Davidsson 2003). Jan Hartman (1998) menar att kvalitativa studier söker efter djup och 

förståelse istället för bredd och kvantifiering. Detta styrks av Idar Magne Holme och 

Bernt Krohn Solvang (1997) som även pekar på att kvalitativa undersökningar intresserar 

sig för det unika och eventuellt avvikande.  

 

Jan Trost (2005) samt Runa Patel och Bo Davidsson (2003) anser att de flesta studier har 

en blandning av kvalitativa och kvantitativa inslag. Rodney Åsberg (1997) menar till och 

med att hela diskussionen kring begreppen kvalitativt/kvantitativt är fruktlös och bara 

försvårar forskningsprocessen. Han menar att distinktionen kvalitativ/kvantitativ enbart 

bör behandlas på datainsamlingsnivån. I hans mening är det endast relevant att tala om 

kvalitativt eller kvantitativt när det ges samma innebörd som mjukdata respektive 

hårddata, eller numerisk respektive icke numerisk data. Enligt Åsberg existerar det vare 

sig någon kvalitativ/kvantitativ metod eller analys och frågan bör absolut inte bli vad han 

kallar ”en slags översta vattendelare för all forskning (Åsberg 1997, s 277)”. Enligt min 

mening är det heller inte relevant att allt för djupt gräva ner sig i frågan kring det 

kvalitativa/ kvantitativa, varför jag valt att enbart beröra den frågan i val datainsamlings-

metod. Mitt val föll i det avseendet på den kvalitativa metoden, ett val som gjorts utifrån 

syftet med studien vilket motiveras i nästa stycke. 
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Enligt Holme och Solvang (1997) bör syftet med studien bli avgörande för vilken 

datainsamlingsmetod som väljs. Avsikten med den här studien är att försöka förstå och 

belysa hur elevers tankar kring hälsa kan forma sig. Jag är inte ute efter att ge någon 

övergripande eller generaliserande bild av hur elever i allmänhet ser på hälsa, istället vill 

jag gå på djupet och finna några elevers enskilda uppfattningar. Utefter det ovanstående 

resonemanget ansåg jag att en kvalitativ intervjustudie lämpade sig bäst för min studie. I 

nästa avsnitt följer en beskrivning av den kvalitativa intervjun, där främst de styrkor som 

gjort att jag valt denna datainsamlingsmetod lyfts fram.    

 

4.2 Den kvalitativa intervjun 
 

Det finns en rad olika typer av intervjuer, den intervjuform jag använder i min studie är en 

modell av den halvstrukturerade intervjun. Det innebär att den är ett mellanting mellan ett 

strikt strukturerat frågeformulär och helt öppet samtal (Kvale 1997). Den kvalitativa 

intervjun kännetecknas av att det är den intervjuades synsätt som är centralt, vilket är 

förenligt med mitt syfte, och gör att jag finner denna intervjuform som bäst lämpad för 

min studie (Trost 2005).  

 

En annan av intervjuns fördelar är dess flexibilitet. Med en skicklig intervjuteknik kan 

idéer och intentioner i respondentens svar fångas upp, och intressanta följdfrågor kan 

ställas (Tasker 2000). Ytterligare en styrka med intervjun utifrån syftet med studien, är att 

den ger en förståelse av människors upplevelser utifrån deras eget uttryckssätt (Kvale 

1997). 

 

Huruvida intervjun skall liknas vid ett vardagligt samtal eller inte kan diskuteras, och här 

är Steinar Kvale (1997) och Trost (2005) av olika uppfattningar. Kvale menar att intervjun 

påminner mycket om ett vardagligt samtal medan Trost anser att det finns en risk med 

denna jämförelse. Trost ser dock en poäng i att intervjupersonen uppfattar intervjun som 

ett samtal snarare än en utfrågning, eftersom det kan ge ett mera öppet och ärligt 

samtalsklimat. I likhet med detta resonemang eftersträvade jag under intervjuerna att 

skapa en avslappnad och vardaglig samtalsmiljö för att respondenterna skulle känna sig 

trygga. På så sätt ökade möjligheten att få genomtänkta svar av eleverna, samtidigt som de 

gavs utrymme för att reflektera över sina åsikter utan att känna sig iakttagna.  
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4.3 Urval 
 

Det kanske allra viktigaste med urvalet är att forskaren vet vad urvalet står för, samt om 

det är representativt för populationen. I kvalitativa studier är det oftast ointressant att göra 

ett representativt urval, eftersom forskaren ändå inte är ute efter att göra generaliseringar 

(Trost 2005). För att göra ett representativt urval krävs dessutom ekonomiska resurser, 

rimliga tidsramar, samt möjlighet för de personer som väljs ut att medverka i studien 

(Hartman 1998). I den här studien gjordes inget representativt urval, dels eftersom inte 

förutsättningarna som krävs fanns, dels för att avsikten inte varit att generalisera. Mitt 

urval blev istället en typ av bekvämlighetsurval, där tillgängligheten på undersöknings-

personerna i första hand styrde urvalet. Urvalet var även strategiskt, eftersom jag medvetet 

sökte intervjupersoner med varierande idrottslig bakgrund. Vidare ombesörjdes även att få 

en blandad könsfördelning på intervjupersonerna. Motivet till det strategiska urvalet var 

att jag eftersträvade att få intervjupersoner med varierad bakgrund, detta för att undvika 

att elevernas utsagor endast skulle präglas av deras idrottande eller kön.       

 

Anledningen till att jag valde att studera gymnasieelevers syn på hälsa var att jag ansåg att 

de hade en större mognad och lättare för att reflektera över sitt eget förhållningssätt. 

Gymnasiets elever har haft så mycket idrottsundervisning under sin skolgång, att de bör 

ha en större erfarenhet av hur synen på hälsa förmedlas i ämnet, jämfört med elever i 

yngre åldrar. För att eleverna i undersökningen även skulle ha en bra bild av idrottsämnet 

på gymnasiet, genomfördes studien på elever som gick andra året.  

 

En sista viktig fråga var hur stort urvalet skulle vara? Såväl Kvale (1997) som Trost 

(2005) anser att kvalité är viktigare än kvantitet. Kvale anser att många studier skulle 

vinna på att minska ner antalet intervjuer och ägna mer tid till förberedelser och analys. 

Trost nämner att 4-5 intervjuer i många fall är tillräckligt, Kvale har en något större 

spännvid och talar om allt från 5-25 intervjuer beroende på undersökningens karaktär, 

tidsaspekter och hur mycket värdefull information varje intervju ger. I min tidsmässigt 

begränsade studie ansåg jag det lämpligt med 4-8 intervjuer, beroende på längd och hur 

mycket fakta de gav. När jag genomfört 6 intervjuer kände jag att informationen jag fått 

fram var tillräcklig, varför jag nöjde mig med detta antal.  
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4.4 Undersökningens genomförande 
 

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en medelstor svensk kommun. För 

att få skolans godkännande kontaktades först rektorn på skolan, varefter jag blev hänvisad 

till en idrottslärare. Efter vidare kontakter bokade vi in intervjutillfällena och diskuterade 

urvalet av elever. Med lärarens hjälp fick jag sedan fram ett antal elever som var beredda 

att medverka studien. I urvalet av elever eftersträvades att få en viss spridning på 

intervjupersonerna i form av idrottslig bakgrund. Jag såg även till att få med både manliga 

och kvinnliga elever. I studien medverkade två pojkar och fyra flickor.  

 

Frågeområdena till intervjuguiden utformades med utgångspunkt från mina delsyften, 

enligt en modell som Kvale (1997) åskådliggjort. Den innebar att varje delsyfte delats in i 

flera mindre intervjufrågor för att tillsammans ge svar på syftet. Några frågor gick till viss 

del in i varandra, och beroende på hur mycket och vad intervjupersonen berättade, ställdes 

olika följdfrågor. För att öka trovärdigheten upprepades vissa frågor, dock inte ställda på 

exakt samma sätt utan med en annorlunda formulering. Ingen av intervjuerna var identiska 

eftersom frågornas ordning samt följdfrågorna varierades beroende på intervjupersonens 

svar och samtalets gång. För att på bästa sätt få med allt som sades vid intervjuerna 

använde jag mig av bandinspelning. Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum där 

ljudupptagningen var god. Längden på intervjuerna varierade något men uppgick till 

ungefär 30 minuter per intervju.    

 

4.5 Bearbetning och analys 
 

Vid intervjuer som är inspelade på band rekommenderar Kvale att hela intervjun skrivs 

ner mer eller mindre ordagrant. Yvonne Tasker (2005) ställer sig tveksam till detta 

förfaringssätt eftersom det är så tidsödande. Med tanke på min ringa erfarenhet som 

forskare ansåg jag ändå att den bästa metoden var att transkribera intervjuerna rakt av.  

 

Efter själva transkriberingen måste resultatet på något sätt kategoriseras för att bli 

greppbart (Bell 2000). Trost (2005) menar att det inte finns någon given metod för hur 

kvalitativa intervjuer skall analyseras. Istället menar han att forskaren måste använda sin 

kreativitet för att hitta en lämplig analysmetod som passar studiens syfte. Kvale (1997) ger 

exempel på några olika analysmetoder men menar att det inte finns några givna metoder 
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som passar alla studier. I mitt fall har jag valt att redovisa resultatet utifrån mina två 

delsyften, som sedan delats in i olika kategorier utifrån de teman som identifierats. För att 

analysera resultatet har jag utgått från de hälsoteorier som jag redogjort för i bakgrunden. I 

analysen hälsoteorierna använts som en referensram, utifrån vilken elevernas utsagor satts 

in för att skapa ett sammanhang och på så sätt bli något mer än enbart ett antal elevers 

enskilda åsikter.   

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 
 

Begreppen reliabilitet och validitet härstammar från engelskan och betyder tillförlitlighet 

respektive giltighet, och är således ett slags mått på vilken kvalité en undersökning håller. 

För en hög reliabilitet krävs att studien kan upprepas med samma resultat vid ett senare 

tillfälle. Det krävs även att standardiseringen är hög, så det kan säkerställas att samtliga 

respondenter fått samma frågor ställda på samma vis. Det är därför svårt att tala om 

reliabilitet vid kvalitativa studier, då själva metoden bygger på en låg grad av 

standardisering (Trost 2005). För att höja reliabiliteten i min studie har dock några 

åtgärder vidtagits, bland annat har samtliga intervjuade givits lika yttre förutsättningar. 

Vidare förberedde jag mig väl inför intervjuerna och hade en grundligt utarbetas mall med 

frågeområden samt följdfrågor framför mig. Enligt Bells (2000) rekommendationer 

ställdes även samma frågor med olika formulering för att se om samma eller likvärdiga 

svar återgavs.  

 

För att validiteten skall vara hög i en studie krävs att undersökningen mäter det som den 

avser att mäta. Det innebär i en intervjuundersökning att frågorna är genomtänkta och 

relevanta så att de kan ge svar på forskningsfrågorna och syftet med studien. För att höja 

validiteten har jag som intervjuare strävat efter att klargöra vad respondenten menat med 

sina formuleringar och förklaringar, och på så sätt möjliggjort en korrekt analys (Trost 

2005). Vidare föregicks intervjustudien av två åtgärder för att öka validiteten. Dels 

genomfördes en testintervju för att prova ut och förfina frågorna, och dels utprovades den 

tekniska utrustningen för att undvika missöden. Efter denna testintervju införskaffades en 

ny mikrofon, samt modifierades intervjuguiden något.  
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4.7 Etiska överväganden 
 

Innan ett forskningsprojekt påbörjas måste man som forskare se över de etiska aspekterna. 

För att försäkra mig om att inte missa några etiska överväganden föregicks studien av en 

noggrann genomläsning av Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 1999). Därigenom konstaterade jag att min studie inte var av särskilt 

etiskt känslig karaktär. Mina frågor inriktades inte på personliga aspekter av hälsa, utan 

var mer allmänna. Trots detta var jag medveten om risken att frågorna kunde vara känsliga 

för vissa individer. Med hänsyn till det samtalade jag med läraren för att försäkra mig om 

att de valda intervjupersonerna inte uppfattade ämnet som känsligt. Vidare meddelade jag 

tydligt intervjupersonerna vad intervjun skulle handla om samt att den var helt frivillig. 

Respondenterna samt den berörda skolan meddelades även om att uppgifterna från 

intervjuerna behandlas konfidentiellt. På grund av att samtliga intervjupersoner var över 

15 år och att tillstånd inhämtats från skolledning, inhämtades inget tillstånd från föräldrar/ 

vårdnadshavare. I urvalet undantog jag även att kontakta de skolor som jag haft ett 

beroendeförhållande till. Utöver det ovan nämnda har jag följt Vetenskapsrådets riktlinjer.  

 

4.8 Metoddiskussion 
 

Som helhet anser jag att studien fallit väl ut, och menar även i efterhand att den kvalitativa 

intervjun var den bästa metoden för att uppnå syftet med studien. Som alltid finns det 

saker som kunde ha utförts annorlunda. Ett större underlag av intervjupersoner hade 

eventuellt lett till fler synsätt på hälsa. Det skulle även varit intressant att ha genomfört en 

kombinerad enkät och intervjustudie, där enkätsvaren kunde bidragit med allmänna 

uppfattningar, medan intervjun kunde ha undersökt de uppkomna fenomenen på djupet. 

Dock var tidsaspekten under uppsatsen begränsad, varför en större studie inte var möjlig.       

 

När det gäller utformningen och genomförandet av intervjuerna är jag, för att vara ny i 

rollen som forskare mycket nöjd med utfallet. Under intervjuernas gång blev det tydligt att 

de intervjuade hade en mer begränsad syn på hälsa än vad jag hade. Jag ville ändå ställa så 

öppna frågor som möjligt för att inte styra in eleverna i mina tankebanor, vilket gjorde att 

några elever uppfattade en del frågor som diffusa och otydliga. Så här i efterhand går det 

även att hitta tillfällen då ytterligare frågor kunde ha ställts, men trots allt anser jag att 

intervjuerna gav en bra bild av elevernas syn på hälsa. 
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5. Resultat 

 

I följande avsnitt presenteras och analyseras det empiriska material som samlats in via 

intervjuerna. Syftet med min studie är att undersöka vad hälsa innebär för eleverna samt 

hur de uppfattar hälsa i idrottsundervisningen. Resultatet redovisas utifrån mina två 

delsyften, vilka sedan delats in i olika kategorier utifrån de teman som identifierats. I 

resultatredovisningen tar jag hjälp av citat och sammanfattningar för att visa på rimligheten 

i mina analyser. De teorier om hälsa jag redogjort för i bakgrunden ligger till grund för min 

analys och de indelningar och tematiseringar som gjorts. I analysen har dessa hälsoteorier 

fungerat som en referensram, utifrån vilken elevernas åsikter satts in för att skapa ett 

sammanhang och en distinktare analys.  

 

5.1 Hälsa enligt eleverna  
 

Ett delsyfte med studien är att undersöka elevernas uppfattningar och definitioner av hälsa. 

För att uppfylla syftet ställs en rad frågor av typen; Vad tänker du på när jag säger hälsa? 

Vad skall man göra för att uppnå en god hälsa? Vad är motsatsen till en god hälsa? Ur 

dessa frågeställningar utkristalliserar sig några genomgående teman, vilka det inte råder 

något motsatsförhållande emellan. Det vill säga att alla elever förknippar hälsa med ett 

flertal faktorer, ju längre diskussionen gick desto komplexare blev dock deras bild av 

hälsa. Till att börja med framkommer mest vilka faktorer som leder till en bra hälsa, till 

exempel kost och motion, men efter intervjuns gång framkommer även vad hälsa innebär 

för eleverna. I analysen av resultatet har följande teman identifierats: Hälsa är att äta rätt, 

Hälsa är att träna, Hälsa är att må bra, Hälsa som resurs, Synen på ohälsa.  

 

5.1.1 Hälsa är att äta rätt  
 

Samtliga elever förknippar på ett eller annat sätt hälsa med kost. På min första fråga, vad 

tänker du på när jag säger hälsa, nämner fyra av sex, att de allra starkast förknippar kost 

eller att äta rätt med hälsa. På följdfrågan hur en bra hälsa uppnås är samtliga överens om 

att kosten var en mycket viktig faktor. Flera elever uttryckte även att media påverkar deras 

bild av hälsa, så här utrycker en elev vad den förknippar hälsa med:  

 

Kost och rörelseaktiviteter, främst kost, att äta bra mat och så. För det är väl mest det man 

påverkas av i media idag (Elev 6).  
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Vidare utrycker ett par elever att de kände en press på sig att äta rätt för att leva upp till 

samhällets och medias idealbilder, och för att inte få dåligt samvete. Andra menar att man 

inte alltid behöver välja det nyttigaste alternativet, bara man äter varierat och känner sig 

nöjd med vad man äter.     

 

Ja alltså hälsa för mig det är, om min hälsa är bra då skulle jag äta, det kanske inte skulle va 

jättenyttigt men bara så att jag mår bra över vad jag äter (Elev 3).     

  

Det framkommer här att det är viktigt att känna sig nöjd med sig själv, vilket även 

fler elever påpekade. Analysen pekar även på att eleverna kände en press på sig över 

att de skulle må bra, vara hälsosamma, glada och friska.  

 

5.1.2 Hälsa är att träna 
 

Utöver kost är det träning, motion och rörelseaktiviteter som eleverna i första hand 

associerar med hälsa. Ett par av eleverna nämner att vardagsmotion är en viktig faktor för 

hälsan, vilket framgår av följande citat:  

 

Ja som sagt, man motionerar och väljer att gå istället för att ta bussen. Man går istället för att 

ta bussen, man tar cykeln om det är tillräckligt nära, träna mycket och så, så får man en bättre 

hälsa (Elev 1).    

 

En av eleverna menar att hälsa i stora drag kan mätas i träningsmängd, ju mer träning desto 

bättre hälsa. En annan elev framhåller att hälsa är ett komplext begrepp där träning är en 

viktig faktor av flera. Så här utrycker eleven hur en bra hälsa uppnås: 

 

Ja de är ju mycket, framförallt ska man ju röra på sig. […] Det är inte bara att man ska röra på 

sig, det innefattar en hel del annat också (Elev 4) 

 

Andra framför att det även kan bli för mycket träning, i alla fall om man enbart tränar för 

att se bra ut och inte för någon särskild idrottsgren. 

 

Ja det är väl att träna lite så man känner sig lagom. De är väl de som tränar typ innebandy på 

hög nivå som måste träna nästan varenda dag, men jag gör ju inte det så jag tycker att det är 

lagom att jag tränar på gymmet två gånger i veckan och är med på idrotten. Om man inte så 

där satsar på nånting och typ går sju dagar i veckan på gymmet och inte håller på med nån 

riktig idrott, det tycker jag är för mycket faktiskt. Om man inte satsar på nåt, då är det ju mer 

för att man ska se bra ut än för att man har det behovet. Men om man verkligen satsar på 

innebandy, då kan man ju förstå det för då har dom ju ett mål som dom verkligen måste 

anstränga sig för att nå (Elev 3). 
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Den här eleven ser träning som något som bara skall utföras i lagom mängd så länge inget 

tydligt idrottsligt mål finns. Att träna för kroppens skull, för att se bra ut, eller för att må 

bra, anses som för självupptaget. Å andra sidan kan för mycket träning även ses som ett 

sjukdomstillstånd, där du hela tiden måste träna mer och mer. Detta fenomen 

uppmärksammas av en annan elev som menar att media påverkar många ungdomar till att 

bli ’hälsofreaks’.  

 

5.1.3 Hälsa är att må bra  
 

När det gäller de mer psykiska och sociala dimensionerna av hälsa, är det endast ett par 

elever som spontant nämner sådana aspekter av hälsa. De flesta kommer dock in på de här 

faktorerna när de utvecklar sitt resonemang kring hälsa. Eleverna använder sig ofta av 

orden ”må bra” i samband med hälsa. När jag ber dem utveckla detta begrepp visar det sig 

att de främst syftar på psykiskt välbefinnande, men även socialt och till viss del fysiskt 

välbefinnande inryms i att ”må bra”. Så här utrycker en elev vad den förknippar hälsa med: 

 

Jag skulle säga välmående. Det är vad jag tänker på. Helt enkelt att man mår bra är frisk allt 

som innefattar det, en livsstil som gör att man helt enkelt håller sig frisk och mår toppen och 

inte är trött och allt de där (Elev 4).  

 

En annan elev lyfter fram såväl sociala som psykiska faktorer och uttalar sig på 

följande sätt om hur en bra hälsa uppnås:     

 

Man ska träna, ha bra kost och sen så ska man trivas med den man går med om dagarna… och så här 

vad ska man säga: harmoni! […] För att man ska må bra fysiskt måste man må bra psykiskt, jag tror 

att det är så (Elev 2). 

  

Samtliga elever nämner någon gång under intervjuerna vikten av att må psykiskt 

bra, för att ha en bra hälsa. Det är dock inte alla som först nämner att psykiska eller 

sociala faktor är viktiga för hälsan. När jag senare under intervjuerna frågar de här 

eleverna varför de inte först nämner dessa faktorer, visar det sig att de inte anser de 

psykiska och sociala aspekterna som mindre viktiga, utan istället framför de att de 

inte först trodde att frågorna avsåg den sortens hälsa. Någon elev uttrycker att det är 

så självklart att man måste må bra för att ha en bra hälsa, att man ibland glömmer 

bort det, och att frågor om kost och träning oftare uppmärksammas i både medier 

och skola. Slutsatsen blir därmed att eleverna i första hand förknippar hälsa med 
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fysiologiska aspekter, men att de inte för den delen menar att psykiska och sociala 

aspekter är mindre viktiga.   

 

5.1.4 Hälsa är en resurs  
 

Inom det här temat finns en gemensam syn på hälsa som ett slags sparkapital. Det tar sig 

dock uttryck på skiftande sätt, antingen ses hälsa som en resurs för att hålla sig frisk eller 

så är hälsa en resurs för att orka med sin livssituation och må bra. Med det förstnämnda 

perspektivet framträder en mer biomedicinsk syn på hälsa, vilket även kan liknas vid ett 

riskdiskurstänkande, eftersom det viktiga är att ta hand om sin kropp för att undvika att 

drabbas av sjukdom och ohälsa. Så här uttrycker sig en elev om vad som kännetecknar en 

god hälsa: 

 

Alltså att hålla sig frisk, ja ta hand om sig på bästa sätt och inte röka och dricka alkohol sådär 

(Elev 5). 

 

Vidare identifierar jag en mer humanistisk syn på hälsa som resurs. Den framträder extra 

tydligt när samtalet kommer in på ohälsa. Flertalet elever menar att vid en dålig hälsa orkar 

man inte med skolan och vardagen. Därigenom framkommer att dessa elever ser hälsa som 

något mer än enbart frånvaro av sjukdom. Vidare framförs att ett tydligt tecken på ohälsa 

är när man inte längre orkar ta tag i sin situation och förbättra sin hälsa. Så här definierar 

en elev ohälsa: 

 

Kroppen orkar helt enkelt inte med lika mycket… det kan va när det gäller vad som helst, att 

man orkar inte, de kan va i skolan med. Att du rent allmänt inte känner dig att du mår bra… 

de kan väl även följa depression egentligen tycker jag (Elev 4). 

 

I ovanstående citat framträder en mer holistisk syn på hälsa. Kroppen ses som en helhet 

och kopplingar görs även till den psykiska hälsan. Ett liknande sätt att se på hälsa, där 

tonvikten läggs på att känna sig nöjd och att orka med, kommer här till uttryck när en elev 

definierar vad en bra hälsa är:   

 

Bara så jag känner att jag är tillräckligt igång. Så jag orkar va med på idrotten utan att få håll. 

Liksom att jag känner mig nöjd, då är min hälsa bra (Elev 3). 

 

Hälsa ses här som en resurs för att klara av vardagens krav, i detta fall 

idrottslektionerna. Andra elever för ett liknande resonemang och menar att så länge 

hälsan är god har man möjlighet att förverkliga sina mål i livet.  
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5.1.5 Synen på ohälsa 
 

Utöver diskussionen om hälsa som resurs identifierar jag en annan intressant detalj när 

ohälsa diskuteras, nämligen att flera av de intervjuade förknippar ohälsa med lathet och 

övervikt. Följande citat belyser på ett typiskt sätt hur eleverna föreställde sig ohälsosamma 

personer: 

 

Stillasittande ensamma tjocka människor framför datorn, alltså det är ju det (Elev 2). 

 

Detta kan förklara den rädsla som vissa elever utryckte för att uppfattas som ohälsosamma 

och att inte ta hand om sin kropp. Det kan leda till en situation där du måste ta hand om din 

hälsa för att accepteras i samhället. Här finns stora likheter med den nytto- och riskdiskurs 

som Thedin-Jakobsson (2004) ser tendenser till i skolan. Denna syn på ohälsa stämmer 

även väl överens med det skönhetsideala synsätt som Quennerstedt (2006) redogör för, där 

övervikt ses som ohälsosamt eller till och med omoraliskt.       

 

5.1.6 Sammanfattning  
 

Elevernas definitioner och vardagsföreställningar av hälsa har här sammanställts genom en 

tematisering. Det har gjorts enbart för att för att kunna möjliggöra en analys av resultatet 

samt för att identifiera de vanligaste synsätten på hälsa. I likhet med Herzlich (i Olin 

Lauritzen 2001) studier fann jag att ett flertal synsätt på hälsa kunde återfinnas hos samma 

person. Skillnaden i hur den intervjuade såg på hälsa berodde mycket på i vilket 

sammanhang hälsa omnämndes samt hur jag som intervjuare ställde frågorna. Detta stärker 

bilden av att hälsa för de allra flesta är något mycket komplext, där det inte finns några 

givna svar eller någon entydig definition. Den bild som först framträder i studien visar att 

eleverna förknippar hälsa med kost och träning, för att i ett senare skede även nämna den 

psykiska och sociala hälsan som lika viktig   
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5.2 Hälsa i ämnet idrott och hälsa 
 

Mitt andra delsyfte berör vad hälsa innebär i relation till skolämnet idrott och hälsa. Det 

här frågeområdet är omfattande och består av flera delfrågor. Trots det är det svårt att få 

någon fullständigt klar bild av hur hälsa behandlas i ämnet. Mycket av problematiken 

ligger i att de intervjuade har en relativt begränsad bild av vad hälsa innefattar, och därför 

uppfattar vissa frågor som diffusa. För att inte påverka eleverna i någon riktning 

eftersträvar jag att inte dela in frågorna i teoretisk hälsa eller praktisk hälsa. Trots min 

avsikt blir denna indelning i vissa fall oundviklig, eftersom en del elever spontant skiljer 

teori från praktik. Det kan ha sin förklaring i att samtliga intervjuade har en avskild 

teoretisk klassrumsundervisning i hälsa. Jag är dock noggrann med att påpeka att jag hela 

tiden frågar om all hälsa i idrottsämnet, såväl klassrumsundervisning som de praktiska 

aktiviteterna. Många av frågorna som ställs i denna del av intervjun går in i varandra, 

vilket även svaren gör. I analysen av resultatet har följande teman identifierats: Att lära sig 

om hälsa respektive att utöva hälsa, Hälsa utgår från den biologiska kroppen samt 

Hälsoundervisningen i relation till syrdokumenten.  

 

5.2.1 Att lära sig om hälsa respektive att utöva hälsa 
 

Att hälsa är ett komplext begrepp framstår tydligt när intervjuerna kommer in på hälsa i 

ämnet idrott och hälsa. Samtliga elever är överens om att hälsa är en stor del av ämnet, 

men när det är hälsa och inte, finns det till en början delade meningar om. På frågan när 

hälsa förekommer i undervisningen får jag också varierande svar. Några undrade om jag 

avsåg teorilektionerna medan andra spontant svarar att hälsa alltid finns med.  

 

Hur menar du då? På teorilektioner? (Elev 6).  

 

De är väl både när vi har skriftligt och vanlig lektion (Elev 3). 

 

Det är ju alltid liksom. Överhuvudtaget ämnet idrott att vi har det 2 gånger i veckan är ju bra 

för att öka samarbetet i klassen, och det är bra för kroppen och man får ut och röra på sig och 

ha roligt. Och sen vi pratar ju om det (Elev 2). 

 

De elever som direkt svarar att hälsa finns med i all undervisning, har under hela intervjuns 

gång en mångfasetterad bild av hälsa. De elever som ställer motfrågan om jag menar 

teorilektioner, kommer till slut in på att hälsa även kan innefattas i själva aktiviteterna och 

samtalen kring lektionerna. Dessa elever har dock generellt sett, en mer uppdelad bild av 

teori och praktik än de övriga eleverna. Det finns givetvis en möjlighet att skillnaden i 
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svaren till viss del bottnar i hur eleverna tolkar frågan, och någon kan ha ställt en motfråga 

bara för att klargöra frågan. Men jag menar ändå att det går att se en skillnad mellan hur 

eleverna först svarade kring vad som är hälsa i ämnet, och deras vidare resonemang. Så här 

utrycker sig två elever när jag utvecklar frågan och förklarade att jag avsåg när hälsa 

förekommer i idrottsämnet även i den mer praktiska undervisningen:    

 

Ja men de klart de ingår ju hälsa. Det är ju viktigt med idrott, det finns ju folk som inte rör på 

sig annars.  Jag menar det klart det undervisas hälsa på det sättet, att vi lär ju oss att vi måste 

röra på oss, vi lär oss ju tekniker på hur man kan må bättre hela tiden. Man kan testa olika 

saker och det klart det finns ju hela tiden (Elev 4). 

 

Jag tror att det finns, bara att man inte tänker på det. Man använder ju lekar och så som gör att 

det blir roligt, men att det fortfarande finns kondition, att det finns styrka, att de finns 

uthållighet (Elev 6). 

 

Flera elever framför att skillnaden mellan de praktiska lektionerna och klassrumsundervis-

ningen främst är att på de första lär man sig om hälsa medan man genom aktiviteterna 

utövar hälsa.  

 

Att röra på sig är ju bra för hälsan och i klassrummet lär man sig om saker som är bra för 

kroppen, och dåligt för kroppen (Elev 3). 

 

I vilken utsträckning hälsa även diskuteras i samband med de praktiska lektionerna är svårt 

att svara på. De flesta var överens om att man ibland pratar om olika aktiviteters effekt för 

hälsan, framförallt när det kan göras i samband med själva momenten. Samtliga elever är 

dock överens om att hälsa inte diskuterades i någon större utsträckning frånsett i den 

teoretiska klassrumsundervisningen i ämnet. Så här formulerar sig ett par elever angående 

diskussionen av hälsa i samband med de praktiska lektionspassen:     

 

… nu tränar vi styrka, och då pratar vi om vilka om muskler man använder (Elev 5) 

 

Ja alltså det händer ju, kör man avslappning då diskuterar man ju självklart grunderna bakom 

det.  Likadant med stretching och sånt där, då får vi ju reda på varför vi gör det, så vi inte bara 

står där och gör något och inte fattar nåt.  Så på så sätt (Elev 4). 

 

Vidare menar ett par elever att eftersom hälsa tas upp på teorin så behöver inte varje 

moment motiveras och diskuteras utifrån en hälsoeffekt. Däremot är andra av en annan 

åsikt och menar att det borde diskuteras mer hälsa i den vanliga undervisningen.   
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Jag tror ändå att eftersom man gått igenom det på teorin så behöver man inte prata lika mycket om 

det. En del skulle nog tycka att det blev för mycket teori om man pratade ännu mer på de vanliga 

lektionerna (Elev 1). 

 

Det klart det borde finnas mer utrymme för att diskutera hälsa (Elev 4). 
 

Samtliga intervjuade elever är överens om att hälsa är en stor del av ämnet, men de har 

olika uppfattningar om hur tydligt hälsobudskapet förmedlas. Några menar att det framgår 

tydligt, medan andra anser att hälsa är något underförstått, som det inte alltid talas så 

mycket om.   

 

Jag tror att det är underförstått att om man rör på sig så får man en bättre hälsa, så är det 

bättre för kroppen (Elev 1).  

 

Alltså vi har ju inte mycket hälsa där det står på schemat men det inkorporeras ju varje dag, så 

det klart att det är grundläggande. Vi är ju här för att få ett bättre välmående, och en bättre 

hälsa. Man kopplar kanske inte alltid att man lär sig om hälsa, fast jag tror inte man lär sig 

mindre bara för att man inte vet om att man egentligen håller på med hälsa (Elev 4). 

 

Huruvida några aktiviteter har mer med hälsa att göra än andra finns det delade meningar 

om. En del menar att hälsa inte går att rangordna, andra anser att vissa aktiviteter är bättre 

för hälsan och därför har mer med hälsa att göra. Så här svarade några elever på frågan om 

vissa aktiviteter kan rangordnas som bättre för hälsan än andra: 

 

Nej allt där man rör på sig är bra, om vi dansar har gymnastik eller rör på sig (Elev 3). 

 

Ja det klart att man kan! […] Om jag ska koppla hälsa så kopplar jag det nog främst till 

löpning, simning, bollsporter, fotboll, basket (Elev 6).  

  

Vidare frågar jag om det finns någon aktivitet eller något annat i samband med 

undervisningen som inte har något med hälsa att göra. 

 

Nej, det är väl att man rör på sig. Det är ju bra! Kan väl va i så fall när vi håller på med dans 

och sånt, men jag vet inte, det är ju bra för koordinationen, och folk som dansar har ju oftast 

bra hälsa (Elev 6). 

 

Så här utrycker sig två andra elever på frågan om hälsa finns med i all idrottsundervisning: 

 

Ja det tycker jag för syftet är ju att man ska bli tränad och sådär. […] Det är ju viktigt att man 

har kul också, för om man bara genomlider då tror jag inte man får samma resultat (Elev 5). 

 

Ja det tycker jag, även om man inte tänker på det, så finns det där hela tiden (Elev 1). 
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Eleverna är överens om att hälsa alltid finns med i undervisningen i idrott och hälsa, 

antingen för att hälsa på ett eller annat sätt utövas, eller för att hälsa diskuteras. De flesta är 

även överens om att det sällan nämns att hälsa ingår i undervisningen, vilket gör att det lätt 

glöms bort. Eleverna menar att undervisning innehåller hälsa eftersom man antingen tränar 

kroppen, eller har kul, eller i bästa fall tränar och har kul samtidigt. Som tidigare påvisats 

kopplar alltså eleverna hälsa såväl till fysiologisk träning, som till mer sociala och psykiska 

dimensioner i form av välbefinnande. Eleverna är även överens om att det skolämne på 

gymnasiet där hälsoundervisning bedrivs är idrott och hälsa. Någon elev menar att hälsa 

eventuellt kan inräknas i biologin eftersom man där lärde sig om kroppens funktioner. En 

annan elev är inne på att samhällskunskapen ibland berör den psykiska och sociala hälsan. 

Samtliga elever anser ändå att det framförallt är i idrottsämnet man lär sig hälsa.   

 

5.2.2 Hälsa utgår från den biologiska kroppen 
 

När jag frågar eleverna om deras uppfattning av vad begreppet hälsa innefattar nämner ett 

flertal såväl psykiska som sociala dimensioner. Trots detta är det ingen som nämner att 

några sådana aspekter av hälsa diskuteras i samband med undervisningen i idrottsämnet. 

Eleverna menar istället att det är den biologiska kroppen som är utgångspunkt för 

diskussionen av hälsa i undervisningen. Flera elever framför dock att de fysiska 

aktiviteterna kan leda till ett bättre psykiskt och socialt välbefinnande. Längre fram i 

intervjuerna kommer ett par elever in på att den teoretiska undervisningen kan ha berört 

psykisk och social hälsa i form av samtal om ätstörningar samt livsstilens betydelse för 

hälsan. En annan elev menar att den sociala hälsan diskuterats i samband med 

undervisningen om ledarskap. Så här uttrycker sig några elever om i vilken utsträckning 

den psykiska och sociala hälsan diskuteras:   

 

Det är mer det fysiska, inte att må bra på det psykiska sättet. Utan det har vi ju inte gått 

igenom, möjligen på klasstiden, där har vi haft enkäter om välmående i skolan (Elev 4). 

 

Dom pratar mer om samarbete och hur man ska fungera bra som grupp och sen i tvåan så 

pratar vi om ledarskap, hur man ska leda en grupp. Och för att man ska kunna leda en grupp 

bra så måste man ju må bra själv. Men främst kost och motion (Elev 2). 

 

Nej inte på idrotten men på utvecklingssamtalen (Elev 3). 

 

Trots att eleverna inte själva utrycker att den psykiska hälsan diskuteras i samband 

med lektionerna framkommer en annan bild när andra frågor analyseras. Flera elever 
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nämner lärarens tal om att idrottslektionerna skall vara roliga, vikten av att må bra, 

samt trivseln i klassen. Så här uttrycker en elev det:     

 

Våran lärare säger ju alltid att man ska va svettig och glad, det är ju det viktigaste (Elev 4). 

 

Ur det här resonemanget framkommer att även psykiska och sociala dimensioner av hälsa 

förmedlas i ämnet, även om de kanske inte diskuteras på samma sätt som de fysiologiska 

aspekterna. När jag frågar eleverna om vad som diskuteras under den teoretiska 

klassrumsundervisningen framkom att de ämnen som behandlas är: anatomi, ergonomi, 

kost, ledarskap, träningslära, samt livsstilens betydelse för hälsan. 

 

Vi har tagit upp typ ergonomi och näringslära för kroppen, just nu pratar vi om skelettet, om 

muskler om hur man gör för att träna bra (Elev 1). 

 

Även klassrumsundervisningen fokuseras alltså till fysiologiska frågor, däremot 

förekommer även diskussioner av hälsans psykiska och sociala dimensioner, såväl i 

klassrummet som under aktiviteterna. Den hälsa som diskuteras i ämnet är alltså till 

övervägande del av en biomedicinsk inriktning, även om humanistiska inslag förekommer.         

 

5.2.3 Hälsoundervisningen i relation till styrdokumenten 
 

Ett delsyfte med undersökningen är att ta reda på elevernas bild av hälsoundervisningen, 

och se hur väl den överensstämmer med styrdokumenten. För att undersöka detta ställs 

bland annat frågor utifrån de moment som finns beskrivna i kursplanen, för att se om 

eleverna uppger att dessa även finns med i undervisningen. Många av de planerade 

frågorna behöver dock inte ställas eftersom eleverna genom intervjuns gång tar upp mycket 

av innehållet i undervisningen. Genom elevernas beskrivningar av undervisningen fick jag 

tidigt en bild av att alla utskrivna moment i kursplanen, som ergonomi, livräddning och 

kunskap om kroppen fanns med. Eleverna uppger att de har en bra hälsoundervisning och 

att de lär sig mycket nyttiga saker om kost, träning och livsstilens betydelse för hälsan.  

 

Menar du teori då? För vi hade ju det i ettan, om kroppen. Då fick vi ju lära oss ganska 

mycket om hur man skulle äta, vad mår kroppen dåligt av, och träning, hur man ska träna och 

så. Och det var ju bra (Elev 5). 

 

Som tidigare nämnts är det svårt att säga hur mycket av undervisningen som koncentreras 

på det sociala och psykiska välbefinnandet, momenten diskuteras i varje fall inte särskilt 

ingående. Däremot är det fullt möjligt att eleverna ändå utvecklar sina psykiska och sociala 
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förmågor genom aktiviteterna, exempelvis genom ledarskapsmomentet. Analysen visar att 

eleverna överlag var nöjda med undervisningen i idrott och hälsa vad gäller hälsoaspekten. 

Till stora delar överensstämde också elevernas utsagor av vad som ingick i undervisningen, 

med de i kursplanen angivna momenten. Huruvida de mer tolkningsbara dimensionerna av 

hälsa förmedlas är svårare att uttala sig om. Det är ändå rimligt att anta att mer utrymme 

skulle kunna ägnas åt hälsans psykiska och sociala dimensioner. 

 

Som en avslutande del av intervjun frågar jag eleverna om de skulle vilja ändra på något i 

ämnets hälsoundervisning. De flesta är nöjda med undervisningen men ett par elever 

nämner att de skulle vara relevant att ta upp frågor som rör stress.  

 

Det här med stress tror jag man skulle kunna prata mer om inom hälsa, alla i min klass är ju 

stressade i varje fall minst en gång i veckan. […] Lite hur man kan hantera det (Elev 3). 

 

Nej, inte. Ehh men vi har inte pratat så mycket om stress, och det är nåt som många känner 

av. […] Inte ska vi va överstressade och det pratar man inte så mycket om (Elev 2). 

 

När jag vidare frågar dessa elever om stress på något sätt tagits upp framkommer att det 

nog haft en viss diskussion kring stress i samband med att de diskuterade livsstilens 

betydelse för hälsan. De ger ändå uttryck för att stressrelaterade frågor skulle behöva mer 

utrymme, eftersom det är ett ständigt aktuellt problem. Å andra sidan menar en elev att det 

inte går att hinna med allt på idrottslektionerna, utan föreslår istället att mer tid till sådana 

frågor kan tas från den gemensamma klasstiden.  

 

5.2.4 Sammanfattning  
 

Hälsa förekommer ständigt i undervisningen genom att de aktiviteter som utförs leder till 

en bättre hälsa. Hälsa diskuteras även i samband med aktiviteterna, dock inte i någon större 

utsträckning. Å andra sidan bedrivs en relativt utförlig teoretisk hälsoundervisning där 

kopplingar görs till aktiviteternas innehåll och deras hälsopåverkan. Samtidigt finns det 

elever som menar att det finns utrymme för att diskutera hälsa mer på lektionerna. Den 

teoretiska undervisningen fokuserar på frågor som rör kost, träning och ledarskap, frågor 

som rör mer sociala och psykiska dimensioner av hälsan diskuteras sparsamt. Sammantaget 

kan sägas att elevernas utsagor tyder på att hälsoundervisningen överensstämmer väl med 

styrdokumenten. Enligt eleverna finns kursplanens viktigaste moment med, däremot är det 

oklart hur de sociala och psykiska dimensionerna av hälsa förmedlas i ämnet.  
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6. Diskussion 

 

I detta avsnitt förs en mer djupgående och reflekterande diskussion över det resultat som 

tidigare presenterats. Resultatet diskuteras och jämförs mot bakgrund av min hälsoteore-

tiska referensram och tidigare forskning. Diskussionen har delats in efter de teman som 

identifierats i resultatdelen.  

 

6.1 Hälsa enligt eleverna  
 

Som tidigare skrivits i bakgrunden är hälsa ett komplext begrepp som kan ha varierande 

betydelse för olika människor. Det är därför föga förvånande att även eleverna har en 

skiftande syn på hälsa och att de associerar en rad faktorer med hälsa. Ett intressant 

fenomen är att det under intervjuerna var svårt att få eleverna att definiera vad hälsa är, 

istället svarade de med vilka faktorer som leder till hälsa. Det tyder på ett salutogent 

tänkande, då ett sådant perspektiv snarare söker svaret på frågan hur hälsa uppnås. En 

förklaring till detta kan vara att den hälsa som diskuteras i ämnet ofta berör frågor som hur 

en god hälsa uppnås. Det står även i kursplanen för idrott och hälsa att livsstilens betydelse 

för hälsan skall diskuteras, vilket gör att en salutogen utgångspunkt intas. Kursplanen berör 

däremot inget om vad hälsa är, vilket kan förklara att eleverna först hade svårt att besvara 

den frågan. Nedan kommer de teman som identifierades i resultatet att diskuteras.  

 

6.1.1 Hälsa är att äta rätt  
 

Samtliga elever är överens om att kost är en betydande faktor för hälsan. För flera av 

eleverna är kost eller att äta rätt det första de förknippar med hälsa. En anledning till detta 

kan som en elev uttrycker det, vara att medier idag starkt fokuserar hälsa till kostfrågor. 

Detta styrks av Medin och Alexandersson (2000) som framför att människor uppfattar och 

uttrycker sig om hälsa utefter samhällets normer och kultur. Dessutom är det skäligt att 

anta att elevernas uppfattning av hälsa påverkas av den bild som idrottsämnet förmedlar. 

Kursplanen för idrott och hälsa ger stort utrymme för diskussion av frågor som rör kost och 

eleverna bekräftar även att kostfrågor upptar en stor del av den teoretiska undervisningen. I 

likhet med Thedin-Jakobssons (2004) studie kan det här skönjas ett riskdiskurstänkande, 

det vill säga att en syn på hälsa förmedlas där du måste sköta din kost för att inte vara 

ohälsosam och i förlängningen drabbas av sjukdomar. Dock anser jag att det med tanke på 
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synen på kost, och då främst de extrema dieter som media stundtals förmedlar, är 

välbehövligt med en grundläggande kostundervisning i skolan. Det blir sedan upp till 

lärarens professionalitet att genomföra undervisningen på ett lämpligt och nyanserat sätt.      

 

6.1.2 Hälsa är att träna 
 

Tillsammans med kost är träning den faktor eleverna i första hand förknippar med hälsa. 

Det är kanske inte heller så konstigt med tanke på att ämnet idrott och hälsa till stor del 

består av olika former av träning för kroppen. Tidigare studier har även visat att yngre 

personer ofta beskriver hälsa med ord som fysisk styrka och god form (Olin Lauritzen 

2001). I likhet med resonemanget som fördes kring medias påverkan på kostfrågor i 

relation till hälsa, kan även en koppling göras mellan träning och medias exponering av 

den vältränade hälsosamma kroppen. Det är för mig givet att reklamens och mediernas bild 

av den vältränade kroppen som hälsosam även smittar av sig till eleverna. Quennerstedt 

(2006) tar upp det här fenomenet som han kallar ett skönhetsidealt synsätt, där den 

vältränade smala kroppen är ett tecken på god hälsa. Självklart finns det en rad negativa 

sidor av medias stereotyper, och det finns alltid en risk att en individ går för långt i sin 

strävan efter den perfekta kroppen. Likväl kan de mer psykiska och sociala faktorerna av 

hälsan glömmas bort. Samtidigt ser jag att det finns en sund tanke i att träning är bra för 

kroppen, såväl fysiskt som i form av det ökade psykiska och sociala välbefinnande som 

träning kan medföra. Ingen av eleverna verkar heller vara fångade i något skönhetsidealt 

synsätt, men några talade om att detta var ett problem som de såg hos andra. Jag ser det 

som en viktig uppgift för skolämnet idrott och hälsa att förmedla en sund bild av träning, 

där de positiva sidor som finns lyfts fram, men där även baksidorna diskuteras.  

 
 

6.1.3 Hälsa är att må bra  
 

Samtliga elever är överens om att de psykiska och sociala dimensionerna av hälsa är lika 

viktiga för hälsan som de mer fysiologiska aspekterna. Däremot är det inte det första som 

eleverna förknippar med hälsa. Som tidigare nämnts menar några elever att de inte i första 

läget associerar hälsa till det psykiska och sociala välbefinnandet, att må bra är något som i 

det närmaste tas för givet eller glömdes bort. Vilka möjliga förklaringar finns det till detta 

synsätt? I likhet med den tidigare diskussion som förts kring medias påverkan, kan det 

tänkas att medias fokusering på kost och träning får eleverna att glömma bort hälsans 
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psykiska och sociala dimensioner. Vidare är det även möjligt att idrottsämnets fokusering 

på den biologiska kroppen gör att eleverna först associerar hälsa till fysiska dimensioner. I 

vilket fall som helst så menar eleverna ändå att det psykiska och sociala välbefinnandet är 

lika viktigt som det fysiska. Detta tyder på att elevernas definition av hälsa antar en 

humanistisk inriktning, som har stora likheter med WHO:s hälsodefinition.  

 

6.1.4 Hälsa är en resurs  
 

Flera elever ger utryck för en syn på hälsa som en resurs för att klara av vardagen. Någon 

har en mer biomedicinsk syn, där hälsa är en resurs för att undvika sjukdom, medan andra 

har ett mer humanistisk synsätt. Den här synen på hälsa stämmer väl överens med Herzlich 

(i Olin Lauritzen 2001) studier där en identifierad dimension var hälsa som en resurs. Till 

skillnad från Herzlich finner jag två inriktningar där den ena har en biomedicinsk prägel 

medan den andra är mer humanistisk. Herzlich menar att hälsa ses som en resurs för att 

motstå sjukdom, men jag menar att hälsa även kan ses som en resurs för att uppnå andra 

mål. Den här synen på hälsa fann jag hos ett flertal elever, då de utryckte att en god hälsa 

gör det möjligt att hantera sin livssituation och göra det man vill i livet. Det påminner om 

WHO:s Ottawadeklaration men kanske ännu mer om Rydqvist och Winroths (2004) 

definition, där hälsa ses som en resurs för att klara vardagens krav, samt för att förverkliga 

sina personliga mål. 

 

6.1.5 Synen på ohälsa  
 

Elevernas bild av ohälsa är tydlig. De förknippar ohälsa med lathet, ensamhet och övervikt. 

Det påminner starkt om det skönhetsideala synsätt på hälsa som Quennerstedt (2006) 

beskriver. Även Annerstedt (2001b) menar att ohälsa i dagens samhälle ofta förknippas 

med omoral och bristande karaktär. Med ett sådant synsätt på ohälsa är det inte konstigt att 

många går långt i sitt handlande för att uppfattas som hälsosamma, och därmed kanske 

riskerar att bli vad en elev benämner som ’hälsofreak’. Om skolan bidrar till att skapa detta 

synsätt är svårt att svara på, men det finns alltid en risk för ett riskdiskurstänkande, där den 

överviktige och därmed late uppmålas som bilden av ohälsa. Thedin-Jakobsson (2004) såg 

tendenser till en sådan diskurs i skolan, i mitt fall är det dock mer rimligt att tala om en 

sådan diskurs hos eleverna. Vidare finner jag det anmärkningsvärt att eleverna associerar 

ohälsa med ensamhet. Det kan förklara den rädsla som fanns för att uppfattas som 

ohälsosam. Dessutom visar det återigen att eleverna kopplar hälsa till sociala faktorer.      
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6.1.6 Sammanfattning 

I resultatdelen samt i diskussionen har jag delat in elevernas bild av hälsa utifrån de teman 

som identifierats. Det har gjorts för att skapa klarhet i elevernas komplexa bild av hälsa. I 

denna sammanfattande diskussionen vill jag väva ihop de olika teman jag identifierat för 

att återge elevernas samlade synsätt på hälsa. Jag fann att eleverna spontant förknippade 

hälsa med fysiologiska aspekter i form av träning och kost. Ju längre intervjuerna fortgick, 

desto mer kom eleverna in på psykiska och sociala dimensioner av hälsa. Vidare menade 

de att psykiskt och socialt välbefinnande var lika viktigt som det fysiska välbefinnandet. 

Det gör att elevernas bild av hälsa i stort har en humanistisk inriktning och stämmer väl 

överens med WHO:s definition. Att de först förknippade hälsa med kost och träning kan 

tyda på ett skönhetsidealt synsätt, men jag anser snarare att det beror på den fokusering på 

dessa frågor som finns i media och skola. Ett par elever visade tecken på ett biomedicinskt 

synsätt eftersom de såg hälsa som en resurs för att motstå sjukdom. Flertalet elever hade 

dock en mer humanistisk syn och menade att hälsa var en resurs för att klara av vardagen, 

eller för att uppnå andra mål i livet. Flera elever förknippade ohälsa med övervikt och 

lathet, och i detta fall intar eleverna ett tydligt skönhetsidealt synsätt.  

 

Den sammantagna bilden av elevernas uppfattning om hälsa blir att de vid en första anblick 

har ett biomedicinskt synsätt på hälsa, eftersom de ser hälsa utifrån kroppen som en 

biologisk maskin. Vid en djupare inblick i elevernas resonemang framträder dock en mer 

humanistisk hälsosyn, där de ser de psykiska och sociala dimensionerna av hälsa som 

likställda med de fysiska. Något som däremot strider mot bilden av att eleverna har en 

humanistisk hälsosyn är deras syn på ohälsa, som har ett skönhetsidealt och därmed 

biomedicinskt synsätt. Ett par elever hade även ett biomedicinskt synsätt på hälsa som 

resurs, medan flertalet intog en humanistisk inriktning och menade att hälsa var något mer 

än enbart frånvaro av sjukdom. Slutligen kan sägas att elevernas syn på hälsa är komplex, 

men i huvudsak har en humanistisk inriktning.    

 

 6.2 Hälsa i ämnet idrott och hälsa 
 

I denna del kommer jag att diskutera elevernas bild av hälsa i idrottsämnet. Resultaten 

pekar på att den hälsa som förekommer i ämnet främst är av fysiologisk karaktär, vilket jag 

här kommer att problematisera. Vidare kommer jag jämföra resultatet med tidigare 

forskning för att hitta eventuella likheter och skillnader. Slutligen diskuterar jag elevernas 



44 
 

bild av hälsoundervisningen i relation till styrdokumenten, samt reflekterar över elevernas 

uppfattningar om hälsa i ämnet.        

 

6.2.1 Att lära sig om hälsa respektive att utöva hälsa 
 

Eleverna menar att hälsa på ett eller annat sätt alltid finns med i undervisningen. Dels 

genom att aktiviteterna som utförs leder till en bättre hälsa, dels genom att hälsa diskuteras 

i ämnet och då främst på teorilektioner. I Thedin-Jakobssons (2005) studie av lärare som 

undervisar i idrott och hälsa identifierar hon tre olika synsätt på hälsa. Ett av dessa är att 

det främst undervisas om hälsa i andra ämnen. I min undersökning är dock eleverna eniga 

om att hälsa främst förekommer i idrottsämnet och endast sparsamt i andra ämnen. Frågan 

som genast väcks hos mig är om vissa idrottslärare försvarar sin bristfälliga hälsoundervis-

ning med att hälsa är något för andra ämnen. Det argumentet kan i varje fall inte vara 

särskilt genomtänkt, för inget annat ämne har i närheten av så mycket hälsa inskrivet i 

kursplanen. Att eleverna i min studie förknippar hälsa med idrottsämnet och inte med 

något annat ämne, är ett tecken på att deras idrottsundervisning berör hälsa på ett relevant 

sätt. Det visar även tydligt hur viktigt skolämnet idrott och hälsa är, eftersom inget annat 

ämne på samma sätt bidrar till elevernas lärande kring hälsa.    

 

Thedin-Jakobsson urskiljer även ett synsätt där lärarna menar att hälsa är något teoretiskt 

som det undervisas om genom klassrumsundervisning. Denna syn på hälsa ser jag en 

tendens till hos några elever, så till vida att de först förknippar hälsa med teoretiska 

moment. I stort menar ändå eleverna att hälsa ständigt finns i ämnet, dock hade ett par en 

benägenhet att återkommande förknippa hälsa med teori. En anledning till det här vara att 

mycket av undervisningen där hälsa tydligt omnämndes bestod av teoretisk klasrumsunder-

visning. Trots en viss skillnad i synen på hälsa är samtliga elever ändå överens om att hälsa 

är något mer än bara teori. När eleverna utvecklar sitt resonemang framkommer att hälsa 

även kan ingå i aktiviteterna som bedrivs i ämnet. Även Thedin-Jakobsson identifierar ett 

sådant synsätt på hälsa hos lärare. I jämförelse med hennes tre identifierade synsätt är det 

endast hälsa kan bestå av de aktiviteter som bedrivs i ämnet, som jag tydligt urskiljer i min 

studie. Det anser jag är ett tecken på eleverna i min studie haft en undervisning där hälsa på 

ett bra sätt integrerats i idrottsämnet.  
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Vidare framför några elever uppfattningen att på teorilektionerna lär man sig om hälsa 

medan man i aktiviteterna utövar hälsa. Denna tanke kan tyckas vara sund, men frågan är 

om eleverna inte även borde lära sig hälsa genom aktiviteterna. Enligt kursplanen bör all 

undervisning i ämnet genomsyras av ett hälsotänkande, vare sig det är teori eller praktik. 

Det är i och för sig möjligt att eleverna uttryckte sig så här eftersom de ser de mer 

teoretiska kunskaperna som något man lär sig, medan det praktiska är något man bara gör. 

Jag anser i alla fall att idrottsämnets uppgift borde vara att lära eleverna hälsa genom en 

kombination av praktiska aktiviteter och mer teoretisk diskussion. Det blir då även relevant 

att ta upp att hälsa är något man kan lära sig genom aktiviteterna i ämnet. Här finner jag 

stora likheter med Quennerstedts (2006) resonemang om att idrottsämnet bör bli ett ämne 

som stimulerar eleverna till att lära sig hälsa. På så sätt kan hälsa bli något mer än vad som 

diskuteras på teorilektioner eller utövas i aktiviteterna. Enligt mig finns det stora 

möjligheter för idrottsämnet att genom undervisningen lära eleverna hälsa, i den mening att 

de kan bli medvetna om vilka aktiviteter som kan leda dem till en bättre hälsa. Denna tanke 

stämmer väl överens med kursplanens mål att eleverna skall utveckla ett bestående intresse 

för fysisk aktivitet och sätta detta i samband med hälsa och livsstil. Genom en förändrad 

undervisning där hälsa omnämns som något man kan lära sig, tror jag fler elever får 

möjlighet att finna en livsstil som leder dem till en bättre hälsa.  

 

6.2.2 Hälsa utgår från den biologiska kroppen 
 

Den hälsa som diskuteras i idrottsämnet är enligt eleverna övervägande av fysiologisk 

karaktär. Därmed intar diskussion kring hälsa i ämnet en biomedicinsk inriktning, vilket 

även Quennerstedt (2006) finner i sin studie. Med ett sådant synsätt på hälsa blir kroppen 

en slags biologisk maskin, som måste tränas och utfodras på bästa sätt för att fungera och 

inte drabbas av skador och sjukdomar. Quennerstedt och Öhman (2000) påpekar att 

skolans hälsoarbete har präglats av ett biomedicinskt tänkande, och enligt eleverna verkar 

det alltså fortfarande vara så. Det skulle vara enkelt att nöja sig med den förklaringen och 

helt enkelt hävda att skolans hälsoundervisning är biomedicinsk. Jag vill ändå hävda att 

fallet inte är så enkelt. Det grundar jag på elevernas sätt att tala om hälsa, som enligt mig i 

många fall har en humanistisk inriktning. Detta sätt att tala om hälsa måste ha sin grund 

någonstans, och jag finner det rimligt att idrottsämnet inspirerar eleverna till deras syn på 

hälsa. Att hälsoundervisningen i idrottsämnet då är rakt igenom biomedicinsk har jag svårt 

att tro. Ett annat skäl till att jag hävdar att undervisningen inte enbart är biomedicinsk, är 
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att jag finner en del inslag av humanistiskt hälsotänkande i undervisningen. Det förefaller i 

varje fall som att de mer psykiska och sociala dimensionerna av hälsa diskuteras i ämnet, 

även om inte alltid eleverna reflekterar över vilken sorts hälsa det är som diskuteras. 

Dessutom förefaller det som att den teoretiska klassrumsundervisningen är förhållandevis 

utförlig, och även om fokus ligger på det fysiologiska, så finns inslag av såväl psykisk som 

social hälsa.  

 

Utöver detta vill jag peka på att det inte automatiskt innebär att undervisningen är av en 

biomedicinsk inriktning bara för att frågor som rör den fysiologiska hälsan står i centrum. 

Med en hälsoundervisning som strävar efter att vägleda eleverna till hur de uppnår en god 

hälsa, kan den fysiologiska hälsan var central utifrån en salutogen utgångspunkt. Enligt det 

ovan förda resonemanget vill jag hävda att undervisningen i idrott och hälsa på många sätt 

har en humanistisk inriktning. Däremot är den inte enbart humanistisk, många inslag är av 

biomedicinsk karaktär, men mycket beror på ur vilken synvinkel hälsan betraktas. Enligt 

mig är det dock en klar brist att undervisningen allt för ensidigt fokuserar på den 

fysiologiska hälsan och till stor del försummar de sociala och psykiska dimensionerna. En 

förklaring till den fysiologiska hälsans dominans kan finnas historiskt, eftersom ämnet 

tidigare till större del bestod av fysisk träning. Det kan även vara så att många lärare anser 

att det är enklare och mer påtagligt att undervisa om den biologiska kroppen, och därför 

låter de mer fysiologiska aspekterna av hälsa stå i centrum för undervisningen.     

 

6.2.3 Hälsoundervisningen i relation till styrdokumenten 
 

Efter att ha ställt en rad olika frågor till eleverna framgår det tydligt att undervisningen i 

idrottsämnet enligt elevernas utsagor till stora delar följer kursplanen. I alla fall när det 

gäller de tydligt utskrivna momenten, huruvida hälsoperspektivet som förmedlas i 

tillräcklig mån tar upp det psykiska och sociala välbefinnandet kan dock diskuteras. Min 

slutsats blir att mer utrymme skulle kunna ges åt hälsans psykiska och sociala dimensioner. 

Visst går det att hävda att eleverna utvecklar sitt psykiska och sociala välbefinnande 

genom aktiviteterna, och att det därför inte behövs någon diskussion. Jag menar dock att 

eleverna skulle få ut ännu mer av undervisningen om dessa frågor diskuterades tydligare. 

Som en elev påpekar är det svårt att hinna med allt inom ramen för idrottsundervisningen, 

men samtidigt handlar det om vilken hälsa som prioriteras. För att få in ett nytt tänkande 

kring hälsa i skolan anser jag att de psykiska och sociala dimensionerna av hälsa bör lyftas 
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ytterligare i framtida kursplaner. Det behövs även en större tydlighet rörande om ämnet 

främst skall vara ett bildningsämne, eller enbart ett ämne där fysisk aktivitet utövas. Det 

måste ändå framföras att eleverna trots allt är mycket nöjda med undervisningen, och de 

anser att de lär sig mycket om hälsa. Min uppfattning är även att eleverna har en positiv 

bild av hälsoundervisningen, så till vida att det är något intressant och lärorikt, vilket är en 

viktig utgångspunkt för att lära sig om hälsa. Det enda eleverna saknar är undervisning 

rörande stress, men i övrigt är de nöjda med vad som tas upp i hälsoundervisningen. Med 

tanke på den beskrivning ett par elever gör av deras upplevda stress, borde nog 

idrottsämnet ge utrymme för diskussion kring sådana frågor. Å andra sidan är det som 

Quennerstedt (2006) framför, omöjligt för idrottsämnet att ta upp alla frågor som rör hälsa. 

I hans mening bör ämnet sträva efter att stimulera eleverna till att lära sig hälsa. I min 

mening hade eleverna i min studie i stora drag redan kommit dit, de var intresserade och 

stimulerade till att lära sig hälsa.   

 

6.2.4 Sammanfattning 
 

Enligt eleverna genomsyras all undervisning i idrottsämnet av hälsa, det är inte enbart 

något teoretiskt utan finns alltid med. Det skolämne som eleverna i min studie främst 

förknippar med hälsa är ämnet idrott och hälsa. Det tyder på att de har en undervisning där 

hälsa är ett betydelsefullt inslag, samtidigt visar det hur viktigt idrottsämnet är för 

elevernas lärande kring hälsa. Vidare framkommer det att hälsa antingen kan vara något 

man lär sig, exempelvis genom klassrumsundervisning, eller något man utövar. I min 

mening finns det goda utsikter för ämnet att förstärka diskussionen kring att hälsa även är 

något man kan lära sig genom aktiviteterna, och under aktiviteternas gång.   

  

Den hälsa som förmedlas i ämnet kan vid första anblicken se ut att vara av biomedicinsk 

inriktning. Vid en djupare analys framkommer dock att undervisningen har många spår av 

humanistiskt hälsotänkande, även om inte alltid eleverna reflekterar över detta. Trots allt är 

det främst den fysiologiska hälsan som diskuteras i ämnet, men i vissa fall ur en salutogen 

utgångspunkt. Vidare är eleverna mycket nöjda med den hälsa som diskuteras och 

praktiseras i ämnet, och undervisningen följer i stort kursplanen. Däremot anser jag att den 

psykiska och sociala hälsan skulle kunna diskuteras i större utsträckning. Enligt mig hade 

ändå eleverna som deltog i studien en väl fungerande hälsoundervisning i idrottsämnet, och 

de var intresserade av att diskutera och lära sig mer om hälsa.    
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

I stora drag är jag nöjd med min uppsats och jag anser att jag uppfyllt syfte med studien. 

Under skrivandets gång har dock flera nya frågor uppkommit som skulle vara intressanta 

att studera vidare. Det skulle vara av intresse att jämföra resultaten av elevernas 

uppfattning av hälsa i allmänhet med deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa för att 

identifiera eventuella skillnader och likheter. Vidare vore det givande att göra en liknande 

studie, fast istället intervjua lärare. Ytterligare ett angreppssätt skulle vara att göra en 

observationsstudie för att se vilken bild av hälsa som förmedlas i ämnet.          

 

6.4 Avslutande reflektioner 
 

Mitt övergripande syfte med den här uppsatsen var att undersöka vad hälsa innebär för 

eleverna, samt hur de uppfattar hälsa i idrottsundervisningen. Vidare syftade uppsatsen till 

att diskutera elevernas syn på hälsa, sätta in den i ett hälsoteoretiskt resonemang, samt att 

jämföra den med tidigare forskning. Jag anser mig ha uppfyllt syftet med uppsatsen på ett 

tillfredsställande sätt, och vill här framföra de slutsatser jag finner mest intressanta. 

 

Först vill jag säga att elevernas bild av hälsa är mångtydig. Att ge något generellt svar på 

hur de uppfattar hälsa är därför svårt. Analysen tyder ändå på att elevernas övergripande 

syn på hälsa har en humanistisk inriktning. Det talar för att undervisningen i idrott och 

hälsa även förmedlar de psykiska och sociala dimensionerna av hälsa, och samtidigt visar 

det att eleverna kan reflektera över mediers ofta så onyanserade hälsobudskap. Vidare vill 

jag poängtera att samtliga elever lyfter fram idrottsämnet som det i princip enda skolämne 

där de lär sig om hälsa. Det visar på vikten av att ämnet har en väl fungerande 

hälsoundervisning, och det förstärker ytterligare ämnets legitimitet.  

 

Som avslutning vill jag lyfta diskussionen kring idrottsämnet som ett ämne där hälsa 

antingen är något man lär sig eller utövar. Det finns goda utsikter för att ämnet idrott och 

hälsa kan bli ett ämne där det genomgående undervisas om hälsa. Således kan hälso-

undervisningen skapa en större mening för eleverna, och bli något mer än enbart det som 

diskuteras på teorilektionerna eller utövas i aktiviteterna. Här finns en utvecklingspotential 

där en möjlig roll för ämnet i framtiden är att lära eleverna hälsa och vägleda dem till en 

hälsosam livsstil. En sådan inriktning finns visserligen redan i kursplanen, men genom att 

stärka den ytterligare kommer ämnet på allvar att göra skäl för namnet idrott och hälsa.   
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