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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar elevernas uppfattning om sin 

egen hälsa i samband med utökad rörelse på skolan i form av pulspass. – Vilka 

hälsodefinitioner kan identifieras utifrån elevernas berättelse om sin hälsa? – Hur upplever 

eleverna sitt välmående och hälsa i samband med den utökade fysiska aktiviteten i skolan? 

Metod 

För att få svar på elevernas uppfattning kring frågeställningarna, i samband med utökad fysisk 

aktivitet i form av två 30 minuters pulspass per vecka, genomfördes intervjuer. Normal 

idrottsundervisning är 60 min två gånger i veckan. Urvalsgruppen bestod av sex 13 åriga 

flickor som går i årskurs 7. De har ett annat modersmål än svenska och är specifikt utvalda 

med hjälp av elevernas idrottslärare. En tidigare kvantitativ delstudie i forskningsstudien 

”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har genomfört och som givit anmärkningsvärt goda 

resultat beträffande välbefinnande i just denna grupp. 

 

Resultat 

Studien visar att flickornas uppfattning om begreppet hälsa och vad detta står för handlar om 

att må bra både fysiskt och psykiskt. Detta innebär att man rör på sig och har goda kostvanor. 

De anser även att det är viktigt att ha goda relationer och ett gott socialt umgänge för att må 

bra. De förknippar även hälsobegreppet med någon form av idrott eller sport. I samband med 

utökad fysisk aktivitet i skolan är elevernas uppfattning om sitt välmående och hälsa i stort att 

de har mer energi att klara av skolarbetet på ett bättre sätt jämfört med tidigare. De upplever 

en ökad koncentrationsförmåga och ork att hålla fokus och få mer saker gjorda i skolan. 

Eleverna känner sig dessutom starkare jämfört med tidigare och har även ändrat sina 

kostvanor framförallt beträffande frukostvanor då de äter mer regelbundet och nyttigare. 

 

Slutsats 

Elevernas uppfattning om hälsa som begrepp kretsar kring att må bra både fysiskt och 

psykiskt, att man rör på sig samt har goda kostvanor. En viktig aspekt är även att ha ett gott 

socialt umgänge för att må bra. Idrott och sport förknippas med hälsobegreppet. Eleverna i 

studien uppger själva att de förbättrat sin skolprestation genom en ökad 

koncentrationsförmåga och uthållighet att kunna prestera i skolan. De har förbättrat sina 

kostvanor och känner sig starkare jämfört med tidigare.  



Abstract 

 

Aim 

The purpose of the study is to investigate how physical activity affects the students' 

perception of their own health in connection with increased activity at school in the form of 

pulse passes. - Which health definitions can be identified from the students' story of their 

health? - How do the pupils experience their well-being in connection with the increased 

physical activity in the school for their overall health? 

 

Method 

In order to get answers to the students' perception of the issues in connection with increased 

physical activity in the form of two 30-minute heart rate passes per week, interviews were 

conducted. Normal sports lessons are 60min twice a week. The selection group consisted of 

six 13-year-old girls who attend grade 7. They have a mother tongue other than Swedish and 

are specifically selected with the help of the students' sports teachers. A previous quantitative 

sub-study in the research study "Movement for Better Health and Learning" has carried out 

and which has given remarkably good results regarding well-being in this particular group. 

 

Results 

The study shows that the girls' perception of the concept of health and what this stands for is 

about feeling good both physically and mentally. This means that you move and have good 

eating habits. They also believe that it is important to have good relationships and a good 

social interaction in order to feel good. They also associate the concept of health with any 

kind of sports. In connection with increased physical activity in the school, the pupils' 

perception of their well-being and health is largely that they have more energy to cope with 

the school work in a better way compared to earlier. They experience increased concentration 

and strength to keep focus and get more things done in school. The pupils also feel stronger 

compared to earlier and have also changed their dietary habits, especially with regard to 

breakfast habits, as they eat more regularly and healthier. 

 

Conclusions 

The pupils' perception of health as a concept revolves around feeling good both physically 

and mentally, that you move around and have good eating habits. An important aspect is also 

to have a good social interaction in order to feel good. Sport and activities are associated with 

the health concept. The students in the study state that they have improved their school 

performance through increased concentration ability and perseverance in being able to 

perform at school. They have improved their eating habits and feel stronger than before. 
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1  Inledning 

1.1 Introduktion  

Barn och ungdomars försämrade hälsa och välmående har debatterats flitigt med olika 

infallsvinklar där man försökt hitta tänkbara orsaker till denna ohälsa. Folkhälsomyndigheten, 

som har till uppgift att sprida vetenskapligt grundad forskning som främjar folkhälsan, hävdar 

att andelen psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. Det finns 

tydliga skillnader mellan flickor och pojkar i åldern 13-15 år, där flickorna står för ökningen. I 

andelen självrapporterade psykosomatiska besvär som exempelvis huvudvärk, nedstämdhet 

och sömnsvårigheter uppvisar både flickor och pojkar i åldern 13 år och 15 år samma nivå 

som en mätning som genomfördes 2013/14. De självrapporterade psykosomatiska besvären 

ökar däremot bland 11 åringarna. Bland flickor sker en ökning från 29 procent till 41 procent 

och bland pojkar 20 procent till 30 procent, vilket är den högsta sedan studien påbörjades 

1985/86 (Folkhälsomyndigheterna 2018-06-14) 

Centrum för idrottsforskning, som har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera 

om forskning samt ansvar över uppföljning av statens stöd för idrott har i en forskarantologi 

tagit fram resultat kring hur ungas idrott och fysiska aktivitet på fritiden ser ut. Man ville 

bland annat ta reda på hur fysiskt aktiva barn och ungdomar egentligen är, vilket gjorde att en 

mätning genomfördes på hur mycket svenska skolelever rör sig under en vecka. Resultaten 

från elever i årskurs 5 respektive årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2, visar att pojkarna var mer 

fysiskt aktiva i alla åldrar jämfört med flickorna. De yngsta nådde upp till rekommendationen 

om 60 minuters daglig fysisk aktivitet med minst måttlig intensitet, medan det var en lägre 

andel hos de äldsta eleverna, nämligen 44 procent av pojkarna och 22 procent hos flickorna, 

som var aktiva. Vad gäller föreningsidrott så var deltagandet bland pojkar och flickor 

likvärdigt, men antalet deltagande försämrades ju äldre eleverna blev. Dessa resultatet visar 

att få barn och ungdomar når upp till rekommendationen om fysik aktivitet. Många barn och 

ungdomar, främst flickor, lever ett alltför stillasittande liv. (Dartsch et al. 2017.s. 27ff) 

Samtidigt har pulsträning i skolorna uppmärksammats och implementerats där olika aktörer 

har involverats på olika sätt som ett led i att försöka få fatt i denna ökade ohälsa bland barn 

och ungdomar. Jag har haft förmånen att under 16 år som lärare i idrott och hälsa på 

högstadiet haft möjlighet att följa ungdomars utveckling på många olika sätt, inte minst kring 

deras hälsa och välmående. Samtidigt har jag även fått chans att påverka och inspirera genom 

mina kunskaper om fysisk aktivitet och rörelsens betydelse för hälsan och ett ökat välmående.  
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Höstterminen 2017 startade jag tillsammans med två kollegor i kommunen forskningsstudien 

”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” där totalt tre klasser och en kontrollgrupp i åk 6 

deltog. Eleverna hade två extra pulshöjande aktiviteter på schemat förutom 

idrottsundervisningen. Längden på pulspassen var 30 min, där eleverna genomförde olika pass 

som innebar att de höjde sin puls upp till ca 70% av maxpuls där de sedan befann sig under 20 

minuter. Vidare utfördes rörelsepaus så kallade brainbreaks i klassrummet och under 

lektionen. Utepedagogik med exempelvis glospromenad och pedagogiska promenader 

genomfördes. Eleverna hade undervisning i aktiva klassrum som hade olika typer av 

möbleringar, där eleverna hade olika möjligheter att röra sig mer i klassrummet. Målet med 

studien var att eleverna skulle öka sin inlärningsförmåga, sitt välbefinnande och hälsa, öka sin 

studiemotivation, förbättra sin kondition, styrka och motorik. Målet var även att etablera 

projektet i kommunen, samt vidareutveckla kontakter med GIH och Högskolan i Dalarna 

Falun. Under vårterminen 2018 tillsattes dessutom ekonomiska medel för att implementera 

pulspass och ökad rörelse till fler skolor i kommunen. 

Fysiologiska tester genomfördes där vi tittade på kondition, styrka och motorik. Vi 

genomförde välmående och välbefinnande enkäter. Vad gäller skolprestation tittade vi på 

ämnet svenska med fokus på läsförståelse och läshastighet. Resultat samlades från matematik 

gällande problemlösning samt avslutningsvis även terminsbetyg i alla ämnen. 

Resultatet efter ett års genomförande visar att alla deltagande grupper hade höjt sina betyg i 

svenska och engelska i förhållande till kontrollgruppen. Resultaten i både svenska och 

engelska på ena skolan har förbättrats markant. Betygen i idrott och hälsa har förbättrats på 

båda skolorna i förhållande till kontrollgruppen. Det bör nämnas att en av skolorna även haft 

en extra satsning på simundervisning, som även bidragit till ökad måluppfyllelse. Vi såg 

förbättrade fysiologiska resultat i båda skolorna. Eleverna har även deltagit i större 

utsträckning på undervisningen i idrott och hälsa. Välmående har höjts i båda skolorna, men 

den största effekten såg vi bland flickorna på en av skolorna. Det visade sig även att eleverna 

på de båda skolorna stimulerats till att aktivera sig mer på fritiden. (Eklund, Seger, 

Jamshidpey 2019) En mer omfattande rapport kommer att publiceras under våren 2019) Med 

detta till grund väcktes ett intresse att titta lite närmare på just välmående i den gruppen som 

visade en markant ökning gällande välbefinnande.  
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1.2  Hälsoarbetet i skolan  

I kursplanen för Idrott och Hälsa beskrivs det att eleverna ska ges möjlighet att få kunskaper 

om hur de kan påverka sin fysiska förmåga och sin hälsa, samt hur fysik aktivitet kan påverka 

ett välbefinnande. 

”Eleverna skall ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (Läroplan 2018 s. 47) 

Begreppet hälsa är inte helt klart och har heller inte konkretiserats för vad det innebär och hur 

det ska gestaltas i undervisningen. Det finns inga konkreta riktlinjer, metoder eller verktyg för 

hur man ska arbeta med hälsan i ämnet, vilket gör det tolkningsbart och tvetydigt. Det råder 

en osäkerhet bland övervägande delen av lärarna om vad hälsa är och hur man behandlar detta 

i undervisningen. (Thedin Jakobsson 2005 s. 48) 

Att eleverna genom undervisning i hälsa ges en teoretisk bakgrund till hälsa och därmed 

möjlighet att förbättra sina levnadsvanor är en uppfattning bland de flesta lärarna. (Thedin 

Jakobsson 2005 s. 48) När lärarna i idrott och hälsa planerar och genomför undervisningen 

utgår många ofta från omständigheter eller yttre förhållanden, medan andra är medvetna om 

dessa och har mer fokus kring själva lärandet eller att åstadkomma någon form av fysisk 

aktivitet. Att bidra till ämnets utveckling skulle kunna vara att poängtera vad man ska lära och 

på vilket sätt man ska lära. Att därigenom ge individen möjlighet att själv se sin 

kunskapsutveckling som kan påverka hälsan och därmed befrämja ett hälsofrämjande arbete i 

skolan. (Thedin Jakobsson 2005 s. 48) 

Med detta till grund är det intressant art belysa hur hälsoundervisningen bedrivs och 

genomförs på skolorna. Brolin menar att hälsoarbetet ofta beskrivs i positiva termer och att 

dessa huvudsakligen utgår utifrån ett salutogent perspektiv, medan det i praktiken är en 

övervägande patogen hälsoundervisning som bedrivs i skolan. För att vidga hälsobegreppet 

och öppna möjligheter att förstå hälsa bortom den patogena normen föreslås istället social 

samvaro, samtal, möten, relationskapital, värdegrund och demokratiarbete tillsammans med 

eleverna. (Brolin 2014) Lärandet och demokratiarbetet i skolan kan hjälpa eleverna hantera 

olika situationer som de upplever och ställs inför och dessutom användas i undervisningen i 

idrott och hälsa som möjliga ”hälsoresurser”.  
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Eleverna får möjlighet att känna en delaktighet i sin arbetsmiljö genom inflytande i planering 

av undervisningen och i olika aktiviteter som genomförs. Delar som kan ses som 

hälsoresurser i termer av begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet eller välbefinnande. I 

ämnet idrott och hälsa kan hälsoresursen praktiseras vid deltagandet och genomförandet av 

lekar och spel och i och genom olika sociala relationer, samt ge eleverna kunskaper om 

motions och träningsformer. (Quennerstedt 2006 s.113f) Hälsobegreppet i Lgr 11 

konkretiseras och definierats, men även här kan definitionen ses som en process som kan 

förändras över tid. I undervisningen i idrott och hälsa poängtera och belysa vikten av hälsa 

och hur man kan påverka denna genom hela livet. Vidare även kunna fördjupa kunskaperna 

ytterligare hos elevgrupper och uppmärksamma hur det kan skilja sig från individ till individ 

och inte minst i olika sammanhang.  

Utbildningsminister Gustav Fridolin, minister för forskning och högre utbildning Helene 

Hellmark Knutsson samt folkhälso- och idrottsminister Annika Strandhäll har presenterat 

”Samling för daglig rörelse” och vilka insatser som ska få barn och ungdomar att röra på sig 

mer. De finns en samsyn om vikten av att barn och ungdomar ska ges möjligheter till fysik 

aktivitet som ett led i ett hälsofrämjande arbete för att nå bättre skolresultat, vilket inte är 

fallet nu då flertalet barn och ungdomar har en stillasittande vardag. Det krävs en kraftsamling 

för att komma till rätta med samhällsproblemet. ”Barn ska röra sig varje dag. Det stärker 

koncentrationen och lärandet. För att nå det målet måste vi jobba mer i skolan, med 

idrottsrörelsen och friluftslivet. Dagens samling innehåller bland annat fler timmar idrott och 

hälsa samt möjlighet att skärpa läroplanens krav på daglig fysisk aktivitet. Det är en bra 

grund för arbetet framåt, för mer rörelse och stärkt lärande” säger Gustav Fridolin, 

utbildningsminister ”Vi vill göra det här för att forskningen visar att eleverna mår bättre och 

att deras skolresultat förbättras när de är mer fysiskt aktiva under skoldagen. Det är också 

någonting som idrottsrörelsen och föreningslivet efterfrågat under en längre tid” hävdar 

Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning. ”Jag är glad över att 

idag, tillsammans med Riksidrottsförbundet, presenterar en viktig satsning för ökad rörelse. 

Vi vet att barn och unga rör sig för lite. Vi vet också att skolan är en nyckelfaktor för att få 

barn att röra sig mer, och förutom 100 fler timmar idrott och hälsa så ser vi behov av att öka 

den fysiska aktiviteten även under övriga skoldagen” menar Annika Strandhäll, folkhälso- 

och idrottsminister. (Regeringskansliet 2017- 05-16)  

Regeringen har givit skolverket i uppdrag att se över och lämna förslag om hur läroplanen 

förändras till att målet nås om att alla elever är del av fysik aktivitet varje dag. Från och med 
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höstterminen 2019 utökas undervisning i idrott och hälsa i grundskolan med 100 minuter. 

Olika aktörer samlas i rörelsenätverk med bland annat olika rörelsesatsningar inom ramen för 

skoldagen, även svenskt friluftslivs verksamhet gentemot skolelever för hälsofrämjande 

insatser. (Regeringskansliet 2017- 05-16) 

Under de senaste 10 åren har jag uppmärksammat att den fysiska och även den psykiska 

ohälsan försämrats radikalt bland ungdomar. Många ungdomar orkar inte fullfölja lektionerna 

i idrott och hälsa och allt fler lider av psykisk ohälsa som ger sig i uttryck på olika sätt. 

Uppfattningen om hur eleverna mår fysiskt, men även psykiskt, gör det hela intressant att 

försöka identifiera, samt även att identifiera välmående i samband med utökad fysik aktivitet i 

form två extra pulspass per vecka. Att identifiera upplevelserna och uppfattningen om hälsa 

bland ungdomar skulle däremot kunna bli problematiskt om eleverna inte finner ord för sina 

upplevelser och inte heller kan resonera och se eventuella hälsovinster i ett längre och vidare 

perspektiv och som kräver viss form av mognad och självinsikt. Hur resonerar de kring sin 

hälsa i relation till utökad fysisk aktivitet och rörelse, blev genast en aspekt som jag ville finna 

svar på. Detta är ytterst relevant med tanke på att flera studier lyfter fram flickornas 

försämrade hälsa.  

 

1.3 Definition av hälsobegreppet  

Definitionen och tolkningen om vad begreppet hälsa står för handlar ofta om ett synsätt som 

är både medicinskt och fysiologiskt och vad detta innebär för människan. Vad är hälsans 

villkor? Hälsobegreppet har flera dimensioner och är inte alltid så enkelt eller definierbart, 

samt förändras över tid. Världshälsoorganisationens (World Health Organisation WHO) 

definition av hälsa och deras hälsofilosofi betonar det friska och människans sociala liv 

istället för det sjuka. Att hälsa är ett positivt mål som innefattar hela människans livssituation. 

Världshälsoorganisationens övergripande mål är att alla människor ska uppnå en så god hälsa 

som möjligt. ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande 

och inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” (WHO 1948 s.1)  

Denna definition har haft stor betydelse för debatten kring hälsa och själva hälsobegreppet 

som även influerat till mer djupgående holistiska hälsoteorier. WHO´s formulering har 

däremot kritiserats för att hälsa framställs som statiskt och som ett tillstånd och som ett mål i 

sig. Hälsobegreppet har ofta varit av en utopisk karaktär och ett sätt att förklara hur man bör 
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leva. Samtidigt har hälsa beskrivits som ett tillstånd av frånvaro av sjukdom som en motsats 

till hälsa, med bas i medicinvetenskapen. (Quennerstedt 2006 s. 46) 

En annan dimension är att gå från det medicinska patogena till det mer salutogena 

perspektivet och att se hälsa i form av friskfaktorer. Alltså hur främjas hälsan och hur 

förebygger man ohälsa. Hur hanterar man sin hälsa och hur kan den påverka? Under senare 

delen av 1990-talet har Aron Antonovskys, forskare i socialmedicin, tagit fram teorier kring 

hälsobegreppet och därmed vidgat detta ytterligare.  Han introducerade begreppet 

”Salutogenes”- läran om hälsans ursprung, som ska ses i förhållande till ”Patogenes” - läran 

om sjukdomars uppkomst. Människan utsätts för påfrestningar fysiskt, psykiskt, och socialt 

genom hela livet, men det gäller att hantera dessa påfrestningar på bästa sätt för en god hälsa. 

(Antonovsky 1991 s. 7) 

 

2 Kunskapsöversikt  

Avsikten med denna kunskapsöversikt är att förankra problemet i ett vetenskapligt 

sammanhang. Att lyfta fram hälsovanor och hur dessa ser ut, samt vad som främjar hälsan 

bland elever. Presentera tidigare forskning kring elevernas välmående, effekter, samt 

sambandet mellan välmående och utökad fysik aktivitet i form av pulspass i skolan. 

 

2. 1 Välmående bland flickor och pojkar 

Flickor har en ökad sårbarhet i början av tonåren vad gäller mottaglighet för ängslighet och 

oro, men de har även en lägre självuppfattning jämfört med pojkar. Som grupp presterar 

flickor bättre i skolan än pojkar, men bland flickorna i tonåren finns en psykologisk 

otillfredsställelse och oro som ger sig uttryck i depressiva symtom. Under tidiga tonåren 

verkar flickor vara som mest känsliga för skolsvårigheter och kamratproblem och gynnas av 

nära relationer med lärare. Att arbeta förebyggande och undvika att utsätta elever för 

skolstress och negativ feedback i skolan är av vikt. Elevernas psykiska hälsa påverkas av ett 

misslyckande i skolan där flickor verka drabbas särskilt hårt. (Westling 2010 s. 74ff).  

Skolbarns hälsovanor har identifierats där det framkommer att hälsan, levnadsvanorna, de 

sociala relationerna och uppfattningen om skolmiljön förändras och skiljer sig åt för flickor 

och pojkar. 11 åringar mår i regel bättre, lever sundare och upplever skolan som positiv 
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jämfört med när man kommer upp i högstadiet i ålder 13-15 år. Självskattad hälsa, somatiska 

och psykiska besvär samt allmänt välbefinnande försämras i de högre åldrarna där skillnaden 

mellan flickor och pojkar ökar. Bland både flickor och pojkar har de somatiska och psykiska 

besvären ökat, med undantag av de 11- åriga flickorna. Flickorna trivs i mindre utsträckning 

med livet än pojkarna i alla åldrar. Skillnaden har varit märkbar under åren 1985-2005. I 

rapporten framkommer att andelen barn som äter frukost minskar med ålder och framförallt 

gäller detta bland flickor. Matvanorna förändras och försämras och märks tydligt då de svarar 

på frågor om matvanor som tillexempel om de äter frukt, grönsaker, godis och läsk. Det 

visade sig att pojkarna äter i mindre utsträckning nyttigt jämfört med flickorna. (Danielsson 

2006 s. 6ff). Goda matvanor, fysisk aktivitet och bra skolhälsovård är grundläggande behov 

och som är viktiga för att främja en god hälsa hos barn och ungdomar (Ahrén 2010. s. 49f)  

Det är av särskild betydelse för de unga som kommer från de lägre ekonomiskt starka 

hemmen där det visat sig att de har både sämre kostvanor och större förekomst av övervikt än 

andra samhällsklasser. Att utöva någon form av fysisk aktivitet i veckan minskar med åldern. 

Andelen som tittar på tv och använder datorn mer än fyra timmar om dagen ökar med åldern. 

När man titta på detta över tid gällande andelen som varit fysiskt aktiva minst fyra gånger i 

veckan har det varierat, vilket gör det svårt att se någon tendens eller tydlig trend. (Danielson 

2006 s. 6ff)  

 

2.2 Effekter av utökad fysisk aktivitet i skolan 

Att fysik aktivitet har positiva effekter på individen råder det ingen tvekan om och har sedan 

urminnes tider påvisats i olika sammanhang som en självklarhet och förutsättning för ett 

välmående. Nyare studier visar positiva effekter även på de kognitiva funktionerna, vilket 

påvisas i en svensk studie, där man undersökte mönstringsdata på över en miljon personer. 

Studien visar att problemlösningsförmågan 10-36 år efter mönstringen var bättre hos de som 

påvisade en bra kondition vid mönstringstillfället. Det finns för närvarande lite forskning på 

just barn och fysisk aktivitet, men det finns ändå indikationer på att hjärnans utveckling kan 

ha möjlighet att påverkas samt utvecklas positivt. (Åberg et al. 2009)  

I en nyligen genomförd översiktsartikel på barn i åldern fem till tretton år där man ville 

försöka se sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning, visas att fysisk aktivitet främjar 

akademisk prestation och inlärning. (Donnelly et al.2016)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donnelly%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27182986
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Under åren 1999 till 2003 pågick ”Bunkefloprojektet på Ängslättsskolan i Malmö som 

innebar att eleverna från första klass till nionde klass hade utökat sin idrottsundervisning från 

en gång per vecka till tre gånger per vecka. Man studerade hur eleverna påverkades i olika 

avseenden, samt har även följt eleverna upp i vuxen ålder. Tidigare forskningsstudier har lyft 

fram resultat på ökade skolprestationer i samband med daglig idrott i skolan. Nu har även en 

ny omfattande forskningsstudie från Lunds universitet funnit belägg för detta då niornas 

slutbetyg studerats. I avhandlingen, genomförd av Jesper Fritz doktorand på Lunds 

universitet, som fortsatt forskning kring Bunkefloprojektet i Malmö, visar att avgångsbetygen 

förbättrats. Pojkarna är den grupp som gynnats mest, medan flickorna inte tycks visa någon 

påtaglig skillnad. Detta skulle kunna förklaras med att flickorna redan ligger på en betydligt 

högre betygsnivå jämfört med pojkarna. (Fritz 2016)  

 

I en avhandling, som presenterades av Ingerd Ericsson 2012, konstaterades att extra idrott 

med tre pass per vecka, jämfört med två pass per vecka, ökat måluppfyllelsen. 96 procent av 

pojkarna uppnådde behörighet till gymnasiet, jämfört med kontrollgruppen som hade haft två 

pass per vecka, där 84 procent av pojkarna uppnådde behörighet. Motsvarande för flickorna 

var 97 procent jämfört med 95 procent. Möjliga orsaker till de positiva skolresultaten skulle 

kunna vara det ökade blodflödet till hjärnan som ökar och påverkar koncentrationsförmågan. 

Fysiologiska resultat, vad gäller högre benmassa och bättre muskelstyrka, har kunnat påvisas i 

högre omfattning bland flickorna jämfört med pojkarna, samt effekten ser ut att kvarstå även 

efter puberteten. (Forskning.se 2017) 

 

 

2.3 Välmående och upplevelser av fysisk aktivitet i skolan 

I studien ”Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla elevers samtal om 

upplevelser av fysisk aktivitet” skriven av Jacobsson, Jakobsson 2018, påvisas att idrott och 

hälsa ofta förknippas av elever med att vara vältränad och att man utövar fysisk aktivitet. 

Upplevelserna av rörelse och lärandet i hälsa kommer i skymundan. Syftet med studien var att 

undersöka hur olika fysiska aktiviteter kan uppfattas som en aspekt av hälsa, samt om 

undervisningens innehåll och form påverkar samtalet med eleverna och deras synsätt på hälsa. 

”Inledningsvis visade resultaten av våra analyser att vår egen undervisning bidrog till att 

elever samtalade om hälsa i form av prestationer och fysisk aktivitet som 
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sjukdomsprevention” uppger Jacobsson, Jakobsson 2018. Resultaten visar att elevernas 

samtal övergår från beskrivningar av prestationer till upplevelser av fysisk aktivitet och som 

meningsfulla situationer. Då man försökt identifiera och studera elevernas upplevelse av 

fysisk aktivitet i relation till den egna hälsan har det visat sig att upplevelserna av fysisk 

aktivitet, succesivt övergått från beskrivningar av prestationer till upplevelser av fysisk 

aktivitet. Undervisningens innehåll och form verkar ha påverkat hur eleverna talar om sina 

upplevelser av fysisk aktivitet och rörelse. De menar att ”Hälsofrämjande, salutogen, syn på 

vad som påverkar hälsa kan öppna för att diskutera kunskaper i hälsa utifrån fler aspekter än 

sjukdomsprevention, svett och arbetspuls”(Jacobsson Jakobsson 2018) Elevernas uppfattning 

om sin hälsa och framförallt om hur en hälsosam livsstil ska efterlevas kan även handla om 

regelbunden motion och rätt kost för att undvika hälsorisker. (Quennerstedt 2006 s. 112f)  

I en ny studie, i samarbete med Karolinska institutet i Stockholm, undersöktes om ökad fysisk 

aktivitet leder till ett förbättrat arbetsminne, matematisk kognition, stress samt grit. Grit är ett 

personlighetsdrag och som anger en persons förmåga att fortsätta och driva långsiktiga mål 

trots motgångar. Eleverna som deltog i denna tvååriga studie var barn i åldern 6 år till 13 år. 

Man utökade konditionsträning från två till fem dagar per vecka. Resultaten visade att det inte 

fanns någon fördelaktig utveckling av arbetsminnet, matematisk kognition eller grit. En 

oväntad, signifikant ökning av självbelastad stress upptäcktes dock där flickor och eleverna i 

de yngre åldrarna stod för ökningen. Resultaten som framkom tyder på att den utökade tiden 

av hög fysisk aktivitet inte leder till någon utveckling av varken arbetsminnet, 

matematikkunskaper eller grit. (Sjöwall, Hertz, Klingberg 2017) 

 

 

2.4  Teoretisk utgångspunkt 

Litteraturgenomgången belyser elevers upplevelser av hälsa och välbefinnande, samt effekter 

av fysisk aktivitet. Ovanstående artiklar och studier berör områden som är av intresse för 

studien vad gäller hälsoarbetet med elever i skolan.  

Genom att utgå från hälsa och ohälsa kan man beskriva hälsa. Denna studie utgår från det 

salutogena perspektivet KASAM som framhäver ett hälsofrämjande perspektiv i form av 

friskfaktorer i stället för att utgå från det patogena där istället sjukdomar och dess uppkomst 

identifieras. Antonovskys forskning handlar om vad som främjar hälsan, samt vilka faktorer 

som gör att vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra. Han menar att människan 

kan uppleva det som händer i livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Trots 
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påfrestningar lär man sig att hantera livets svårigheter. Antonovskys teori känsla av 

sammanhang, KASAM, innefattar begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Han menar att teorin förklarar varför människor trots att de har blivit utsatta för olika tragiska 

händelser, exempelvis krig, olyckor och koncentrationsläger, ändå förblir friska. Samtidigt 

bortser inte Antonovsky från det patogena synsättet, utan menar att man måste undersöka 

ohälsa och sjukdomars uppkomst för att motverka ohälsa. Han ger också exempel på att 

motion och fysisk aktivitet kan vara en av flera handlingsstrategier för att motverka ohälsa. 

”KASAM”  

En känsla av sammanhang handlar alltså om hur man ser på sin tillvaro. Hur ser man den som 

meningsfull, strukturerad och sammanhängande. Begriplighet avser i vilken utsträckning man 

kan förstå och bedöma olika situationer, samt förmågan av hantera olika händelser. Att känna 

en meningsfullhet och få känslan av delaktighet och kunna påverka är även en dimension av 

hälsa. Dessa samverkar men är inte beroende av varandra. Detta är en känsla som byggs upp 

hos individen och som påverkar hälsan. (Antonovsky 1991 s. 7) 

 

Utgångspunkten för begreppet hälsa i denna studie kommer fortsättningsvis utgå från 

Antonovskys salutogena perspektiv som bygger på kunskap om hälsa och vilka friskfaktorer 

man kan tillämpa i förebyggande arbete med att förbättra sin hälsa, samt att motverka ohälsa. 

Antonovskys hälsofrämjande perspektiv istället för det patogena perspektivet med kunskaper 

om sjukdomar och dess uppkomst.  

Det finns flera obesvarade frågor som berör elevernas egen uppfattning kring hälsa och inte 

minst kring sitt eget välmående i samband med fysisk aktivitet. I synnerhet flickor, vilket är 

avsikten i denna studie att belysa med hjälp av metodansatsen ”Fenomenografi”.  

Fenomenografiska intervjuer som är indelade i två teman, eller fokusområden, där begreppet 

hälsa och vad detta innebär, samt de andra som berör uppfattningen om välbefinnandet i 

samband med utökad fysisk aktivitet i form av pulspass i skolan.  
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3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att: 

Beskriva flickors uppfattning om vad hälsa är för dem, samt hur deras välmående har 

påverkats i samband med utökad fysisk aktivitet i form av pulspass i skolan.   

Frågeställningarna i denna studie är: 

- Vilka hälsodefinitioner kan identifieras utifrån elevernas berättelse om sin hälsa? 

- Hur upplever eleverna sitt välmående och hälsa i samband med den utökade fysiska 

aktiviteten i skolan? 

 

4  Metod 

4.1 Val av metod 

Syftet är att identifiera flickors syn på hälsa, samt belysa uppfattningen om välmående i 

samband med utökad fysisk aktivitet. Den utökad fysiska aktiviteten innebar två extra 

pulspass per vecka, förutom idrottsundervisningen, där längden på passen var 30 minuter. 

Under detta pass befann sig eleverna på en intensitet som motsvarade ca 70% av maxpuls.  

En kvalitativ ansats valdes och tillämpades för att få svar på frågeställningarna. Intervjuer 

genomfördes med respondenter där urvalsgruppen bestod av flickor med annat modersmål än 

svenska. Frågorna utformats med hjälp av ett antal frågor kring två fokusområden där den ena 

berör hälsodefinitioner och den andra uppfattningen om välmående. (se bilaga 2).  

1. ”Hälsodefinitioner som kan identifieras utifrån flickornas berättelse om sin hälsa” 

Denna del innehöll fem frågor och som tillämpades i intervjun. 

2. ”Uppfattning om välmående” Denna del innehöll sex frågor och som tillämpades i 

intervjun. 

En Samsung S6 användes med appen röstinspelare vid intervjuerna. För att få ett så 

uttömmande svar som möjligt fördjupades även frågan ytterligare. s.k. Probing (Frejs, 

Thornberg 2009 s.126) där följdfrågor av typen ”Hur menar du? Kan du utveckla? användes. 

Frågorna förtydligades ytterligare om respondenten inte förstod frågan eller då 

frågeställningarna var i behov av ett förtydligande. Vidare genomfördes en transkribering av 

varje intervju ordagrant och detaljerat. Det första steget som tillämpades var att läsa igenom 
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transkriberingen av intervjuerna för att få en överblick över materialet. Nästa steg var att 

plocka ut betydelsefulla och signifikanta uttalanden eller nyckelord från varje intervju för att 

sedan försöka gruppera dessa. Ambitionen var att ge en kort och representativ bild för att 

kunna gå vidare till nästa steg och göra jämförelser och för att hitta likheter och skillnader. I 

nästföljande steg grupperades likheter och skillnader med ambitionen att hitta kärnan av 

likheter för att till sist kategorisera det signifikanta från intervjuerna och till slut jämföra och 

se eventuellt fler förekommande kategorier.  

I en kvalitativ analys arbetar man aktivt med data och organiserar dem samt bryter ner dessa 

för att göra synteser av dem och söka efter mönster och skapa mening ur en mängd data och 

kunna komma fram till ett resultat och hitta mönster. (Fejes, Thornberg 2009 s. 32)  

 

4.2 Urval 

Urvalsgruppen bestod av flickor och är utvalda med hjälp av elevernas lärare i idrott och 

hälsa. Urvalet skedde utifrån en tidigare kvantitativa delstudie i den pågående 

forskningsstudien ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” och eleverna idrottslärare var 

involverad redan i inledningsskedet av denna studie. Efter ett år kunde man se positiva 

resultat, vad gäller välmående i denna grupp trots att den slutliga rapporten inte var 

färdigställd.   

Eleverna i denna studie är 13 år, vilket kan innebära att de är osäkra på dels definitionen av 

hälsa, men även sin egen uppfattning och självkänsla om sin hälsa. Alla deltagarna har annat 

modersmål än svenska. Urvalet skedde tillsammans med elevernas lärare i idrott och hälsa 

och som ansåg att dessa elever var bäst lämpade för att kunna beskriva sin uppfattning samt 

upplevelser då de tidigare uttryckt sina upplevelser kring aktiviteter på idrottsundervisningen 

på ett bra sätt. Inledningsvis genomfördes en pilotintervju med tre elever för att testa frågorna 

och om de skulle hålla till utfall. 

 

4.3 Arbetsplan och genomförande 

Inledningsvis i studien formulerades frågeställningarna kring två fokusområden.  

- Vilka hälsodefinitioner kan identifieras utifrån elevernas berättelse om sin hälsa? 



13 
 

- Hur upplever eleverna sitt välmående och hälsa i samband med den utökade fysiska 

aktiviteten i skolan? 

4. 4 Datainsamling 

Inledningsvis skickades ett informationsbrev ut till vårdnadshavare (Bilaga 1) Där en kort 

presentation om projektet fanns beskrivet samt där avsikt, syfte och frågeställningar tydligt 

förklaras. Det tydliggjordes även att eleverna garanteras anonymitet, att det var frivilligt att 

deltaga, samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Vid genomförandet ställdes 

frågor utifrån två fokusområden, följdfrågor tillämpades vid behov, med syftet att besvara 

studiens frågeställningar. 

En pilotstudie genomfördes på tre personer innan genomförandet av intervjuerna för att testa 

den tekniska utrustningen samt de utvalda frågeställningar och att se utfall och 

frågeställningarnas validitet. Dessa tog cirka tio minuter per elev. Frågeställningarna kring de 

två olika fokusområdena som tagits fram och som berör ungdomars uppfattning om 

hälsobegreppet, samt välmående ändrades inte utan de såg ut att hålla till ett utfall, då 

eleverna som intervjuades beskrev sina uppfattningar och upplevelser på ett bra sätt. 

Intervjuerna vtog cirka tio minuter per elev och genomfördes i ett mindre grupprum på skolan 

där eleverna går.  

En Samsung S6 användes med appen röstinspelare vid intervjuerna. Vidare genomfördes en 

transkribering av varje intervju ordagrant och detaljerat, vilket beräknats ha tagit ca en och en 

halv timme per intervju. 

 

4. 4. 1 Dataanalys 

Intervjuerna genomfördes med sex respondenter och som därefter transkriberades var för sig. 

En manuell fenomenografisk analysmodell har tillämpats och genomförts, där det primära 

målet var att urskilja variationer eller skillnader mellan uppfattningar samt leta efter likheter. 

(Fejes, Thornberg 2009 s 126ff) Analysen påbörjades enligt en fenomenografisk analysmodell 

som startade med en genomläsning av de transkriberade intervjuerna i flera omgångar 

samtidigt som anteckningar fördes. Därefter plockades nyckelord ut och antecknades, liksom 

betydelsefulla uttalanden eller påståenden och viktiga citat. Nästa steg var att försöka skilja ut 

det mer signifikanta. Att försöka urskilja variation eller skillnader mellan flickornas 

uppfattning, men även att försöka hitta likheter i de olika flickornas uttalanden. Därefter 
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grupperades likheterna och skillnaderna upp. Sedan kategoriserades likheterna för att finna 

essensen, alltså att hitta kärnan. I analysens sista del granskades alla delar för att se om det 

fanns plats för fler kategorier, eller för att eventuellt kunna sammanföra kategorierna. 

Datainsamlingen från sex inspelade intervjuer kommer i denna studie ge en beskrivning av 

hur elever tänker kring sin egen hälsa och välbefinnandet i samband med utökad fysik 

aktivitet.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet som avser kvalitet på mätning och används i termer om tillförlitlighet och om hur 

vida resultateten är pålitliga och kan reproduceras av andra forskare (Kvale, Brinkmann 2009 

s. 263). Intervjuerna transkriberades ordagrant och dataanalysen ger en bild av vad som 

kommit fram utifrån intervjuerna, vilket ökade studiens reliabilitet. Frågeställningar utvidgas 

med uppföljande frågor som en teknik för att utvidga samtalet kring ett visst innehåll i den 

fenomenologiska intervjun. (Fejes, Thornberg 2009 s. 126) För att få ett så uttömmande svar 

som möjligt utvidgades frågeställningarna med uppföljande frågor, vilket ökade reliabiliteten 

ytterligare vid intervjun. Intervjuanalysen gav en återspegling av det som kommit fram utifrån 

intervjuerna, vilket ökade studiens reliabilitet. 

Validitet handlar om kvalitet i forskning och i viken utsträckning den forsknings som 

genomförs och de metoder som används undersöker det den syftar till. Validitet inom 

kvalitativ forskning som denna, kan även andra begrepp som exempelvis trovärdighet, 

tillförlitlighet användas och handlar om hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är som följd 

av hur man gått till väga i sin datainsamling och analys. (Fejes, Thornberg 2009 s. 218).  

I studien har information och utförlig beskrivning av datainsamling genomförts där urval 

preciserats och motiverats. Transkriberingen tolkades och analyserades enligt en 

fenomenologisk analysmodell för hitta eventuella likheter eller teman och varianter till en 

slutlig analys. Validiteten har säkerhetsställts genom att inte ställa alltför ledande frågor vid 

intervjutillfällena utan istället vara neutral och uppmuntrande. I dataanalysen har ett sampel 

tillämpats mellan de olika delarna i analysmodellen.  

 

 



15 
 

4.6 Etiska överväganden 

De etiska aspekterna övervägdes innan genomförandet av datainsamlingen. Det finns fyra 

grundläggande och konkretiserade allmänna huvudkrav på forskningen som innebär 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som bör tas 

i beaktande (Vetenskapsrådet 2002). Inför datainsamling har information delgivits elever och 

vårdnadshavare där det framgår vilken som är ansvarig för studien. Där framgår även vad 

syftet med studien är, vilka metod/metoder som används, samt hur deltagandet kan bidra till 

studien. Vidare framgick att all data avkodas och att eleverna garanteras anonymitet, och att 

endast ansvariga kommer ha tillgång till det insamlade materialet, samt att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande i studien. Detta enligt information, konfidentialitet samt 

nyttjandekravet. Samtycke bekräftades genom vårdnadshavares underskrift i enlighet med 

samtyckekravet.  

Deltagarna får även möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar och slutsatser som 

forskaren gjort innan publicering.  

 

Resultat  

Resultaten från elevintervjuerna kommer här presenteras i löpande text och med citat. Innan 

resultaten presenteras elevernas fritidssysselsättning för att få en bild av var och en. Alla 

elever är flickor i åldern 13 år. 

Elev1: På fritiden är hon oftast hemma och arbetar med sina läxor, spelar tv-spel eller är på 

sociala medier. 

Elev 2: Brukar ofta vara på fritidsgården och spela pingis. Tidigare var hon aktiv i en 

friidrottsklubb men har nu slutat. 

Elev 3: Har tidigare spelat basket men har nu slutat då hon tycker det blir för mycket. 

Elev 4: På fritiden brukar hon rita och vara med sin familj. Hennes mamma vill att hon börjar 

på gymnastik och hon funderar på detta. 

Elev 5: Simmar och dansar på sin fritid. 
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Elev 6: Tidigare spelade hon basket, men har slutat eftersom hon känner att hon inte hinner 

med skolan då det var många träningar och matcher på helgerna. 

 

5.1 Sammanställning av intervjuer 

5.1.1 Elevernas uppfattning om hälsa  

Uppfattningen och på frågan om vad hälsa innebär för dem svarar elev 2 på detta sätt: 

”Man ska må bra och att man liksom ska ta hand om sig själv, äta bra, träna” (Elev 2) 

Elev 3: Nämner även att hälsa är att vara frisk och inte drabbas av sjukdomar:  

”Hälsa kan också vara utan sjukdomar, utan att man tillexempel är sjuk och sånt” (Elev 3) 

Hälften av eleverna förknippar hälsa med fysisk aktivitet inom kategorin idrott och sport. Elev 

5, 6, nämner endast idrott och sport som begrepp. Elev 3, som tidigare varit aktiv 

basketspelare, uttrycker sig så här: 

”Alltså om man tänker så här bilder och sociala medier och typ tänker så hära bra saker, så 

hära smala personer oftast, sport, träning, då tänker jag på hälsa” (Elev 3) 

På frågan ”Vad betyder hälsa för dig och vilka faktorer påverkar din hälsa?” svarar samtliga 

att det innebär att må bra och känna sig frisk och få energi att klara av olika saker i vardagen. 

När eleverna beskriver vilka faktorer som påverkar hälsan menar de att det handlar om att 

man äter bra mat, att man är fysiskt aktiv och rör på sig för att få motion. Elev 1 lyfter fram 

betydelsen av motion som en faktor att påverka sin hälsa.  

”Genom att vara ute mycket, röra på mig och ta frisk luft och promenader” (Elev 1) 

Även Elev 2, som tidigare varit en aktiv friidrottare, uttrycker att hon blir gladare av att röra 

på sig: 

”Jag gör någon aktivitet/…/ som jag gillar så blir jag självklart gladare. Jag känner att jag 

kommer igång. Jag är mer aktiv och hänger med” 

Elev 4 känner sig till en början osäker på vad hon kan göra men uttrycker sig så här: 

”Eh jag är inte säker på de…kanske kan jag få bättre motion och hälsa när jag går ut och 

springer eller handlar?” (Elev 4) 
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På frågan ” Vad betyder ohälsa för dig?” berättar alla eleverna att det handlar om ett 

ohälsosamt förhållningssätt till mat. Detta innebär att man inte äter ordentlig frukost och äter 

skräpmat alltför ofta. Två elever nämner även att vara lat och att inte orka göra något även är 

ohälsa.  

”Ohälsa är när man är väldigt lat. Man stannar alltid hemma, äter skräpmat och orkar inte 

göra någonting” (Elev 1) 

”Ohälsa är tillexempel om man inte ätit frukost, inte liksom...ja lat och inte orkar göra 

någonting” (Elev 2) 

Ohälsa kan även vara en relation mellan kropp och sinne, att man har en onyttig relation till 

sin kropp och sina tankar.  

”Det är typ att ha onyttig relation med sin kropp eller sina tankar eller nått” (Elev 4) 

När eleverna slutligen svar på frågan ”Berätta vad som är viktigt för att uppleva en god 

hälsa?” Två elever är osäkra medan flertalet elever vittnar om att det främst är att äta nyttigt 

och att röra på sig för att vara pigg och uppleva en god hälsa.  

”Att de här idrotten vi gör. Då tänker jag så här. Det är bra för mig, då det är jobbigt. Istället 

för att sitta och det är en bra start på dagen” (Elev 3) 

Elev 4 nämner även att kunna uppleva en god hälsa innebär att kunna vara ute i naturen. 

”Att äta nyttigt. Ta hand om sin kropp, vara ute i naturen och göra vad man vill”(Elev 4) 

 

5.1.2  Uppfattning om välmående 

Syftet var att undersöka elevernas välmående i samband med utökad fysik aktivitet och hälsa i 

stort. Vad kan stå att finna utifrån elevernas berättelse om sitt välmående?  

I syftet att besvara frågeställningarna fick eleverna inledningsvis frågan ”Vad innebär det att 

må bra för dig?” svarar majoriteten av eleverna att må bra innebär att vara glad och känna ett 

psykiskt välmående. 

”Att må bra är när man har ett leende på läpparna. Man känner sig bra inombords. Man är 

pigg, man orkar. Man ser på saker positivt” (Elev 1) 



18 
 

”Att må bra för mig är att jag är glad och som sagt äter bra och orkar. Aktiv på lektionerna 

och kan koncentrera mig mer” (Elev 2) 

”Jag vet inte riktigt. Att jag mår bra liksom, ja jag vet inte när jag känner mig glad” (Elev 6) 

Situationer då de mår som bäst är när de tillbringar tid tillsammans med vänner och familj. Att 

ha vänner är av stor betydelse där det är viktigt att man har en god relation. På frågan ” 

Berätta om situationer när du mår som bäst?” 

”När jag mår som bäst. Kanske när något bra hänt, när jag är stolt över mig själv. När jag 

gjort något bra. När jag är med vänner och familj” (Elev 1)  

”När jag är ute med vänner kanske eller när jag är med min familj, går och handlar eller 

något” (Elev 4) 

En av eleverna relaterar även till egen prestation som gör att hon mår bra. 

”Ja alltså jag är inte en person som är ledsen ofta/…./ med kanske om man klarat ett prov. 

Då kan jag klappa mig på axeln och då mår jag som bäst.” (Elev 3) 

Medan en elev mår bra av att se skillnad i sin fysiska prestation efter att hon tränat en tid. 

”Ja alltså om jag liksom tränat och tränat. Jag går ju på också på gym så när jag tränat och 

tränat och då ser skillnad, går ner i vikt då blir jag glad” (Elev 6) 

Situationer när de mår som sämst handlar ofta om sociala relationer. Två elever uttrycker sig 

så här: 

”När det händer grejjer typ. Vänner man bråkar med och ja kanske om man är lite arg, 

bråkar med syskon och så…jag vet inte…då mår jag dåligt” (Elev 6) 

”Som sämst när något dåligt hänt, eller att man kommer i något argument, eller så här har 

bråkat med någon, ja eller du har någon vän som har åsikter och det blir tjafs eller något 

dåligt i skolan tillexempel dåliga betyg, inte pluggat så mycket och inte orkar göra mycket” 

(Elev 1) 

Tre elever vittnar även om att ”inte ha något att göra” förknippar de med situationer då de mår 

som sämst. 

”Kanske helgerna när jag inte har något att göra och bara sitter hemma” (Elev 4) 
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”Som sämst? Då jag kanske inte har tillgång att göra någonting/…/ Kanske något som 

hindrar mig att göra något jag tycker om. Tillexempel när man vill gå ut med vänner och man 

har planerat det länge och då får man veta att man har prov dagen efter/…/ man får plugga 

istället” (Elev 3) 

”Ja det är nog typ när jag sitter hemma och inte gör någonting och liksom allmänt lat” (Elev 

2) 

I uppfattningen om pulspassen och hur dessa eventuellt har påverkat deras välmående under 

ett år av genomförande, då de haft två extra pulspass på morgonen förutom 

idrottsundervisningen, är de är de rörande överens om. Pulspassen har påverkat dem i positiv 

riktning mot ett välmående. Dessa upplevs positiva då de orkar mer och har energi för att 

klara av skolarbetet på ett bättre sätt jämfört med tidigare, samt att det är lättare att 

koncentrera sig och hålla fokus och få saker gjort i skolan. En elev uttrycker sig om 

skolarbetet på detta sätt  

”Från början var de jobbigt att ha fyra gånger per vecka, men när man kommer in i det blir 

det så här skönt, man vänjer sig/…/ Det gör det bättre i skolan. Man känner sig uppfrisk, man 

känner sig bättre, man fokuserar, koncentrerar sig på lektionerna. Man får saker lättare gjort 

på morgonen efter att man haft pulspassen” (Elev 1) 

Elev 6 uttrycker sig på ett liknande sätt: 

”Ganska bra. Man får röra på kroppen, lära sig nya grejer, alltså man får liksom mycket 

syre, man får röra på sig, man får bättre läsförståelse, vi pratar om det, det höjs upp liksom” 

(Elev 6) 

Vad gäller den fysiska kapaciteten har flera av dem även märkt skillnad då de känner sig 

starkare och orkar mer än tidigare. 

På sista frågan gällande ändrade livsvanor efter införande av pulspassen vittnar de om ändrad 

livsföring främst vad gäller kostvanor då de tänker mer på att äta nyttigt och regelbundet. 

”Ja, jag har liksom…till exempel förut så varje gång jag kom till skolan åt jag inte frukost, 

men nu har jag börjat och tar hand om mig mer. Det känns som min kropp är gladare”(Elev 

2) 
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”Jag tänker mer på vad man ska äta, att det är viktigare. För att man ska idrott på morgonen. 

Att istället för att skippa lunch och kanske gå till ICA och köpa snacks och sånt äter det som 

finns i matsalen. Så är det kanske…det som ändrats och att jag vet inte kanske tar ett större 

ansvar. Man blir bara mer och mer mogen…” (Elev 3) 

En elev nämner förutom andra ändrade livs vanor även att hon fått bättre sovvanor.  

”Ja, jag liksom ändrade helt och hållet. Jag försöker vara nyttig. Vakna tidigt på morgonen, 

byta om till idrotten. Allt har liksom ändrats. Sover tidigare för att kunna orka” (Elev 6) 

Fler av eleverna känner även en större tillit till sig själv vad gäller skolarbetet då de orkar 

koncentrera sig bättre och därmed förstå och utveckla sina kunskaper på ett bra sätt.  

”Jag var mer lite… det tog mer tid att förstå vad lärare sa eller att svara på frågorna 

tidigare. Mitt humör, ja jag kanske va mer nere förut, men nu mår jag bättre” (Elev 4) 

”Lite, typ som om jag orkar mer/…/ koncentrera mig bättre och orkar mer. (Elev 1) 
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6 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka flickors uppfattning om vad hälsa är för dem, samt 

hur deras välmående har påverkats i samband med utökad fysisk aktivitet i form av pulspass i 

skolan.  

  

6.1  Hälsodefinitioner samt påverkbara faktorer 

Den första frågeställningen i denna studie var ”Vilka hälsodefinitioner kan identifieras utifrån 

elevernas berättelse om sin hälsa?” Resultaten visar att flickornas uppfattning om vad 

begreppet ”Hälsa” innebär står att finna i att de mår bra fysiskt och psykiskt, vilket innebär att 

de mår bra, känner sig friska och får energi att klara av vardagen på ett bra sätt. Faktorer som 

kan påverka hälsan menar de handlar om att man äter bra mat, att man är fysiskt aktiv och rör 

på sig för att få motion. På frågan ” Vad betyder ohälsa för dig?” berättar alla flickorna att det 

handlar om ett ohälsosamt förhållningssätt till mat. Detta innebär att man inte äter ordentlig 

frukost och äter skräpmat alltför ofta.  

I rapporten ”Skolan och ungdomars psykosociala hälsa” (Ahrén 1984 s. 49f) framhålls även 

att goda matvanor, fysisk aktivitet och bra skolhälsovård är grundläggande behov och som är 

viktiga för att främja en god hälsa hos barn och ungdomar. Elevernas uppfattning om sin hälsa 

handlar framförallt om hur en hälsosam livsstil ska efterlevas kan handla om regelbunden 

motion och rätt kost för att undvika hälsorisker. (Quennerstedt 2006 s. 112f) Antonovsky 

myntade begreppet ”Salutogenes”- läran om hälsans ursprung och hävdar att motion och 

fysisk aktivitet kan vara en av flera handlingsstrategier för att motverka ohälsa (Antonovsky 

1991 s.7) 

 

Tre flickor förknippar hälsa med fysisk aktivitet i form av idrott och sport. Detta påvisas och 

berörs även i studien ”Med ett salutogent perspektiv på hälsa- ett sätt att utveckla elevers 

samtal om upplevelser av fysisk aktivitet” Då man försökt identifiera och studera elevernas 

upplevelse av fysisk aktivitet i relation till den egna hälsan har det visat sig att upplevelserna 

av fysisk aktivitet, succesivt övergått från beskrivningar av prestationer till upplevelser av 

fysisk aktivitet. (Jacobsson, Jakobsson 2018) Detta visar ytterligare vikten av att prata om 

upplevelserna och känslan i kroppen vid fysisk aktivitet med elever. Vidare att lyfta syftet och 

nyttan av rörelse och fysisk aktivitet och som är av stor betydelse för att kunna förstå 
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innebörden av hälsa. Det är inte aktiviteten eller idrotten i sig som är syftet utan vilka vägar vi 

tar för att nå fram till målet – god hälsa. 

Att ha ett socialt umgänge är av vikt för att må bra då det visade sig att majoriteten av 

flickorna ansåg att det är viktigt av att ha goda sociala relationer med familj och vänner. 

Situationer då de mår som bäst är när de tillbringar tid tillsammans med vänner och familj. 

Detta bekräftas och kan stå att finna i ”KASAM” i begrepp som begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. (Antonovsky 1991 s. 7.) Det är synen på tillvaron som spelar stor roll och 

då man ser den som meningsfull, få känslan av delaktighet, kunna påverka och är även detta 

en dimension av hälsa. En känsla som byggs upp hos individen och som påverkar hälsan. Att 

ha ett socialt umgänge är av stor vikt för många och för att må bra. 

 

6.2 Uppfattning om välmående i samband med utökad fysisk aktivitet  

Den andra frågeställningen i denna studie var ”Hur upplever eleverna sitt välmående och 

hälsa i samband med den utökade fysiska aktiviteten i skolan” 

Efter ett år med utökad fysisk aktivitet i form av pulspass upplever flickorna i studien att de 

har mer ork och energi då de även klarar skolarbetet på ett bättre sätt jämfört med tidigare. De 

uppger att det är lättare att koncentrera sig och hålla fokus och få mer saker gjort i skolan. 

Vad gäller den fysiska kapaciteten har flera av flickorna märkt skillnad då de känner sig 

starkare och orkar mer än tidigare. Med detta till grund finns samtidigt resultat från en tvåårig 

studie, i åldersspannet 6-13 år, där man utökat fysisk aktivitet från två pass till fem pass per 

vecka och som inte visar någon fördelaktig utveckling av varken arbetsminnet, matematisk 

kognition eller grit. Man fann dock en signifikant ökning av självbelastad stress bland flickor 

och eleverna i de yngre åldrarna. (Sjöwall, Hertz, Klingberg 2017). Intressanta olikheter 

framkommer och de ovannämnda studierna konstruerades på olika sätt med olika syften och 

frågeställningar, vilket gör det svårt att urskilja fungerande metoder. 

 

”Mer rörelse i skolan enligt Bunkeflomodellen” har likt eleverna i denna studie utökad motion 

på skolschemat med syftet att öka välbefinnandet och hälsan samt studieprestation. 

Preliminära och positiva resultat har lyfts fram som positiva effekter på skolprestation, liksom 

hälsodefinitioner har identifierats. De elever som haft daglig fysisk aktivitet i grundskolan 

verkar ta med sig livsstilen upp i vuxen ålder. Det har skett en livsstilsförändring bland de 
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som deltog i studien även efter att de avslutat grundskolan.(Fritz 2016) Vad gällde ändrade 

livsvanor för flickorna i denna studie har det visat sig att efter endast ett år med utökad rörelse 

vittnar de om en ändrad livsföring, främst vad gäller kostvanor, då de äter alltmer nyttigt och 

regelbundet. Fler av eleverna känner även en större tillit till sig själv vad gäller skolarbetet då 

de orkar koncentrera sig bättre och därmed förstå och utveckla sina kunskaper på ett bra sätt.  

 

Man kan utifrån ovanstående översikt konstatera att det finns ett behov att öka kunskapen om 

hur utökad fysisk aktivitet i form av pulspass, kan bidra till ett förbättrat välmående. 

 

6.3  Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ ansats i denna studie anses väl vald som datainsamling för att identifiera 

frågeställningarnas olika aspekter som ett led i den tidigare kvalitativa delstudien i 

forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning”. Detta för att kunna gå djupare i 

begreppet hälsa samt att identifiera elevernas egen uppfattning och tankar kring företeelsen 

utökad fysisk aktivitet i skolan. Metodansatsen är ett sätt för att se variationer mellan 

individers uppfattning, snarare än likheterna. Ge en fördjupad förståelse både av lärandet, men 

även resultatet av lärandet. (Fejes, Thornberg 2009 s. 32) För att få ett så uttömmande svar 

som möjligt utvidgades frågeställningar med följdfrågor, vilket gjorde att deltagarna kunde 

diskutera och förklara sina åsikter och påstående på ett bättre sätt, där även stöttning av 

författaren gavs för att förklara och förtydliga frågeställningarna. Då deltagarna ej har svenska 

som modersmål förekom begreppssvårigheter, vilket eventuellt kan ha medfört ett sämre 

utfall då de inte har kunnat beskriva sin upplevelser på ett uttömmande sätt. Resultaten och 

utfallen tolkades och analyserades från varje intervju och för varje individ ingående för att 

hitta variationer och eventuella likheter eller teman till en slutlig analys. Genomförande med 

sex intervjudeltagare anses ändå som tillräcklig. Inledningsvis och innan genomförandet av 

datainsamlingen genomfördes även en pilotstudie med tre deltagare för att se om 

intervjumaterialet höll och om det eventuellt behövdes korrigeras, samt att även få en chans 

att testa den tekniska utrustningen.  

En intressant aspekt kan vara om utfallet hade skilt sig om urvalet av deltagare hade sett ut på 

ett annorlunda sätt vad gäller aspekten språk och uttrycksförmåga samt vidare förståelse bland 

deltagarna samt i takt med ökad ålder och mognad. Urvalet av deltagare i studien kan 
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eventuellt alltså vara en aspekt som påverkat resultatet, eftersom de ej har svenska som 

modersmål. Med detta till grund kan även resultaten tolkas med försiktighet.  
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6.4 Slutsats 

Flickornas uppfattning om begreppet hälsa i denna studie handlar till övervägande del om att 

må bra både fysiskt och psykiskt. De lyfter fram motion och att man rör sig som en viktig 

aspekt till att man har en god hälsa. Vidare lyfter de fram vikten av goda kostvanor, samt att 

en bra start på dagen är att äta frukost. Det anser att det är viktigt att ha ett socialt umgänge 

och goda relationer och ett socialt umgänge för att må bra. Hälsobegreppet förknippas med 

någon form av idrott eller sport. 

Vad gällde ändrade livsvanor i denna studie har det visat sig att efter endast ett år med utökad 

rörelse i form av pulspass vittnar flickorna om en ändrad livsföring främst vad gäller 

kostvanor då de äter alltmer nyttigt och regelbundet. De har mer energi och känner sig 

starkare, samt klarar av skolarbetet bättre jämfört med tidigare. De upplever en ökad 

koncentrationsförmåga och ork att hålla fokus och få mer saker gjort i skolan, samt förstår och 

utvecklar sina kunskaper på ett bättre sätt jämfört med tidigare. Min uppfattning och tolkning 

är att flickornas ökade välbefinnande även står att finna i en ökad självmedvetenhet och 

självförtroende, där de även känner en ökad tilltro till sin egen förmåga. 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning rörande relationen mellan fysisk aktivitet, hälsa och välmående samt 

skolprestationer skulle kunna bestå i att identifiera skolprestationerna och kategorisera dessa, 

samt även att försöka se orsaker och samband vad gäller skillnaden mellan pojkar och flickor 

ytterligare. Detta eftersom tidigare forskning visar att pojkarna är den grupp som gynnats 

mest vad gäller skolprestation i samband med utökad fysisk aktivitet. Genom att undersöka 

olika beröringspunkter såsom koncentration och arbetskapacitet samt betyg i de olika ämnena, 

men även slutbetyget i årskurs 9. Att försöka hitta olika typer av orsakssamband vore ytterst 

intressant. Vidare att finna orsaker till att välmående försämras bland flickor i takt med ökad 

ålder. En intressant synvinkel skulle även kunna vara om resultaten i denna studie sett 

annorlunda ut om deltagarna inte hade varit fysiskt aktiva på sin fritid.  
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Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar elevernas uppfattning om sin 

egen hälsa i samband med utökad rörelse på skolan i form av pulspass.  

- Vilka hälsodefinitioner kan identifieras utifrån elevernas berättelse om sin hälsa? 

- Hur upplever eleverna sitt välmående och hälsa i samband med den utökade fysiska 

aktiviteten i skolan? 

 

Sökord 

Hälsa, välbefinnande, fysisk aktivitet, pulsträning, idrott varje dag, daglig rörelse, 

Bunkefloprojekt, folkhälsomyndigheterna, centrum för idrottsforskning.  

 

Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children 

Flickors egen uppfattning om hälsa och välbefinnande, Flickors uppfattning, fysisk hälsa 

 

 

Kommentar 

Referenserna och även aktuell forskning kring ämnet hittades i lånad litteratur, sökningar på 

nätet och i DIVA, samt Google scholar 

Forskarkollegor har även tipsat om artiklar och avhandlingar som är av intresse för denna 

studie. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Informationsbrev och medgivande  

Forskningsstudien ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning”- intervju 

Under HT 18 – VT 20 genomför vi en forskningsstudie på tre skolor i Järfälla. Som ett led i 
detta har jag för avsikt att genomföra ytterligare en studie i form av en intervju med utvalda 
elever rörande elevernas uppfattning om sin hälsa samt upplevelserna av pulspassen. För 
detta behöver jag vårdnadshavaren/s medgivande. 

Kort presentation av projektet  

I denna studie har jag för avsikt att, som i led av de positiva resultaten från förra läsåret, 
försöka ta reda på  

- Vilka hälsodefinitioner kan identifieras utifrån elevernas berättelse om sin hälsa? 

- Hur upplever eleverna sitt välmående i samband med den utökad fysisk aktiviteten till 

deras hälsa i stort? 

Vem deltar? Eleverna som deltar i studien är utvalda elever i åk 7. Dessa elever är utvalda i 
samråd med idrottsläraren Ali Jamshidpey 

Finns det något bra med detta? 

Elever som är med i denna studie hjälper oss att ytterligare förstå vilken eventuell nytta man 
kan ha av pulshöjande aktiviteter i skolan. Jag hoppas att du ska tycka att det är intressant 
att ditt barn deltar i studien. 

Finns det något dåligt med detta? 

Nej, men om du skulle känna dig oroligt så hör av dig till mig.  All data kommer att kodas och 
eleverna garanteras anonymitet. Deltagande i studien är helt frivilligt och eleven kan när 
som helst avbryta deltagandet i studien.  

Vart tar informationen om elevens prestation vägen? 

När jag som forskar redovisar vad jag har kommit fram till så kommer ingen att få reda på 
vad den enskilde eleven har presterat eller uttalat sig om, varken lärare eller andra elever. 
En 15 hp uppsats (GIH) skrivs där resultaten redovisas anonymt. 

Tack för att du läste igenom brevet! Om det är något mer du undrar över, tveka inte att höra 
av dig via mail så svarar jag så snart jag kan. 

  

Annika Eklund Förstelärare/Idrottslärare: annika.eklund4@jarfalla.se 

mailto:annika.eklund4@jarfalla.se
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Medgivande om deltagande ”Rörelser för bättre hälsa och inlärning”, med 

intervju kring ”Ungdomars uppfattning om sin hälsa och sitt välmående i samband med 

utökad fysik aktivitet i skolan” 

 

 

Elevens namn  _    

 

JA, jag ger tillstånd att mitt barn deltar i studien och att data används anonymt 

 

NEJ, jag ger inte tillstånd att mitt barn deltar i studien där data används  

 

 

Vårdnadshavare underskrift 1.   _   

 

Vårdnadshavare underskrift 2.   _   

 

Datum____________________________ 
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Bilaga 2 - intervjuguide  

Inledning  

- Berätta vad heter du och hur gammal du är.  

- Vad gör du på fritiden som kan innebära någon form av träning eller andra typer 

av fritidsaktiviteter. 

Vilka hälsodefinitioner kan identifieras utifrån elevernas berättelse om sin 

hälsa? 

-  Vad tänker när du hör ordet hälsa? 

-   Vad betyder hälsa för dig? 

-  Berätta vilka faktorer påverkar din hälsa? 

-  Vad betyder ohälsa för dig? 

-  Berätta vad som är viktig för att du ska uppleva en god hälsa? 

Vilka uppfattningar står att finna i välmående i samband med utökad fysisk 

aktivitet”  

-  Vad innebär det att må bra för dig? 

-  Berätta om situationer när du mår som bäst? 

-  Berätta om situationer när du mår som sämst? 

-  Vad tycker du om pulspassen? 

-  Beskriv hur har pulspassen påverkar hur du mår? 

-  Har du ändrat ditt sätt att leva jämfört förra hösten och innan starten för 

pulspassen? 

Övrigt 

Finns det något som du vill tillägga eller som du känner att du inte fått fram i intervju 

eller som jag missat att ta upp med dig. 

- Om ja… Vad i sådana fall? 

- Om nej… tack för din medverkan 

 

 


