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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs nio har för uppfattning om 

begreppet hälsa. Ambitionen är att nå en djupare förståelse för hur elever tänker och resonerar 

kring begreppet hälsa.   

Frågeställning: 

- Vad har elever i årskurs nio för uppfattning kring begreppet hälsa? 

 

Metod 

Denna studie bygger på ostrukturerade intervjuer utifrån den kvalitativa metoden. Författaren 

har intervjuat fyra elever, två killar och två tjejer i årskurs nio. Intervjuerna har skett vid tre 

olika tillfällen med samma deltagare alla gånger. 

 

Resultat 

Från resultaten av intervjuerna kan man dra slutsatsen att dessa elever var relativt 

samstämmiga i uppfattningen om vad begreppet hälsa innebär. De ansåg att hälsa handlar om 

hur man mår och att olika faktorer påverkar hälsan såsom kost, motion, skola, familj, rökning, 

alkohol och självförtroendet.  

 

Slutsats 

Denna studie har gett mig en inblick i hur elever uppfattar begreppet hälsa och visat att det 

kan finnas skillnader i uppfattningar hos eleverna, beroende på deras bakgrund, 

levnadsförhållanden och livsstil. Skolan kan säkerligen ha en inverkan på många elevers 

uppfattning då de kommer i kontakt med hälsa. Därigenom är det viktigt som lärare att 

tydliggöra kursplanen så att eleverna på bästa möjliga sätt förstår sambandet mellan alla de 

olika faktorer som påverkar ens hälsa och att de kan tillämpa de kunskaperna i ett 

livssammanhang. 
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1  Inledning 

Hälsa är ett väl omtalat begrepp i samhället. Detta begrepp florerar flitigt i media, bland annat 

finns det en hel del hälsotidningar ute i butikerna. På senare år har utbudet av olika 

hälsotidningar ökat enormt.  Som exempel kan ges iForm, Må Bra, Fitness Magazine m.fl. 

Även kvällspressen har snappat upp denna trend och många gånger kan man läsa löpsedlar 

med texter som ”så här går du ner fem kilo på två veckor”. Generellt sett är ungdomstiden en 

sökande fas där man försöker hitta vem man är, man söker identitet och är relativt 

lättpåverkad.  Hur medvetna är dagens ungdomar om sin egen hälsa och vad anser de att detta 

begrepp omfattar?  

 

 Idag talas det allmänt om att barn och ungdomar har blivit alltmer fysiskt inaktiva (Rydqvist 

& Winroth, 2003). Uppgifter om ett mer ”stillasittande” samhälle, med ökad risk för övervikt 

bland såväl vuxna som barn och ungdomar, förekommer allt oftare i media. Fysisk inaktivitet 

lyfts fram som en bidragande orsak till vällevnadssjukdomar som till exempel diabetes och 

hjärt- och kärlsjukdomar (Regeringens proposition 2002/03:35, socialdepartementet 2003)  

Denna studie är en undersökning kring hur elever uppfattar begreppet hälsa. Vilka tankar och 

erfarenheter har eleverna? Detta är intressant då man som idrottslärare kan få en djupare 

förståelse för vad hälsa betyder för dem.  

 

2  Bakgrund 

2.1  Definition av hälsa 

Enligt den webbaserade Nationalencyklopedin är hälsa ett tillstånd då människan upplever sig 

må bra psykiskt, fysiskt och socialt( http://www.ne.se/sok?q=h%C3%A4lsa). Med andra ord 

ett brett täckande begrepp som även inkluderar frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning.  Den syn som beskrivs utgår ifrån World Health Organization förkortat 

WHO (världshälsoorganisationen), deras tolkning tar hänsyn till hela människans situation. 

Trots denna tolkning är uppfattningen av begreppet skild i de olika delarna i världen. Mycket 

p.g.a. den spridda livssituationen som råder i länderna. I folkhälsorapporten från 

Socialstyrelsen 2005 (Ardbo, C. m.fl. 2005) står det att synen på hälsa förändras över tid.  De 

har dragit slutsatsen att synen på vad hälsa är hör ihop med värderingar och kulturmönster. 

Rydqvist & Winroths definition av hälsa är att: ”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt 
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med resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina personliga 

mål”( s.16).  

 

2.1.1  Den svenska skolplikten och skolans ansvar 

Alla barn har skolplikt i Sverige och en rätt att få en bra förberedelse för livet. Utifrån de 

folkhälsorapporter som getts ut under de senaste åren går det dock att se hur hälsoklyftan ökat 

i samhället. Skolan har till uppgift att omfatta alla, men viktigt där är att komma ihåg hur 

verkligheten faktiskt ser ut. Sanningen är den att många hamnar utanför på ett eller annat sätt, 

vilket kan avspegla sig för resten av livet (Nilsson A. 1998, s.157). 

 

2.1.2  Skolverkets kursplan för idrott och hälsa 

I skolverkets kursplan för idrott och hälsa står det att: 

”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. 

Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur 

vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 

sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan” (SKOLFS: 

2000:135).  ”Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och 

tankar är beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens 

kroppsuppfattning utvecklas”  

Ett av målen i skolverkets kursplan är att eleven ska ha uppnått följande i slutet av det nionde 

skolåret: 

”Eleven skall  

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang” (SKOLFS: 2000:135).  
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2.1.3  Faktorer som påverkar hälsan 

Miljö 

 I närmiljön inkluderas familjeförhållanden och boendemiljö, vilka har stor betydelse för 

uppväxten, utvecklingen och hälsan (Rydqvist & Winroth, 2003, s. 17). Det finns flera 

faktorer som berör den omgivande miljön, såsom skoltiden, relationer, arbete, fysisk miljö, 

samhälle och kultur m.fl.  Dessa faktorer i vår omgivning kan ha en avgörande roll för vår 

hälsa (Rydqvist & Winroth, 2003, s.18-19).  

 

Arv 

 Under hela livet pågår utveckling. Denna utveckling sker genom ett ständigt samspel mellan 

individen och omgivningen. Rydqvist & Winroth hävdar att vi föds med en genetisk grundkod 

och denna kod är unik för varje människa. Exempelvis har en del av oss goda förutsättningar 

att springa fort medan andra är bättre på att skriva. Alla kan utvecklas utifrån sina 

förutsättningar, där tid och förmåga kan utgöra begränsande faktorer (Rydqvist & Winroth, 

2003, s. 19).  

 

Livsstil 

Levnadsvanorna är av avgörande betydelse när det gäller mat, motion, sömn och droger i 

form av alkohol och tobak. Livsstilen innefattar bland annat frågor som hur man använder sin 

tid och vad man har för värderingar (Rydqvist & Winroth, 2003, s.20) 

 

2.1.4  What are Health and Wellness? 

I sin artikel ”What are Health and Wellness?”, skriver Steven Jonas sin egen uppfattning om 

hur man tillämpar hälsa och en välmående livsstil så att riskerna minskar för en rad sjukdomar 

och negativa hälsotillstånd. Han anser att hälsotillståndet bestäms av tre breda faktorer; 

genetiska, miljömässiga och personliga beteenden. Steven beskriver även tio centrala begrepp 

av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande (Jonas, 2010, s.10).  

1.) Hälsa är ett tillstånd att vara, välbefinnande är en process att vara. 
2.) Hälsotillståndet bestäms av ett brett spektrum faktorer, inte bara av en.  

3.) Hälsa har en naturhistoria, precis som sjukdom. 

4.) Det centrala för välmåendeprocessen är ett brett spektrum av hälsa och friskvårds 

verksamheter och -insatser.  

5.) Hälsorisker kan minskas, sällan är det någon visshet om resultatet.  
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6.) Essensen av hälsolevande och välmående är att uppnå balans i ens liv.  

7.) De flesta personliga beteenden kan ändra på ens sätt att anstränga sig samtidigt som 

det finns en gemensam mental väg till framgång.  

8.) Motivation är en process, inte en sak. 

9.) Bedömning, målformulering och mobilisera motivation är de centrala mentala 

uppgifterna i personlig beteendeförändring.  

 

Han nämner även att vissa folk tror att hälsa är motsatsen till sjukdom, men även de gamla 

grekerna kände att det inte var så enkelt (Jonas, 2010, s.10). De grekiska läkarna hade en 

förklaring till hälsa, de trodde nämligen att hälsa var ett tillstånd för perfekt balans.  När 

människokroppen är perfekt balanserad då är man frisk och en störd balans resulterade i 

sjukdom (Jonas, 2010, s.11).  

2.1.5 Tidigare forskning 

Ur antologin ”Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller hälsorisk?” har Agneta Nilsson 

intervjuat sju ungdomar som går på gymnasiet. De fick associera till begreppet hälsa och 

berätta vad de ansåg vara viktigt för att de ska må bra. Hälsa kopplas ofta ihop med något som 

är tråkigt eller extremt hälsosamt som t.ex. att äta nyttigt, vitaminer, motionera med andra ord 

leva ett sunt liv. När ungdomarna beskrev hälsa talade de utifrån psykologiska och sociala 

situationer. Sitt välbefinnande relaterade de till sin omgivning som t.ex. familjeförhållanden, 

vänner, hur det går i skolan osv. De upplevde att självförtroendet och självkänslan var som ett 

slags skydd, där självförtroendet hjälper en när man går igenom svårigheter. Det var även 

viktigt att bli sedd och bekräftad av föräldrar och kompisar. Hälsa beskrivs både som något 

fysiskt och psykiskt där det gäller att finna en balans (Nilsson, 1998, s.107).   

Överläkaren och docenten Magnus Dencker vid Skånes universitetssjukhus har gjort studier 

om barns livsstil och hälsa. Studierna har gjorts på tioåringar med uppföljningar. Hans 

forskning visar att riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom börjar i tidig ålder. Han har 

tillsammans med andra forskare på Ortopediska kliniken i Malmö gjort studier för att belysa 

riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Det har undersökts om det finns ett samband mellan 

vilken kondition barnet har, hur mycket fett barnet bär på och risken att få hjärtinfarkt längre 

fram (www.sund.nu/docs/artikel.asp ).  

 

Den tredjedel av barnen som hade sämst kondition, hade även andra riskfaktorer, som ökat 

blodtryck, mer kroppsfett och var tjockare om magen. 

4 

 

http://www.sund.nu/docs/artikel.asp


Man upptäckte också att en del barn med större mängd kroppsfett hade ett större vänster 

förmak i hjärtat. Detta kan innebära en ökad risk att drabbas av olika hjärtsjukdomar i vuxen 

ålder (www.sund.nu/docs/artikel.asp ).  

 

2.1.6  Teoretiska utgångspunkter - Antonovsky 

Aaron Antonovsky ser på hälsa utifrån två perspektiv; Det patogena och det salutogena 

perspektivet. Begreppet Patogenes (från grekiska orden pato= sjukdom och genes= ursprung) 

beskriver uppkomsten och om vad som orsakar sjukdom (Medin & Aleksanderson, 2000, 

s.63).  Salutogenes (från latinets salus betyder hälsa) är ett begrepp vars perspektiv fokuserar 

på vad som orsakar och bibehåller hälsa (Medina & Alexandersson 2000, s.63). Antonovsky 

utgår från det salutogena perspektivet – hur det kommer sig att så många människor som 

utsätts för tillvarons alla påfrestningar, ändå upplever sig vara tillfreds med livet. Detta 

eftersom det patogena perspektivet enbart tar upp och beskriver varför människor blir sjuka.  

Istället för att fråga vad som orsakar att någon drabbas av en viss sjukdom, frågar man vilka 

faktorer som bidrar till att vara frisk och ha hälsa. 

 

Själva grundtanken i Antonovskys teori om hälsa är att människor utsätts för olika 

påfrestningar i livet, exempelvis stress. Om man har god förmåga att begripa, hantera och 

känna mening i olika livssituationer och i den stressfyllda tillvaro som man lever, har man 

god hälsa, eller som det kallas inom det salutogena perspektivet, stark KASAM (Medin & 

Alexandersson 2000, s.64).  

 

Begriplighet 

Utgör kärnan i den ursprungliga definitionen. Handlar om i vilken utsträckning vi upplever 

det som möter oss och de känslor som vi erfar som förnuftmässigt begripliga en slags 

information som är ordnad, sammanhängande och strukturerad (Antonovsky, 2005, s.44).  

 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om att kunna möta utmaningar, att ha vissa resurser under kontroll och 

att kunna lita på sina egna, likväl som andras, resurser. En hög känsla av hanterbarhet kan 

innebära att man som person inte upplever sig som ett offer för omständigheterna 

(Antonovsky, 2005, s. 45). 
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Meningsfullhet 

Här hänvisas det till att vara delaktig, att livet har en känslomässigt värdefull mening som det 

är värt att engagera sig i. Här är delaktighet och medbestämmande av stor betydelse. 

Meningsfullhet uppstår när människan får känna delaktighet och medbestämmande i sociala 

situationer (Antonovsky, 2005, s.45).  

 

Begreppet KASAM står för ”känsla av sammanhang”. I hälsans mysterium beskrivs 

begreppet enligt följande; känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande, varaktig men samtidigt dynamisk känsla av tillit 

till att (1) de stimuli som har sitt ursprung från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga. (2) De resurser som krävs för att man ska kunna 

möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, samt (3) dessa krav är 

utmaningar värda investering och engagemang (Antonovsky, 1991, sid 41).  

Det finns därmed inte någon direkt definition på begreppet hälsa. Antonovskys syn på hälsa 

grundar sig på att tillvaron är full av påfrestningar och svårigheter som människan måste lära 

sig att hantera.  

 

Ur ett salutogent perspektiv måste man även räkna in kulturella och ekonomiska orsaker till 

livsstilen där arbete, boende, inkomst och fysisk och social miljö kan påverka hälsan samt 

även styra valen av beteende. Det salutogena perspektivet innebär att man bör se på hälsa ur 

en positiv synvinkel och inte lägga fokus på sjukdomar.  

 

3 Syfte och frågeställning 
Syfte 

Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för vad begreppet hälsa betyder 

för elever i årskurs nio. Utifrån elevernas erfarenheter är ambitionen att få kunskap om hur 

elever tänker och resonerar kring begreppet hälsa. 

 

 

 

Frågeställning 

Vad har elever i årskurs nio för uppfattning kring begreppet hälsa? 
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4  Metod 

I den här studien har jag använt mig av en kvalitativ ansats där min metod är ostrukturerade 

intervjuer. Undersökningen bygger på intervjuer med fyra elever, två tjejer och två killar från 

årskurs 9, på en av skolorna i Stockholms södra förorter.  

En kvalitativ studie är att föredra då det gäller att komma åt människors föreställningar och 

erfarenheter, vilket är syftet med denna undersökning. När en kvalitativ metod används tolkar 

man beteenden hos andra människor (Stukát, 2005, s.32) och försöker därmed förstå hur 

individer relaterar till sin omgivning istället för att mäta hur många som tycker på ett visst 

sätt. Detta synsätt har vuxit fram ur de humanistiska vetenskaperna, där man lägger vikten vid 

holistisk information (uppfattningen att helheten är mer än summan av delarna) (Stukat, 2005, 

s.32).  Den kvalitativa metoden med intervjuer passar föreliggande studie då det ger en 

djupare förståelse för elevernas uppfattningar om hälsa.  

När man intervjuar kan man använda sig av strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. I 

strukturerad intervju använder man sig av ett intervjuschema, där ordningsföljden av frågorna 

är bestämda. Denna form av intervju innebär att man i princip får samma svar som när man 

t.ex. använder sig av enkäter (Stukát, 2005, s.38). I ostrukturerade intervjuer ställer man ett 

antal huvudfrågor som då ställs till alla som blir intervjuade och svaren blir på så sätt mer 

individuella. Den som intervjuar kan formulera frågorna så att den som intervjuas lättare 

förstår frågorna. Här kan man ställa följdfrågor som t.ex. hur tänker du där? vad innebär det? 

(Stukát, 2005, s.39)    

 

För denna studie valdes den ostrukturerade intervjuformen där ett antal huvudfrågor låg till 

grund för intervjuerna. Det fanns även utrymme att ställa följdfrågor. Fördelen med att 

använda denna intervjuform är att man kan bli mer ingående i sina frågor. Denna metod är 

enkel och kräver inte mycket utrustning, det som behövs är papper och penna för att skriva 

ner de muntliga svaren från eleven. En nackdel med att intervjua är att tiden inte alltid räcker 

till samt att analysarbetet av själva materialet från intervjuerna kan vara besvärliga, då svaren 

oftast inte är svart på vitt.   

Det går även att använda sig av bandspelare, nackdelen kan dock vara att den som blir 

intervjuad inte känner sig bekväm. Samtidigt kan det också vara till stor fördel att spela in 

intervjuerna eftersom det näst intill är omöjligt att hinna skriva ner allt som sägs (Stukat, 

2005, s.39).   
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4.1  Urval 

Jag valde att göra mina intervjuer på min VFU- skola som ligger i Stockholms södra förorter.  

Eleverna som medverkade går i årskurs 9, detta är en åldersgrupp jag bland annat kommer att 

undervisa i. Jag tog kontakt med min handledare på VFU-skolan och informerade honom om 

den planerade studien. Vid intervjutillfället fanns bara en av de fyra klasserna från årskurs 9 i 

skolan vilket gjorde att inriktningen för intervju föll på den klass som fanns närvarande. 

Handledaren valde slumpmässigt ut de fyra eleverna jag skulle intervjua.  Det genomfördes 

fyra intervjuer med två tjejer och två killar. När man genomför en kvalitativ studie är man inte 

ute efter att generalisera utan man söker en djupare förståelse (Stukát, 2005, s.32).  Därmed 

kan resultatet endast vara gällande för denna undersökning.  

 

 

4.2  Genomförande 

Vid intervjutillfällena gick jag igenom de fyra etiska principerna som betonas i HSFR:s 

etikregler (1990). Intervjuerna skedde vid tre olika tillfällen i ett klassrum och de varade i ca 

15-20 minuter. För att få svar på hur eleverna uppfattade begreppet hälsa ställdes följdfrågor 

som syftade till att eleverna skulle utveckla sina svar och förklara hur de tänkte. Exempel på 

följdfrågor var, ”hur tänker du?”, ”berätta mer” osv. Jag hade papper och penna som jag 

använde för att skriva ner deras svar och sedan renskrev jag det på datorn.  

 

 

4.3  Databearbetning 

Jag har låtit eleverna vara anonyma och inte använt deras namn, utan valt att skriva kille A, 

kille B samt tjej A och B. Jag skrev ner svaren med hjälp av papper och penna och därefter 

renskrev jag dem på datorn. Vid bearbetning av resultatet finns det olika sätt att redovisa 

dessa på. Jag valde att leta efter uttalanden som beskrev vad hälsa var för eleverna och utifrån 

det göra underrubriker så att man får en bättre överblick av själva resultatet.  

4.4  Etiska aspekter 

Inför varje intervju med eleverna informerade jag dem om de fyra olika sorters krav som jag 

måste följa när jag gör en sådan undersökning. Därefter fick de bestämma själva om de ville 
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medverka i intervjuerna. Den första principen är informationskravet där jag informerade 

eleverna om studiens syfte, vad jag ska använda den till och att det självklart är frivilligt att 

delta. Den andra principen är samtyckeskravet där deltagarna har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. I vissa fall bör det inhämtas samtycke från vårdnadshavare om deltagarna är 

under 15 år, vilket jag inte behövde göra eftersom eleverna som intervjuades var 15 år. Den 

tredje principen, konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna som eleverna lämnar under 

intervjuerna förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem. Slutligen den fjärde 

principen där jag informerade om att intervjumaterialet endast används i denna studie, alltså 

för forskningsändamål (Forskningsetiska principer, s. 7-14).   

 

 

4.4.1  Reliabilitet 

Möjligheten att återskapa denna studie ökar med en högre reliabilitet. Med det menas att 

studien som görs har utförts med noggrannhet och helst med upprepad mätning för 

trovärdigare resultat. Genom att använda sig av intervjuer kan man fördjupa sig i 

respondenternas svar genom att ställa följdfrågor. Jag som intervjuar kan förklara frågorna på 

ett sätt så att den som intervjuas förstår bättre. Dock kan det förekomma felkällor eller 

feltolkningar i intervjusammanhang vilket man bör ha i åtanke (Stukat, 2005, s. 126).  

För just denna studie ansåg jag att intervjuer var den metod som var bäst lämpad för att 

besvara själva syftet. Det kan både vara en svaghet och en styrka med intervjuer, då svagheten 

kan vara att jag på något sätt kan ha påverkat respondenterna även fast att jag har försökt att 

vara neutral. Styrkan kan vara att jag kunde vidareutveckla det respondenterna sa genom att 

ställa följdfrågor och på det sättet få en djupare förståelse för hur de tänker.  En annan faktor 

som kan ha påverkat kan vara att jag inte är van vid att intervjua. Alla respondenter fick svara 

på samma frågor, men däremot kan det skilja sig en aning med följdfrågorna beroende på vad 

de svarade. Alla fick lika mycket tid vid intervjuerna (Stukat, 2005, s.125-126).  

 

4.4.2  Validitet 

Validitet innebär att ”man mäter det som man avser att mäta” (Stukat, 2005, s. 126). I denna 

undersökning anser jag att validiteten är bra, då syftet tydligt framgick genom intervjuerna 

som genomfördes. Något som man ska tänka på när man har med människor att göra är att 

man med säkerhet inte kan veta om de som blivit intervjuade svarade ärligt. Det finns en 
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möjlighet att de som intervjuas inte vill visa sina brister och istället vara till lags och svarar 

det som intervjuaren tros vill höra. Det är viktigt att skapa en förtroendefull situation men 

samtidigt ha i åtanke att man ändå kanske inte får helt ärliga svar (Stukat, 2005,s.128).  Alla 

som intervjuades hade utländsk bakgrund och för att undvika missförstånd var jag noga med 

att förvissa mig om att frågorna hade uppfattats korrekt.  

 

5  Resultat 

I intervjuerna framgick det vad eleverna hade för uppfattningar om begreppet hälsa. Något 

som även framgick var att de hade svårt att klart och tydligt definiera vad hälsa är och hur 

man gör för att uppnå god hälsa. Enligt eleverna handlar hälsa om hur man mår och faktorer 

som påverkar det är bland annat kost, motion, skola, familj, rökning och alkohol samt den 

mentala biten så som självförtroende.  Efter bearbetning av intervju materialet framkom åtta 

teman som redovisas nedan. 

 

Inte för sund men inte heller för osund 
Tre av eleverna ansåg att man måste ”hitta en balans” där man inte är för sund eller för osund.  

Vid följdfrågan om hur man gör för att hitta denna balans svarade de tre ungdomarna 

följande; 
Det gör man genom att mestadels äta nyttigt och ibland äta typ pizza, hamburgare (Kille B) 

 

Försöka att inte äta godis varje dag, för man blir pigg en stund sen blir man trött igen (Tjej B) 

 

Träna lagom, typ tre gånger i veckan det räcker, man ska inte överdriva hahaha fan man måste ju 

leva också!(Kille A)  

 

Hälsa är att må bra (Tjej A) 

 

För att uppnå en god hälsa svarade eleverna bland annat att det är viktigt att träna, jogga, 

gymma, cykla och att röra på sig varje dag. Hälsa är att ta hand om sin kropp så att man mår 

bra. Att må bra kan man säga är en sammanfattande känsla, som därmed ger uttryck för ett 

positivt tillstånd. Sammanfattningsvis svarade tjej A att ”hälsa är att må bra” men det 

framkommer inte hur man gör för att må bra. Men det går däremot att dra slutsatsen att det är 

en upplevelse av något positivt.  
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Hälsa- både fysiskt och psykiskt 
Upplevelsen om att ha en bra hälsa är individuell, varje människa kan befinna sig i olika 

livssituationer i olika perioder i livet. Man kan vara diagnostiserad sjuk men ändå uppleva att 

man har en god hälsa, likväl som att man kan uppleva ohälsa trots att man inte är sjuk. 

 
Om man är ledsen och känner sig nere så kan man typ ha ont i huvudet ofta (Tjej B) 

 

Hälsa är både fysiskt och psykiskt (Tjej A och Kille B) 
 

Följdfråga: på vilket sätt är hälsa fysiskt och psykiskt?  

Man kan inte bara vara stark fysiskt och sedan känna sig svag mentalt eftersom då spelar det 

ingen roll hur stark eller snabb man är om man inte tror på sig själv, då kommer man ju aldrig 

framåt.  

 

Här betonas det att både den fysiska och psykiska biten hör ihop för ett väl fungerande 

välbefinnande med kropp och själ.  

 

Skolans inverkan 
Skolans inverkan på hur hälsa upplevs är av betydelse. Eleverna tillbringa många timmar om 

dagen i skolan och för eleven är det viktigt att träffa sina kompisar, bli sedd och få stöttning 

av lärare. 

 
Om det går dåligt med betygen eller typ om man ligger efter i något ämne så känns det 

jättejobbigt att försöka hinna ikapp samtidigt som att hänga med på lektionerna och prestera bra 

där… (Tjej A) 

 

Det är viktigt att lärarna stöttar och finns där om man behöver prata om nått… (Kille A) 

 

Det roligaste med skolan är att man träffar sina kompisar i flera timmar, varje dag. Vi  

skrattar och har kul (Kille B) 

 

Ibland när det är stökigt i matsalen vill man inte sitta där och äta. Bäst är det då det är städat i 

skolan, då mår man bättre. Det är lite jobbigt ibland, för tjejer måste alltid vara snygga annars 

kan man bli utfryst. (Tjej B) 
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Hur det går i skolan påverkar därmed för många hur man mår, om det går dåligt med betygen 

och det är jobbigt med kompisarna så går det ut över familjen.  

Här betonas det sociala samspelet med andra människor, vilket har betydelse för hälsan.  

 

Självförtroende 
Den egna självkänslans betydelse är av stor vikt för hälsan. Ett bra självförtroende kan göra 

att man känner sig friskare, att man har en bra hälsa. Samtidigt som motsatsen, att ha en svag 

självkänsla, kan innebära en känsla av att man inte mår bra.  

 
Man måste tro på sig själv (Tjej B) 

 

Ibland känner man sig inte så säker, men det visar man inte utåt (Kille B) 

 
Självförtroendet är jätteviktigt, eftersom om man har ett bra självförtroende orkar man att ta sig 

igenom jobbigare saker på ett lättare sätt (Kille A) 

  

Vid följdfrågan: vad menar du med jobbiga saker? Utvecklade han sitt svar med;  
Ja men alltså typ om man ska hålla föredrag inför hela klassen, det e inte så kul för att det känns 

jobbigt att prata inför så många, men e man stark här inne bryr man sig inte om vad de andra ska 

tycka…(Kille A) 

 

Som person kan man uppleva att ens omgivning har vissa krav och förväntningar på hur man 

ska vara och detta kan påverka känslan av att man har hälsa eller att man upplever ohälsa. 

 

Hemförhållanden 
Hemmiljön och hemförhållanden har även de en stor betydande roll på hur man upplever 

hälsa. Hemmiljöns utseende kan skilja sig mycket från person till person. 

 
Situationen hemma påverkar mycket hur man mår och beter sig. T.ex. om det är mycket bråk 

och tjafs eller föräldrarna kanske inte har tid för en, då kan det bli svårare att fokusera i skolan 

eller att ta hand om sig själv liksom (Tjej A och Tjej B) 

 

Min mamma är alltid hemma när jag kommer hem, det är bra, vi snackar lite och fikar 

tillsammans. (Kille A) 
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Sammanfattningsvis kan man säga att en hemmiljö med frånvarande vuxna eller ofta 

förekommande bråk kan leda till en försämrad hälsa. En lugn, trygg hemmiljö kan ha en 

positiv effekt på den upplevda hälsan. 

 

 

Kost 
Gällande kosten uttryckte de sig kring att man bör tänka på vad och hur mycket man äter, 

samt även vilken mat som är bra för hälsan.  

 
Man måste äta mycket frukt och grönsaker och så, inte äta onyttiga saker så ofta som t.ex. godis, 

chips, dricka läsk, pizza, hamburgare och pommes frites för att man blir tjock av sånt (Tjej A) 

 

Det är ju jobbigt om maten i skolan är dålig, men ta en pizza eller gå till Donken ibland går ju 

snabbt, typ, om man har pengar och sen blir man ju mätt (Kille B)  

  

Om det finns frukt brukar jag ta två, för frukt har vitaminer (Kille A) 

 

Jag brukar alltid äta frukost innan jag går till skolan, annars blir jag så trött (Tjej B) 

 

Bra mat är ris, pasta och grönsaker. Kött, fisk och ägg är också bra. (Tjej B) 

 

Matens betydelse för hälsan, att äta rätt, och att undvika mat som inte anses vara så hälsosam, 

kan vara svårt då utbudet av så kallad skräpmat, är stort i dagen samhälle. Just för de 

intervjuade ungdomarna i denna studie, finns denna mat lättillgänglig i de miljöer som de rör 

sig i.  
 

 

Alkohol och tobak 
Förutom kosten så ska man inte utsätta kroppen för andra dåliga saker så som rökning och 

alkohol. Här talar man om olika ämnen som är bevisat skadligt för kroppen.  

 
Rökning och alkohol har en dålig effekt för kroppen äh… för att det inte är bra för hjärtat och 

lungorna åh det får en att må dåligt (Kille A) 

 

Det är inte bra för kroppen, om man röker och dricker alkohol hela tiden, man skadar sig och 

man kan dö (Tjej B) 
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Rökning är inte bra för njurarna, typ, och hjärtattack kan komma, sen fastnar man ofta i rökning, 

alltså man vill röka varje dag (Tjej A) 

 

Fast att röka ibland med sina polare gör väl ingenting, alltså man tar ett bloss nån gång. Det 

finns värre droger, typ. (Kille B) 

 

 

Övergripande kunskap om att vissa beroendeframkallande ämnen som t ex nikotin och 

alkohol, inte är bra för hälsan, finns hos ungdomarna.  

 

Sjukdomar 
Förståelse finns om att man kan bli sjuk på något sätt, oavsett sin fysiska och psykiska 

kondition. Man anser att man har ett eget val att försöka påverka sin egen hälsa för att minska 

risken att bli sjuk. 

 
om man inte tar hand om sin hälsa får man sjukdomar, man kan ju inte rå för om man blir sjuk 

men man kan ju typ förhindra det… tar man hand om sin hälsa behöver man t.ex. inte lida av 

fetma och andra sjukdomar. (Kille B och tjej B) 

 

Det är bättre att ta trapporna än åka hiss, för då får man starkare ben. (Tjej A) 

 

Man mår bra om man tränar ibland, man blir liksom nöjd efteråt och sover bra, det är viktigt. 

(Kille A) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ens egna val ligger till grund för ens egna upplevda 

hälsa, genom att främja det som är rätt för kroppen och där med att hålla den frisk. Man 

tänker på att hålla sig frisk och slippa sjukdomar.  

 

 

6  Analys och diskussion 

 Det salutogena perspektivet som Antonovsky tar upp fokuserar på vad som orsakar och 

bibehåller hälsan. Grundtanken med hans teori om hälsa är att människor utsätts för olika 

påfrestningar i livet som t.ex. stress och han menade att om man har en god förmåga att 

begripa, hantera och känna mening i olika livssituationer så har man en god hälsa.  
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Min frågeställning var att undersöka vad eleverna har för uppfattning om begreppet hälsa.  

Eleverna beskriver hälsa som att man tar hand om sin kropp och det handlar om hur kroppen 

mår. De påpekar att det krävs att man aktivt måste ta hand om kroppen för att uppnå den 

kroppsliga hälsan. Eleverna poängterade även att det är väldigt viktigt hur man mår psykiskt, 

att det ingår till högsta grad i deras definition av begreppet hälsa. Här kan man dra paralleller 

till Antonovskys teori om ett salutogent perspektiv.  Där utgår han ifrån att man även räknar 

in kulturella och ekonomiska orsaker till livsstilen där bland annat boende, inkomst och fysisk 

och social miljö kan påverka hälsan samt även styra valen av beteende.  

 

Det här visar utifrån det salutogena perspektivet, att de intervjuade ungdomarna inser att man 

inte bara kan äta skräpmat hela tiden eftersom det inte är bra för hälsan, vilket då är 

begriplighet. De hanterar det på det sättet att de väljer att inte bara äta skräpmat eftersom de 

vet om att för mycket fet mat kan leda till fetma. Samt att de förstår meningen med att äta 

hälsosammare eftersom de inser att det har en god påverkan på hälsan. 

Nedan kommer en återkoppling mellan elevernas svar och Antonovskys teori, utifrån de åtta 

teman som framkom efter bearbetningen av intervjumaterialet.  

De begriper att man inte kan äta onyttigt varje dag eftersom att det inte är bra för hälsan. De 

hanterar, förstår och är delaktiga i sitt eget liv, på det sättet att de inte äter onyttigt varje dag 

eftersom det kan leda till ohälsa. Eleverna anser även att man ska motionera regelbundet, inte 

överdrivet, eftersom det har en god påverkan på hälsan. Eleven förstår att man inte bara kan 

vara fysiskt stark, eftersom det finns fler pusselbitar som måste komma/falla på plats som 

t.ex. det mentala för att få/känna en helhet. Eleven förstår hur allt hänger ihop i själva 

kroppen. Man kan t.ex. inte bara ställa upp ett stöd på ena sidan av planket utan man måste 

även göra det på andra sidan för att få en balans och slutligen en helhet, där det psykiska och 

fysiska förenas. Eleverna ser de olika faktorerna i skolan som påverkar hur de mår och 

därmed deras hälsa. De hanterar det på olika sätt där vissa bara kommer till skolan för att ha 

kul med sina kompisar för att de mår bra av det. Andra kämpar med betygen och att försöka 

passa in, vilket inte alltid är det lättaste och andra söker stöd och uppmärksamhet för att på så 

sätt uppnå en god hälsa.  

 

De förstår att självförtroendet är viktigt för ens hälsa, för att det hjälper en i livet med olika 

situationer som även stärker individens välbefinnande. En av eleverna hanterar ibland sin 

osäkerhet genom att inte visa den utåt utan bygga upp en slags fasad. Eleverna är medvetna 

om att omgivningen har vissa krav och förväntningar på hur man ska vara vilket kan påverka 
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hälsan både negativt och positivt. De inser att det kan bli svårare att koncentrera sig i skolan 

om det är oroligt och otryggt hemma, det brukar ofta resultera till att man inte mår så bra. Hur 

man hanterar detta skiljer sig från person till person. Trygg hemmiljö kan ha en positiv effekt 

på den upplevda hälsan, där motsatsen kan leda till en försämrad hälsa.  

 

Eleverna har en förståelse för att skräpmat har en dålig effekt på hälsan. De väljer därmed att 

inte alltid äta skräpmat. De är medvetna om vad som är bra mat och ger exempel på ris, pasta, 

kött, fisk, ägg, grönsaker och frukt eftersom det har en god påverkan för hälsan. De är därmed 

medvetna om kostens betydelse för hälsan och vet att ohälsosam mat har en effekt som skapar 

ohälsa. När det gäller alkohol och tobak inser vissa av eleverna vilken dålig effekt rökning 

och alkohol har för hälsan, då man kan drabbas av allvarliga sjukdomar som i värsta fall kan 

vara dödliga. Några av eleverna hanterar det på ett bra sätt, genom att undvika rökning och 

alkohol. Medan en annan påpekar att det kan vara okej att röka ibland för att det inte kan 

påverka hälsan speciellt mycket. Medvetenheten hos vissa kan beskrivas som bra då de vet 

effekten av rökning och alkohol. Det finns en förståelse för att ta hand om sin hälsa genom att 

exempelvis äta hälsosamt och att träna.  Från elevernas svar kan man märka att de har en 

helhetssyn på hälsa. 

 

I och med att denna studie endast omfattade en lite grupp elever på fyra personer så går det 

inte att generalisera dessa uppfattningar utan resultatet gäller endast för denna studie. 

Elevernas svar var relativt samstämmiga. Här kan man dra slutsatsen att eftersom eleverna 

gick i samma klass och kommer från samma närområde kan det vara en faktor som har 

påverkat svarsresultatet. Om studien hade utförts med ett större antal elever på ett flertal olika 

skolor i olika samhällsklasser i Stockholmsområdet, så kan man tänka sig att studien hade fått 

ett bredare svarsunderlag med större differenser.  Steven Jonas anser att hälsotillståndet 

bestäms av tre breda faktorer; genetiska, miljömässiga och personliga beteenden. I jämförelse 

med studien som utförts i ett mindre välbärgat område kan man anta att elevernas totala 

levnadsmiljö kan vara en bidragande faktor till deras syn på begreppet hälsa. De kulturella 

skillnaderna som finns i elevernas närmiljö jämfört med generella svenska idrottskulturen, 

påverkar till stor del deras livsstil och personliga beteenden. I vissa religioner får inte tjejerna 

delta i viss undervisning såsom simning. Det kan medföra bråk och tjafs eftersom att de inte 

får för sina föräldrar.  

I närmiljön inkluderas familjeförhållanden och boendemiljö, vilka har stor betydelse för 

uppväxten, utvecklingen och hälsan (Rydqvist & Winroth, 2003, s. 17). Med detta i åtanke 
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kan dessa faktorer i vår omgivning ha en avgörande roll för vår hälsa (Rydqvist & Winroth, 

2003, s.18-19). 

 

Steven Jonas nämnde i sin artikel att vissa tror att hälsa är enkelt förklart motsatsen till 

sjukdom. Han tog även upp att grekiska läkare hade en förklaring till hälsa, nämligen att det 

var ett villkor för perfekt balans, då är man frisk och en störd balans resulterade i sjukdom. 

Detta stämmer ganska bra med vad jag fick fram av tre elever där de menade på att man måste 

hitta en balans för att inte vara för sund och för osund, utan man ska träna lagom och äta 

nyttigt för det mesta.   

 

Agneta Nilsson talade om att hälsoklyftan ökar i samhället och skolans uppgift är att den ska 

omfatta alla, men ändå hamnar många utanför på ett eller annat sätt, vilket kan avspegla sig 

för resten av livet. Därför är det otroligt viktigt att som lärare hålla ögonen öppna och se till 

alla barns bästa och se till att det bli sedda och bekräftade.  

 

I kursplanen för idrott och hälsa står det att idrott, friluftsliv och olika former av motion och 

rekreation har stor betydelse för hälsan. Samt att man ska förstå sambandet mellan mat, 

motion och hälsa och kunna tillämpa dessa kunskaper i det vardagliga livet. Utifrån detta ser 

jag hur viktigt det är som lärare att man ständigt arbetar och förklarar de olika faktorerna som 

påverkar hälsan så att eleverna får en ökad förståelse.  

 

Resultatet för denna studie belyser den forskning som Agneta Nilsson kommit fram till där 

jag kan se likheter, de elever hon hade intervjuat relaterade hälsa till sin omgivning där de tog 

upp familjehörhållanden, vänner, hur det går i skolan och självförtroende som ett slags skydd 

som hjälper en när man går igenom svårigheter. En av mina intervjuade tog även upp det här 

med självförtroendet när man t.ex. ska hålla föredrag inför hela klassen så kan det kännas 

jobbigt, men är man stark och säker på sig själv så bryr man sig inte vad de andra tycker. 

Samt att bli sedd och bekräftad av föräldrar vilket de även betonade i min studie men de sa 

även att lärarna har en viktig roll i det hela.  

 

 

7  Slutsats 

Syftet med denna studie var att ta reda på vad elever har för uppfattning om begreppet hälsa.  
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Denna studie har gett inblick i hur elever uppfattar begreppet hälsa och dessutom gett mig 

tankar om att det kan finnas skillnader i uppfattningar hos eleverna, beroende på deras 

bakgrund, levnadsförhållanden och livsstil. Vilket kan ge konsekvenser i själva 

undervisningen då alla säkerligen inte delar samma uppfattning.  Jag tror att skolan kan ha en 

inverkan på många elevers uppfattning då de kommer i kontakt med hälsa. Inom mitt framtida 

yrkesutövande som idrottslärare vill jag skapa en positiv miljö för mina framtida elever att 

utvecklas i och verkligen försöka skapa en så stor förståelse som möjligt av begreppet hälsa 

hos eleverna. I mitt arbete kommer jag att försöka tydliggöra kursplanen så att eleverna på 

bästa möjliga sätt förstår sambandet mellan alla de olika faktorer som påverkar ens hälsa och 

att de kan tillämpa de kunskaperna i livssammanhang. I och med att elever verkar ha olika 

uppfattningar om vad hälsa är så kan det få konsekvenser. Därför är det viktigt att lyfta fram 

elevers uppfattning så att jag som lärare kan få en bättre bild hur de tänker och kan reflektera 

över vilken hälsosyn man förmedlar 

 

8 Metoddiskussion 

Jag valde att utgå från den kvalitativa metoden där jag använde mig av ostrukturerade 

intervjuer. Varför jag valde denna metod var för att jag ville få en djupare förståelse för hur 

elever tänker kring begreppet hälsa. Det hade jag nog inte fått om jag haft enkäter, eftersom 

där finns det ingen möjlighet att fråga eleverna t.ex. hur tänkte du där? kan du förklara lite 

mer osv. En kvantitativ undersökning med enkäter finns det en risk att missförstånd kan 

uppstå, kanske i och med att eleven missuppfattat frågan eller att jag som ska läsa svaren 

missuppfattar. Det man ska komma ihåg är att resultatet för denna studie endast gäller för den 

här studien, med tanke på att urvalet inte var särskilt stort och de gick på samma skola, samt 

bodde i samma kommun vilket sannolikt kan ha påverkat resultatet. Hade jag använt mig av 

en kvantitativ undersökning skulle jag nog fått en bredare överblick men inte fått en djupare 

förståelse för elevernas tänkande.  
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Intervjuguide 
 
Huvudfråga:  
Vad har du för uppfattning om begreppet hälsa? 

Vad tänker du när du hör ordet hälsa? 

Följdfrågor:  

- berätta mer… 

- hur tänkte du där? 

- kan du utveckla det där lite… 

- vad innebär det? 



 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka elever i årskurs 9, om 
deras uppfattning om begreppet hälsa. 
 
Frågeställningar:  
 

- Vad har elever för uppfattning kring begreppet hälsa? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
”Health”, ” Wellness”,”Youth”,”hälsa innebörd”, ”definitioner av hälsa”, ” ungdomars 
hälsobegrepp”, ”kursplan, idrott och hälsa” , ”uppfattningar om hälsa” 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser PubMed, Google Scholar, Google, 
Nationalencyklopedin 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed ”What are Health and Wellness?” 
Google “definitioner av hälsa” 

 
Kommentarer 
 Att finna specifikt forskningsmaterial om ungdomars syn på begreppet hälsa var inte helt 
enkelt. Stor del av den forskning som finns i ämnet hälsa berör ett större perspektiv och är 
baserade på faktiska hälsokontroller, inte på ungdomarnas syn på begreppet hälsa.   
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