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Abstrakt 
 

Hälsofrämjande arbete i skolan är en viktig investering i folkhälsa. Det finns få studier om hur 

ungdomar själva upplever skolans arbete med hälsa. 

 

Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar förstår begreppet hälsa och hur de uppfattar skolans 

arbete med hälsa. Frågeställningarna handlade om hur de uppfattar skolans nuvarande arbete med 

hälsa och vilka uppfattningar de har om hur skolan skulle kunna arbete med hälsa. 

Data samlades in genom två fokusgruppsintervjuer med sammanlagt nio ungdomar i åk 8 på en skola 

i södra Sverige. Kvalitativ innehållsanalys användes för analys av materialet. 

 

Hälsa beskrevs som både fysiskt och psykiskt välbefinnande och påverkad av den sociala miljön och 

levnadsvanor. Skolans arbete med hälsa ansågs begränsat till ämnena: idrott och hälsa och hem- och 

konsumentkunskap. Ungdomarna hade uppfattningar om hur skolan skulle kunna arbeta med hälsa 

främst genom att förbättra deras arbetsmiljö. De önskade en större delaktighet och ett ökat inflytande 

över hela sin skolsituation.  

 

Studiens resultat gav betydelsefull kunskap om ungdomars uppfattningar av skolans arbete med hälsa 

som kan användas för att utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan. 
 

Nyckelord: delaktighet, fokusgrupper, hälsobegrepp, hälsofrämjande,  
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Abstract 
 

Health promoting work in the school is an important investigation for public health. Few 

studies investigate the youths own views of the work with health in the school.  

 

The work aimed to describe adolescents´ perception of the term health and the work with 

health in the school. Both present aspects and ideas of future improvements were discussed 

with the adolescents. Data was collected from two focus group interviews with together nine 

adolescents in the eight grade in a school in south Sweden. The interviews analysed with 

qualitative content analysis. 

 

Health was described as both physical and psychical wellbeing with its status depending on 

their social environment and life style factors. The adolescents regarded the schools works 

with health as limited to the teaching subjects: home economics and physical education. 

Ideas for future improvements on the health work mainly concerned the working conditions in 

the school with more possibilities to participate in decision processes and in increased 

influence over the overall school situation.  

 

The result of the study gave important information of adolescents´ perception of the work 

with health in the school with could have important implication for the future development of 

health promotion work in schools.  

 

Keywords: concept of health, focus groups, health promotion, participation,  
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Inledning 
Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet och deras 

uppväxtvillkor är ett av de elva övergripande målområdena för folkhälsa i Sverige (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). Skolan är en viktig arena för folkhälsoarbete eftersom den präglar så 

stor del av barns och ungdomars vardag och upplevelser (Statens Folkhälsoinstitut, 2010) och 

utbildning är en av hälsans bestämningsfaktorer (Green & Tones, 2010; Marmot & 

Wilkinson, 2000). Bestämningsfaktorer för hälsan är de faktorer som på olika nivåer 

samspelar med varandra och påverkar individens hälsa. Faktorerna kan finnas såväl hos den 

enskilde som i det omgivande samhället (Dahlgren & Whitebread, 2006; Marmot, 2007; 

WHO 2004). Skolan spelar en viktig roll när det gäller att ge barn de kunskaper och 

färdigheter de behöver för att uppnå god hälsa, socialt, känslomässigt och fysiskt (Dahlgren & 

Whitehead, 2006) och är en miljö för både hälsoutbildning och hälsofrämjande arbete 

(Jourdan, Samdal & Carvalho, 2008). Skolans roll i folkhälsoarbetet är att tillsammans med 

familjer och samhälle verka för barns och ungdomars hälsa (Jourdan et al., 2008).  

 

Bakgrund 

Skola och hälsa 

Hälsa i skolans styrdokument 

Skolan har ett ansvar för varje elevs kunskapsutveckling och lärande likaväl som personlig 

utveckling och hälsa. Det framgår av skolans styrdokument såsom skollag, läroplan och 

kursplaner. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), (Skolverket, 2006 ) anger 

att skolan ska vara en god miljö för utveckling och lärande. Skolan ska också ansvara för att 

eleverna ”har grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan” (Skolverket, 2006, s. 10). I ämnenas 

kursplaner (Skolverket, 2000) anges syfte och innehåll för skolans alla ämnen. I tre av dessa 

ämnen förekommer begreppet hälsa: idrott och hälsa, biologi och hem- och 

konsumentkunskap. Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa ska undervisningen utgå 

ifrån ett hälsoperspektiv som innefattar både fysiskt, psykiskt, och socialt välbefinnande. Det 

starka sambandet mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet betonas. Genom ämnet ska 

eleverna få kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas samt vad 

som påverkar den egna hälsan. Quennersted (2006) ser i tolkningen av kursplanen för idrott 

och hälsaett brett hälsoperspektiv beskrivet i holistiska, salutogena termer. I kursplanen för 



      

 6 

ämnet hem- och konsumentkunskap anges fyra dimensioner av hälsa och välbefinnande: 

materiella, ekonomiska, fysiologiska och psykosociala. ”Verksamheterna som sker i hushållet 

är centrala för individens hälsa och välbefinnande och sker i växelverkan med samhälle och 

natur” (Skolverket, 2000, s. 19). Av kursplanen för biologi framgår att frågor om hälsa och 

droger ska behandlas och eleverna ska föra diskussioner om betydelsen av regelbunden 

motion och goda hälsovanor (Skolverket, 2000).  

 Lpo 94 är till skillnad mot föregående läroplaner målstyrd och inte detaljstyrd. Istället 

för direktiv och nationella lösningar har Skolverket utarbetat referensmaterial som underlag 

för det lokala arbetet. Genom referensmaterial rörande hälsofrågor belyser Skolverket olika 

tankar och perspektiv på hälsa (Nilsson & Norgren, 2003). Avsikten har varit att sätta in 

skolans arbete med hälsa i ett större sammanhang rörande hela skolans pedagogiska arbete. 

Arbetet ses som två spår. Det ena spåret omfattar hela skolan och den lärande miljön såsom 

skolklimat, relationer mellan barn, ungdomar och vuxna, inflytande och ansvar. Det andra 

spåret rör kunskapsområdet hälsa med en betoning på att stärka hälsan genom fördjupning 

inom olika hälsoområden, där gemensamma trådar binds samman. I det arbetet anses det 

viktigt med en balans mellan ett risk- och ett främjande perspektiv, elevinflytande, varierande 

arbetssätt och medvetenhet om genus (Nilsson & Norgren, 2003).  

Hälsofrämjande arbete i skolan 

I intentionerna för skolans hälsoutbildning och hälsofrämjande arbete har det skett en 

perspektivförskjutning från ett risktänkande med betoning på att ge information och utveckla 

förmågan att göra hälsosamma val för att förebygga sjukdom och t ex minska alkohol- och 

narkotikabruk till att omfatta en bredare, holistisk syn, där hälsosamma miljöer anses viktiga 

(Jorudan et al., 2008; Nilsson, 2003; Nilsson & Norgren, 2003). Detta är i linje med WHO:s 

syn på hälsofrämjande arbete enligt Ottawa Charter 1986 (WHO, 1986).  Utifrån WHO:s 

principer startades konceptet ”Health Promoting School” (Mu koma & Flisher, 2004) med 

mål att förbättra såväl den traditionella hälsoundervisningen som skolors sociala och fysiska 

miljö, utifrån ett gemensamt synsätt och med en samordning mellan skolans olika 

verksamheter (Kremser, 2010). Ett europeiskt nätverk för ”Hälsofrämjande skolor” (ENHPS) 

startade 1991 (Stewart Burgher, Barnekow Rasmussen & Rivett, 1999) i vilket Sverige gick 

med 1993. Ett tiotal svenska skolor deltog i ett pilotprojekt. Begreppet ”Hälsofrämjande 

skola” har numera ersatts av ”Hälsofrämjande skolutveckling” (Statens Folkhälsoinstitut, 

2009).  St Leger (1999) menar att om skolan ska ha mjölighet att bli hälsofrämjande behövs 
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ett välutformat program som bygger på en teoretisk modell där läroplan binds samman med 

andra hälsofrämjande åtgärder i skolan. 

  

Arbetsmiljö i skolan  

Arbetsmiljön i skolan kan ha såväl en positiv som en negativ inverkan på ungdomars hälsa 

(Gillander Gådin & Hammarström, 2003; Landstedt, 2010; Natvig, Hanestad & Samdal, 

2006). Skolan kan vara en hälsofrämjande och stödjande miljö för ungdomar vilket ofta står i 

relation till om de upplever förväntningar och krav som avpassade och realistiska och 

dessutom upplever ett socialt stöd (Natvig et al., 2006). Personliga relationer till lärare och 

kamrater är viktiga för hur ungdomar upplever sin arbetsmiljö och därmed hälsa (McLellan, 

Rissel, Donnelly & Bauman, 1999; Samdal, Nutbeam, Wold & Kannas,1998). Faktorer i 

skolmiljön som kan inverka negativt på ungdomars hälsa är brist på kontroll över skolarbetet, 

upplevda krav och mobbing (Gillander Gådin & Hammarström, 2003; Natvig, Albrektsen, 

Anderssen N & Qvaarnstrøm, 1999).  Studier visar på ett samband mellan skolrelaterad stress 

och hälsoproblem (Natvig et al., 2006;  Samdal, Wold, Klepp & Kannas, 2000). 

 Arbetsmiljön i skolan regleras i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)  i vilken det 

framgår att arbetsmiljön ska vara tillfredställande och att arbetsförhållanden ska anpassas till 

människors olika förutsättningar 

 

Delaktighet  

Delaktighet och inflytande är en social bestämningsfaktor för hälsa (Marmot & Wilkinson, 

2007) och är ett av de övergripande målområdena för folkhälsa i Sverige (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). I såväl skolans styrdokument som arbetsmiljölagen betonas vikten av 

delaktighet. Enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006) ska undervisningen bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och eleverna ska ha ett reellt inflytande över sin utbildning och skolans inre 

arbete. Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetstagare, vilket även gäller elever, ha 

möjlighet att medverka i utformningen av den egna arbetssituationen och i förändrings- och 

utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. 

 När begreppet delaktighet används är det viktigt att precisera dess innebörd (Gillander 

Gådin, Weiner & Ahlgren, 2009) eftersom det har olika betydelser för olika personer 

(Simovska 2007).  I skolan kan det handla om allt ifrån att delta i diskussioner till att vara 

med och fatta beslut (Simovska,2004). I en demokratisk skola är det viktigt att eleverna blir 
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involverade i skolans hela beslutsprocess (Gådin et al., 2009). Hart (1992) tolkar delaktighet 

som en grundläggande medborgerlig rättighet.             

 Simovska (2004) skiljer mellan genuin och symbolisk delaktighet i det hälsofrämjade 

arbetet i skolan. Den förra handlar om ett personligt, meningsfullt lärande och utvecklande av 

handlingskompetens. Den senare handlar om ett mer traditionellt förhållningssätt med fokus 

på beteendeförändringar. Baum (2002) definierar delaktighet som ett kontinuum bestående av 

fyra olika former: 1) consultation, 2) as a means 3) substantive, 4) structural. Gillander Gådin 

et al., (2009) applicerar dessa former till skolkontexten 1) eleverna får ha synpunkter på redan 

fattade beslut, 2) eleverna får vara med i en process där målet är förutbestämt, 3) eleverna får 

vara aktiva i såväl förändringsprocess som att definiera problem, 4) eleverna tar initiativ och 

har kontroll över hela processen. Studier av Simovska (2007) och Gillander Gådin et al., 

(2009) har visat hur barn och ungdomar kan bli verkliga deltagare i olika projekt inom ramen 

för ”Hälsofrämjande skola”. 

 Studier har visat på ett samband mellan hög grad av inflytande i skolan och låga nivåer 

av stress och högre självkänsla bland elever. Skolan bör därför fortsätta att försöka öka 

elevernas inflytande på sin egen skolgång (Gillander Gådin & Hammarström, 2000).  

Hälsobegrepp och hälsoteorier 

Hälsa är ett komplext begrepp att definiera. Det beskrivs i teorin på många olika sätt men det 

finns inte någon gemensam definition av begreppet (Hallberg, 2002.) Hälsobegreppet kan 

grovt sett delas in utifrån två perspektiv, ett biomedicinskt och ett humanistiskt (Medin & 

Alexandersson, 2000).  

 

Biomedicinsk inriktning 

Inom den biomedicinska inriktningen ses hälsa som frånvaro av sjukdom och en människa är 

vid hälsa då hennes kropp och psyke fungerar utifrån en normalitet. Sjukdom och hälsa ses 

som varandras motsatser. Fokus ligger på att studera det onormala och sjuka. En sjuk 

människa kan inte uppnå hälsa. Den subjektiva upplevelsen av sjukdom ges dock utrymme i 

och med att man skiljer på begreppen ”illness”, upplevd sjukdom och ”disease”, medicinskt 

definierad sjukdom (Medin & Alexandersson, 2000).  
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Humanistisk inriktning 

Inom den humanistiska inriktningen förekommer olika syn på sambandet mellan hälsa och 

sjukdom och är något mer än frånvaro av sjukdom. Människan är aktiv och samspelar med det 

sammanhang i vilket hon befinner sig. Fokus ligger på samspelet mellan fysiska, psykiska och 

sociala faktorer (Medin & Alexandersson, 2000). Till den humanistiska inriktningen hör bl a 

den holistiska ansatsen och det salutogena perspektivet.  

 

Holistisk ansats  

Den holistiska ansatsen betonar helheten som något mer än summan av dess delar (Medin & 

Alexandersson, 2000). Att ha god hälsa innebär då att fungera väl såväl fysiskt, som psykiskt 

och socialt (Brülde & Tengland, 2003). Hälsan är beroende av individens handlingsförmåga 

som i sin tur är beroende av den handlande personen, dennes mål och omständigheterna runt 

omkring. Att ha full hälsa innebär att kunna göra eller uppnå vissa saker under vissa 

omständigheter. Ohälsa, som självupplevd sjukdom beror på hur individen uppfattar sjukdom 

och hur den begränsar. Man kan vara sjuk utan att uppleva ohälsa men kan också uppleva 

ohälsa utan diagnostiserad sjukdom (Medin & Alexandersson, 2000).  

 

Salutogent perspektiv 

Det salutogena perspektivet från hälsa och det som bidrar till hälsa eller till att upprätthålla 

hälsa (Antonovsky, 1991). Svaret på den salutogena frågan är enligt Antonovsky, KASAM 

(känsla av sammanhang). Begreppet omfattar tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Styrkan i förhållandet mellan de tre komponenterna bidrar till en stark 

KASAM och därmed en god hälsa. Studier visar på hur skolrelaterade faktorer påverkar 

ungdomars känsla av sammanhang i både positiv och negativ bemärkelse (Natvig et al., 2006; 

Torsheim, Aaroe & Wold, 2001). Upplevelse av socialt stöd och lämpliga arbetsuppgifter 

anpassade efter förmåga ses öka ungdomars KASAM medan upplevelse av stress kan hindra 

utvecklandet av densamma (Natvig et al., 2006).  

 

WHO:s definition av hälsa 

WHO har en viktig roll när det gäller att definiera hälsa:  

Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or 

infirmity” (WHO 1948, s 2).  

 

WHO:s definition av hälsa beskrivs som ett personligt mål som angår hela människan och 

hennes livssituation (Quennersted, 2006). Den har dock ifrågasatts eftersom det kan ses som 
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ett ideal och ett statiskt tillstånd som knappast kan uppnås (Ewless & Simnett, 2003).  Vid 

WHO:konferens I Ottawa 1986 utvecklades definitionen från att vara ett mål till att vara en 

resurs: 

Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not objective of living. Health is a positive 

concept emphasizing social and personal resource, as well as physical capacities. (WHO 1986, s1).    
 

Uppfattningar om hälsa  

Baum (2002) delar in människors uppfattningar om hälsa i tre huvudgrupper: att inte vara 

sjuk, en nödvändig förutsättning för att livet ska fungera och en känsla av välbefinnande, 

uttryckt i fysiska och mentala termer.  

 Studier visar att många barn och ungdomar uttrycker hälsa som något positivt och mer 

än frånvaro av sjukdomar. Det är att må bra både fysiskt och mentalt (Brunn Jensen & Jensen, 

2005), som en resurs, i ett holistiskt perspektiv (O´Higgins, Sixsmith & Nic Gabhainn, 2010). 

Barn och ungdomar betonar känslor, livskvalitet och sociala relationer (Brunn Jensen & 

Jensen, 2005).  

 En svensk studie (Landstedt, Asplund & Gillander Gådin, 2009) visar att ungdomar 

förstår psykisk hälsa som en emotionell upplevelse beskriven som ”hur du mår” i termer av 

självkänsla, stress, förtroende och förödmjukande. Begreppet hälsa inkluderar såväl positiva 

som negativa känslor (Johansson, Brunnberg & Eriksson, 2007). Enligt Landstedts et al., 

(2009) studie associeras psykisk hälsa främst med negativa aspekter.  

 

Uppfattningar om vad som påverkar hälsa  

När barn och ungdomar talar om vad som påverkar hälsan framför de ofta kost och motion 

som viktiga faktorer men studier visar även att de går bakom det beteendeorienterade 

hälsokonceptet och även inkluderar livsvillkor (Brunn Jensen & Jensen, 2005). Studier visar 

att ungdomar lägger stor vikt vid betydelsen av sociala relationer med familj och vänner för 

att de ska nå och upprätthålla välbefinnande och att de behöver mer stöd, framförallt när det 

gäller psykiska hälsoproblem (Aggleton, Whitty, Knight, Prayle, Warwick & Rivers, 1998; 

O´Higgins et al., 2010).  

 Viktiga faktorer av betydelse för psykisk hälsa är sociala och psykosociala faktorer och 

förhållanden. En dynamisk process av social interaktion, prestation och ansvar kan kopplas 

till ungdomars mentala hälsa (Landstedt, 2010). När ungdomar nämner viktiga faktorer för att 

må bra lyfter de fram familj, kamrater och skola som de viktigaste faktorerna (Johansson et 
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al., 2007; WHO 2004). När de talar om skolan som en viktig del av livet talar de främst om 

kamrater och lärare men även om att skolan bör vara trevlig att vistas i (Johansson et al., 

2007).  

 

Studiens relevans 

Skolans arbete med hälsa är viktigt för barn och unga och kan ses som en långsiktig 

investering i folkhälsa. För att detta hälsoarbete ska bli så bra som möjligt är det viktigt att 

ungdomarnas egna röster får komma fram, vilket enligt Nilsson (1996) är ett stort och 

outforskat område. Det finns få studier om hur ungdomar själva upplever hälsoutbildning och 

hälsofrämjande arbete (Aggleton et al., 1998). I detta arbete är det även viktigt att identifiera 

ungdomars eget hälsobegrepp (Brunn Jensen och Jensen, 2005) och att upptäcka och främja 

det i omgivningen som leder till välbefinnande (O`Higgins et al., 2010).   

 

SYFTE  
Syftet med studien var att undersöka ungdomars förståelse av begreppet hälsa och deras 

uppfattning om skolans arbete med hälsa. 

Frågeställningar: 

- Hur förstår ungdomarna begreppet hälsa? 

- Hur uppfattar ungdomarna skolans nuvarande arbete med hälsa? 

- Vilka uppfattningar har ungdomarna om hur skolan skulle kunna arbeta med hälsa? 

 

METOD 
Utifrån syftet valdes kvalitativ metod eftersom utgångspunkten var ungdomars egna 

uppfattningar och tankar och de ansågs bäst kunna tas tillvara genom kvalitativ metod. Denna 

metod utgår från studieobjektens perspektiv och försöker förstå eller tolka fenomen utifrån 

den innebörd som människor ger dem (Alvesson & Sköldberg, 2008).  Ett av redskapen inom 

den kvalitativa forskningen är intervjun, som bygger på vardagslivets samtal med en strävan 

att förstå och beskriva den levda vardagsvärlden utifrån undersökningspersonens synvinkel 

(Kvale & Brinkman, 2009). I den kvalitativa forskningsintervjun produceras kunskapen i ett 

samspel mellan intervjuaren och den som intervjuas (Kvale & Brinkman, 2009; Lundman & 

Graneheim, 2008). I denna studie valdes fokusgruppsintervjuer.  
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Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervjuer valdes för att kunna få fram ungdomarnas olika uppfattningar och 

tankar beskrivna med deras egna ord. Att arbeta med fokusgrupper innebär att samla en utvald 

grupp av människor för att diskutera ett givet ämne (Wibeck, 2010). I föreliggande studie 

eftersträvades en bredd i uppfattningar snarare än ett djup. Diskussionen leds av en 

samtalsledare som initierar diskussionen och tillför nya aspekter om det behövs men målet är 

att deltagarna ska diskutera fritt med varandra (Wibeck, 2010). Genom att intervjua ungdomar 

i grupp kan deras känsla av trygghet öka eftersom de då inte behöver känna sig pressade att 

svara utan själva kan välja när de vill delta (Stjerna & Marttila, 1999).  

 

Urval  

Studien genomfördes på en grundskola i en mindre ort i södra Sverige våren 2011. Kontakt 

togs med skolans rektor som efter information om studiens syfte (bilaga 1) visade intresse och 

gav klartecken för att studien skulle kunna genomföras. En lärare från skolan tog kontakt och 

tid för ett informationstillfälle med en klass i årskurs 8 bokades. Vid detta informations- och 

rekryteringstillfälle informerades ungdomarna om studiens syfte, hur och när den skulle 

genomföras, att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att när som helst dra sig ur. 

Ungdomarna inbjöds därefter att delta. Då ingen direkt anmälde sitt intresse bestämdes att de 

skulle anmäla sig till sin lärare under veckan. Ett informationsbrev delades ut till intresserade 

elever där även intervjuares kontaktuppgifter ingick (bilaga 2). Två grupper om vardera 4 

elever anmälde sig sedan till sin lärare. 

 

Genomförande 

Studien baseras på två intervjuer med sammanlagt nio deltagare. Utifrån egen erfarenhet av   

att arbeta med ungdomar, som lärare på högstadiet och Stjernas och Marttilas (1999) 

motivering att spänningen i gruppen kan öka om både flickor och pojkar deltar i samma grupp 

valdes homogena grupper med avseende på kön. En ytterligare motivering var att vissa 

aspekter av begreppet hälsa eventuellt skulle kunna framstå som känsligt att diskutera i en 
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heterogen grupp. Med stöd i rekommendationer i litteraturen (Stjerna & Marttila, 1999; 

Wibeck 2010) bestämdes att grupperna skulle bestå av 4-5 deltagare.  Enligt Wibeck (2010) 

finns det olika teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara men mycket talar för att grupperna 

inte bör vara för stora eftersom det blir lättare för deltagarna att göra sin röst hörd. 

Ungdomarna kom från samma skolklass vilket ansågs öka tryggheten och kunna leda till att 

de lättare skulle våga uttrycka sin åsikt (Stjerna & Marttila, 1999).  

 Intervjuerna genomfördes under skoltid i ett av skolans grupprum. I god tid före 

intervjuerna kontrollerades tekniken för att vara försäkrad om att allt skulle fungera. Bord och 

stolar arrangerades så att deltagarnas skulle kunna sitta runt ett bord. Wibeck (2010) menar att 

interaktionen blir mer intensiv i små rum än stora och att kommunikationen mellan deltagarna 

underlättas om de sitter vid ett runt bord. Under tiden ungdomarna samlades småpratades det 

för att skapa kontakt mellan intervjuare och deltagare. Vid intervjutillfället visade ytterligare 

en kille sitt intresse att vilja delta i intervjun vilket välkomnades. 

  Det gavs tillfälle för eventuella frågor innan intervjun startade och det poängterades att 

det inte var fråga om något förhör utan ett öppet samtal. Intervjuerna inleddes med en öppen 

fråga ”Vad tänker ni på när ni hör ordet hälsa?”. Intervjuerna vägleddes av en intervjuguide 

(bilaga 3) som utformades utifrån syfte och frågeställningar. Intervjuguidens olika teman 

introducerades efterhand. Intervjun genomfördes med en strävan efter att inte gå in och styra 

samtalet för mycket utan att lyssna, bekräfta, försöka få med alla i diskussionen samt att 

försöka täcka in intervjuguiden uppsatta frågeområden. Intervjuerna följde därmed i stort 

principerna för ostrukturerade fokusgruppsintervjuer.  Intervjuerna avslutades med en fråga 

”Är det något ni vill tillägga?” eller ”Känner vi oss nöjda?” (Wibeck, 2010). Intervjuernas 

längd var 40-45 min och spelades in på dator. Intervjuguiden testades innan användandet på 

en annan klass, vid en annan skola. Tre grupper av ungdomar fick sitta och diskutera med 

varandra utifrån intervjuguiden, anteckna och sedan kommentera innehållet. Intervjuguiden 

visade sig i stort sett fungera bra men en av frågorna hade ungdomarna svårt att förstå och att 

besvara vilket ledde till att den frågan togs bort från intervjuguiden.  

Analysmetod 

Val av analysmetod 

För analys av data valdes kvalitativ innehållsanalys. Metoden fokuserar på tolkning av texter 

och kan ske på olika tolkningsnivåer. Fokus i denna studie var att se till själva innehållet i 
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texterna, vad som sades, varför en manifest innehållsanalys valdes (Graneheim & Lundman, 

2004).  

Analysprocess 

Analysprocessen utgick ifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. Intervjuerna 

transkriberades i sin helhet. Transkriberingen skedde på en grövre nivå eftersom intresset var 

riktat mot vad som sades och inte själva interaktionen i gruppen (Wibeck, 2010). 

Intervjutexterna lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsuppfattning. De båda 

intervjuutskrifterna slogs samman till en analysenhet.  Texterna lästes ytterligare gånger och 

markeringar och anteckningar gjordes i marginalerna. Utifrån intervjuguidens frågeområden 

delades texten in i domäner. Meningsbärande delar av texten som ord, meningar och stycken 

bildade meningsenheter. Dessa markerades i texten och klipptes i remsor. Efter kondensering 

försågs de meningsbärande enheterna med koder. När koderna skapades togs hänsyn till de 

meningsbärande enheternas kontext. Koderna jämfördes för att urskilja likheter men även 

skillnader. På detta sätt lyftes analysen till en högre logisk nivå och subkategorier bildades. 

Genom ytterligare abstraktion fördes subkategorierna samman till kategorier. Mycket tid och 

funderande lades på denna del av analysprocessen. Kategorier kom att förändras och 

subkategorier slogs samman. Arbetet utgick från en tydlig strävan att ingen data relaterat till 

syftet skulle uteslutas i brist på lämplig kategori och att data inte skulle falla mellan två 

kategorier eller passa in i mer än en kategori. Analysen gav fem kategorier och ett antal 

subkategorier, exempel på analysprocess (se bilaga 4).  

Under analysprocessen skedde en pendling mellan del och helhet. För att försäkras om att 

information inte gick förlorad och att det som framkom var riktigt skedde vid flera tillfällen 

en återgång till ursprungstexten. En ytterligare strävan var att inte styras av förförståelsen utan 

att vara öppen för ny kunskap som framkom.   

 

Etiska överväganden 

Det finns en mängd etiska frågor och problem förknippade med intervjuforskning eftersom 

det handlar om att ”forska om privata liv och presentera redogörelserna på den offentliga 

arenan” (Kvale & Brinkmann, 2009 s 78). Etiska frågor och ställningstaganden bör beaktas i 

alla stadier av en intervjuundersökning. I denna del görs en redogörelse för hur informerat 

samtycke, konfidentialitet och maktrelation har beaktats (Kvale & Brinkman, 2009).  Rektor 
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och deltagare informerades såväl skriftligt som muntligt om studiens syfte, hur den skulle gå 

till, att deltagandet var frivilligt, att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan, 

vem de kunde kontakta, vem som var huvudman för studien, att intervjuerna skulle spelas in 

samt att varken deras namn eller skola skulle kunna identifieras (Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460). Informationen gavs på ett för ungdomar 

begripligt sätt. Konfidentialiteten har värnats genom att inspelningar och utskrifter har 

behandlats så att inga obehöriga kunnat ta del av dem. Vid citat och hänvisningar till 

personers uttalanden har fingerade namn använts. Det går dock inte att utlova fullständig 

konfidentialitet vid fokusgruppsintervjuer eftersom deltagarna kan sprida information om de 

andra deltagarna (Wibeck, 2010). En överenskommelse gjordes dock med deltagarna om att 

de inte skulle säga saker som de inte ville att andra skulle veta och att de inte skulle föra det 

vidare som sades i gruppen. Det fanns en medvetenhet om den assymetriska maktrelation som 

kan uppstå mellan intervjuare och intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Resultat 
Resultatredovisningen är strukturerad utifrån de två domänerna begreppet hälsa och skolans 

arbete med hälsa och deras kategorier. Begreppet hälsa utgörs av kategorierna erfarenhet och 

vad som påverkar hälsa. Skolans arbete med hälsa utgörs av kategorierna begränsad arena, 

arbetsmiljö och delaktighet.  

I tabell 1,2 redovisas en sammanställning av kategorier och subkategorier.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Hälsa 

För att få en uppfattning om vad ungdomarna lade i begreppet hälsa ombads de att fritt 

fundera och associera runt detta. Det visade sig att de mycket snabbt även kom in på vad som 

Skolans arbete med hälsa    (Tabell 2) 

 
Kategori Subkategori 

Begränsad arena Idrott 

Hem- och 

konsumentkunskap 

NO 

Arbetsmiljö Press 

Bemötande 

Lokaler 

Delaktighet Inflytande 

Konkreta idéer 

Hälsa                                (Tabell 1) 

 
Kategori Subkategori 

Erfarenhet Frånvaro av sjukdom 

Välbefinnande 

Vad som 

påverkar hälsa 

Sociala sammanhang 

Levnadsvanor 
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påverkar hälsa. De hade fler åsikter om vad som påverkar hälsa än om själva begreppet hälsa.  

I resultatredovisningen redogörs för begreppet hälsa utifrån kategorierna erfarenhet och 

påverkas av.  

 

Erfarenhet 

Ungdomarnas tankar kring begreppet hälsa handlade om ett såväl fysiskt som psykiskt 

välbefinnande, att må bra. När det gällde det fysiska välbefinnandet handlade det om att äta 

bra, röra på sig och att inte röka. Vilma uttryckte att det hon tänkte mest på när hon hörde 

ordet hälsa var att ”man rör på sig... och så att man äter bra”. Lars betonade den psykiska 

aspekten: 

 Jag tänker mest mentalt eller psykiskt alltså hur man kan må i olika sammanhang….. 

 

Hälsa beskrevs även som frånvaro av sjukdom, att man inte mår dåligt eller är sjuk här 

uttryckt i Markus ord: 

 Det är väl bara att man mår bra … att man inte har några problem med kroppen eller så… 

  att man inte är sjuk. 
 

Vad som påverkar hälsa 

Diskussionerna i fokusgruppsintervjuerna kom att handla mycket om vad som påverkar hälsa. 

Resultatet redovisas utifrån subkategorierna sociala sammanhang och levnadsvanor.  

Sociala sammanhang  

I diskussionerna och funderingarna omkring vad som påverkar hälsan lyfte ungdomarna olika 

sociala sammanhang där de befinner sig och deras betydelse för hälsan. Relationer till såväl 

föräldrar som klasskamrater och lärare diskuterades. Hemmet och familjen gavs en central 

betydelse för att de ska uppleva trygghet, få kärlek och uppmuntran. Anna uttryckte det på 

följande sätt: 

 …för hemma är ju där man ska få mest kärlek. Det är ju där man ska känna sig trygg om  

 man inte känner sig trygg där så…. 

 

Betydande för hälsan var även hur övriga familjemedlemmar mår, om de är ledsna, tjuriga 

eller glada. Familjens centrala betydelse för hälsan återspeglade sig också när Nina talade om 

hur viktigt det är att ”må bra hemma för att kunna må bra i skolan”. 

 Skolan ansågs av ungdomarna ha betydelse för hälsan såväl positivt som negativt. Det 

positiva ansågs vara att de träffar mycket folk och får vara tillsammans med kompisar, av 

kompisar mår man bra och de behövs för att orka. Nina menade att hon inte skulle orka gå till 
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skolan om hon inte hade kompisar. Det är viktigt att inte vara ensam eftersom det upplevs 

negativt för hälsan. Vilma trodde att kompisar är speciellt viktiga i deras ålder eftersom man 

då har någon att prata med och berätta för.  

 I den ena fokusgruppsintervjun diskuterades relationer till kompisar och grupptryck. Det 

ansågs viktigt att välja rätt kompisar och att försöka vara sig själv eftersom man då mår bäst. 

De ansåg att det är lätt att påverkas av andra och att falla för grupptryck vilket kan inverka på 

både hälsa och skolarbete. Linus gav ett exempel på grupptryck när han berättade om Valborg 

och de situationer som då kan uppstå. Om kompisarna väljer att ”dricka eller röka kan man 

hänga på fast man egentligen inte vill och då må dåligt både på grund av klumpen i magen 

och alkoholen eller tobaken”. 

  Skolans negativa inverkan på hälsan belystes i diskussionerna om när det under vissa 

perioder är mycket prov och läxor och de känner att de inte hinner med. Det skapar press, 

stress och panik. Astrid och Vilma diskuterade:  

 Vilma: Ibland kan man tycka att det är för mycket läxor och så…. man tycker det är  

 jobbigt och om man har missat en läxa och glömt att göra den … fan vad ska jag göra nu? 

 Astrid: Man får panik 

 Vilma: Man får inte panik men man blir så här… oh shit nu har jag glömt den 

Astrid: …i höstas när vi hade som mest innan jullovet så … jag bröt ihop… så här brukar  

jag inte visa sånt men en dag så började jag gråta. Mamma undrade vad som hade hänt… 

jag hade så himla mycket i skolan och jag kände så mycket press på mig.. jag bröt ihop.  

Det var jätte jobbigt.  

Levnadsvanor 

Levnadsvanornas betydelse för hälsan betonades i intervjuerna. Det handlade om vad som är 

bra för hälsan men också dess motsats. Det diskuterades om mat, träning, sömn och droger. 

Att äta grönsaker och inte dricka läsk eller äta godis, att röra på sig, träna och att inte sitta 

still och att sova. Astrid talade om att ”röka är ohälsosamt… det är inte bra för kroppen” och 

även Vilma drog en parallell mellan att dricka alkohol och röka och ohälsa.  

 

Skolans arbete med hälsa 

I resultatredovisningen slås de två frågeställningarna om hur ungdomarna uppfattar skolans 

nuvarande arbete med hälsa och deras uppfattningar om hur skolan skulle kunna arbeta med 

hälsan samman. Det görs utifrån de tre kategorier som växte fram ur materialet; begränsad 

arena, uppfattningar om arbetsmiljö och delaktighet.  
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Begränsad arena 

Ungdomarna fick fritt fundera kring om de hade hört ordet hälsa i skolan. De lyfte i detta 

sammanhang ett fåtal ämnen där de hade hört ordet hälsa eller hade arbetat med frågor som 

anknöt till hälsa vilket visade på en begränsad arena men även på ett begränsat innehåll. 

Dessa tre ämnen var idrott, hemkunskap och NO. Ungdomarna talade om idrott stället för 

idrott och hälsa som ämnet numera heter och hemkunskap istället för hem- och 

konsumentkunskap. I redovisningen använder jag ungdomarnas benämningar på ämnena.  

Idrott och hälsa 

Det första ämnet som kom upp när ungdomarna funderade var idrotten. Det visade sig att de 

associerade detta ämne med hälsa men att det samtidigt var något som sällan togs upp och 

behandlades inom ämnet. Olle sade att: 

 På idrotten har vi snackat om hälsa. Det heter ju idrott och hälsa….. det är inte ofta vi  

 snackar om det… 
 

Olle fick medhåll men också kommentaren om att de nog skulle ta upp det mer framöver. 

Hälsa i idrottsämnet handlade enligt ungdomarna mest om att röra på sig, träna, springa fort, 

och ha bra kondition. Någon av ungdomarna nämnde att det handlade om att äta bra.  Det var 

framförallt den fysiska aspekten av hälsa som framkom genom ungdomarnas diskussioner. 

Men Linus betonade även en annan dimension av ämnet: …” idrott är bra både för den 

fysiska och psykiska hälsan”. Linus funderar vidare och kom fram till att den psykiska hälsan 

inte var något man diskuterade i ämnet men att det t ex kunde handla om att samarbeta.  

 

Hem- och konsumentkunskap 

Det andra ämnet som snabbt kom upp i diskussionerna var hemkunskap. Innehållet i 

undervisningen var enligt ungdomarna begränsat till kost; att äta rätt, nyttigt, varierat och att 

få i sig vitaminer och fibrer. När Astrid talade om hemkunskap menade hon att: 

 Det är nästan bara mat… hemkunskapen pratar nästan bara om mat.. 

 

Även om ungdomarna ansåg sig ha fått lära sig vad det innebär att äta bra gav de olika uttryck 

för hur detta tillämpades. Vincent tänkte aldrig på, som han uttryckte det, sån´t när han åt utan 

”äter det som är gott”. Medan Olle brukade tänka innan han åt: 

Jag brukar tänka lite logiskt … inte äter för mycket... när jag ska springa i skolan så brukar jag inte 

direkt äta jätte dålig mat på morgonen… 
 

NO 
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NO:ämnet och dess innehåll var inget som spontant kom upp i ungdomarnas diskussion om 

hur skolan arbetar med hälsa. Detta skedde först när de fått fundera lite till men det var med 

viss tvekan om innehållet i NO verkligen handlar om hälsa. Efter en liten diskussion kom de 

dock fram till att de hade arbetat med hälsa i biologin. Följande konversation får belysa detta: 

  

 Markus: NO? Biologi…? Näe… jo människokroppen 

 Olle: Där vet vi hur kroppen fungerar och vad den behöver 

 Per: Lite i biologi för vi kollar på filmer och då får man reda på hur det ska vara mellan 

 kille och tjej… 

 Markus: Vi hade lite tobak och vad som händer om man röker 
 

Arbetsmiljö 

Mycket av diskussionerna om hur skolan arbetar med hälsa, kom att beröra ungdomarnas 

arbetsmiljö i skolan. Utifrån materialet växte därför uppfattningar om arbetsmiljö fram som 

en kategori med dess subkategorier: press, bemötande och lokaler. Ungdomarnas 

uppfattningar om skolans arbetsmiljö i relation till hälsa beskrevs mestadels i negativa ordalag 

och de framförde flera brister i sin arbetsmiljö. De framförde även en del förslag till 

förbättringar vilket kommer att redovisas under rubriken konkreta idéer. 

Press 

I intervjuerna framkom att ungdomarna kände en stor press på sig när det gällde att klara av 

skolarbetet vilket skapade både oro, stress och trötthet. Vid ett flertal tillfällen kom de 

tillbaka till och diskuterade hur jobbigt det var när läxor och prov under vissa perioder hopade 

sig. De hyste även farhågor för att det skulle kunna inträffa snart igen när terminen närmade 

sig sitt slut. Problemet som de såg det var att de hade flera prov samma vecka och samtidigt 

med detta läxor, ibland i samma ämnen. Astrid beskrev det så här: 

 Tre prov varje vecka och man hann inte plugga till det ena så hade det andra kommit… det  

 var jätte jobbigt för man kan inte plugga till allt samtidigt för man blandar ihop… det var  

 jätte knöligt … det var verkligen jätte jobbigt 

 

Ibland kände de sig tvungna att prioritera proven framför läxorna vilket leder till att de inte 

känner sig tillfredställda med sitt arbete.  När de varit sjuka tycker de att de kommit efter så 

mycket i skolarbetet att det nästan är för jobbigt att komma tillbaka till skolan. Den press de 

upplever, framförallt under de mest intensiva perioderna, skapar en stress och en oro över om 

de har klarat proven eller inte, att de ska behöva gå på sommarskola för att ta igen det de 

missat eller att de inte ska komma in på gymnasiet. Pluggandet går ut över fritiden och 

kompisarna. Dagarna innan prov hinner de inte vara med kompisar och en del av ungdomarna 

pluggar även på helgerna. Astrid sade att ”vi mår jättedåligt av det här man har ingen fritid… 
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man får bara sitta inne” och Vilma uttryckte liknande tankar ”…jag blev så stressad när det 

är massor av läxor man vill ju hinna med och ha fritid också”.  

Bemötande 

Ungdomarnas diskussioner handlade även mycket om hur de blir bemötta, framförallt av 

lärare. Här visade de på både ”goda” och ”dåliga” exempel. Ungdomarna har en önskan om 

att bli sedda och respekterade av lärare som både lyssnar och förstår. De vuxna framstår som 

viktiga för ungdomarna och de framför önskemål om en större vuxennärvaro framförallt på 

raster.  De lärare som av ungdomarna framstår som goda exempel är de som bryr sig, 

uppmärksammar om någon mår dåligt eller förstår situationen och kan hjälpa till eller anpassa 

kraven därefter. Linus tyckte att det skulle finnas fler lärare som Karin: 

 …om någon mår dåligt då pratar hon med en… hon bryr sig väldigt mycket. Det är inte  

 många lärare som gör det. Det skulle vara bra med flera såna lärare… om någon har det  

 jobbigt eller varit sjuk så kan hon säga… du får mer tid på dig med det här arbetet… eller  

 jag fixar det… 

 

Ungdomarna diskuterade om hur det är när bemötandet inte är lika positivt. Det är lärare som 

inte lyssnar eller upplevs som arga när ungdomarna inte har förstått instruktioner eller 

uppgifter. Astrid berättade om hur hon upplevde det att inte bli lyssnad på eller förstådd efter 

att ha varit sjuk i två veckor:  

 …jag sa att jag inte mådde bra och så där… och då sket hon bara i det och sa att du klarar  

 dig ändå… 
Lokaler 

Ungdomarna diskuterade den fysiska arbetsmiljön när de talade om hur det är i vissa lokaler 

där de vistas. Att vistas i slöjdsalen framstår inte som någon positiv upplevelse eftersom den 

upplevs som både stökig och rörig och dessutom luktar illa. Även toaletterna luktar illa. När 

det gäller matsalen är det enligt Astrid och Petra nästan alltid trångt och dåligt med platser. 

Nina tillade…”då får man inte sitta med sina kompisar”.  

 

Delaktighet 

När ungdomarna i fokusgrupperna diskuterade skolans nuvarande arbete med hälsa och hur de 

skulle vilja att skolan arbetade med hälsan framförde de ofta att de skulle vilja vara mer 

delaktiga. Detta gäller även i andra sammanhang som inte direkt kopplas till skolans arbete 

med hälsa. Ungdomarna kom även med en hel del idéer om hur detta skulle kunna förbättras. 

Kategorin delaktighet beskrivs i redovisningen med hjälp av subkategorierna inflytande och 

konkreta idéer.  

Inflytande 
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Intervjuerna visade på att ungdomarna idag inte anser sig ha så hög grad av inflytande över 

sin skolsituation. De uppgav att de inte har några direkta kanaler genom vilka de kan föra 

fram sina åsikter. När de för fram åsikter t ex om förändringar antingen genom att tala med 

någon vuxen eller genom att skriva ner synpunkter upplever de att vuxna inte lyssnar. Petra 

ansåg: 

 när dom har hört att vi vill ge förslag, prata…dom har fått klagomål då lämnar dom bara  

 en lapp till klassen som man får skriva på vad man tycker sen händer det inget…  

 

Ungdomarna uttryckte att de skulle vilja att vuxna lyssnade mer på vad de har att säga och att 

elevrådet skulle ha mer makt och mer att säga till om. De förde fram ett antal områden där de 

skulle vilja ha mer inflytande. Det gäller fördelning av prov och läxor under terminen samt 

innehållet och formerna för undervisning. I vissa ämnen har de lite att säga till om men oftast 

är det redan planerat vad som ska göras. Ungdomarna skulle vilja ha mer att säga till om vad 

gäller friluftsdagarnas innehåll och antal. De önskar påverka lunchmenyn, salladsbordets 

innehåll och utformning och placeringar av bord och stolar i matsalen för att öka antalet 

sittplatser.  

Konkreta idéer 

Ungdomarna kom i intervjuerna med idéer om hur de skulle kunna bli mer delaktiga genom 

att få komma till tals och få föra fram sina tankar och åsikter. De gav även konkreta förslag på 

områden de skulle vilja vara med och påverka. Nedan följer några exempel: 

”fler friluftsdagar”   

” få komma med mer tips om vad det skulle vara för friluftsdagar” 

”sprida ut proven” 

”gå en timme längre för att inte ha några läxor” 

”en idrottslektion per dag” 

”att man fick vara med och påverka vad man åt” ”inte blanda ihop allting” (sallader) 

”en scen vi nästan aldrig använder…att man kan ställa upp bord där” i matsalen 

”ha lektioner utomhus” NO: ”djur och sånt”  Språk:”gå ut och lära sig vad olika saker heter” 

 

Petra kom med en idé om hur de skulle kunna föra fram sina åsikter. Hon föreslog att de 

skulle kunna ha tjej- och killgrupper där de t ex diskuterar hälsa tillsammans med en lärare. 

Per föreslog att de skulle kunna ha en tankebok där de kunde skriva ner om det är något de 

vill berätta eller fråga, men inte vågar. Linus hade goda erfarenheter av att använda en 

frågelåda och fick medhåll av de övriga i gruppen:  

 Linus: Jag tycker att det var bra när vi hade sexualkunskap. Peter tog upp en frågelåda. Om  

 man var osäker och inte vågar fråga rakt ut t ex om det är så här är det farligt. Det var en  

 anonym låda och så tog han upp det. Det var ingen som visste vem som hade ställt den. Det  

 var en bra sak för då fick man reda på det och då kanske man mådde bättre  

 Per: En sån låda skulle man kunna ha hela tiden och använda i alla ämnen 

 Olle: Ha i hemklassrummet, en frågelåda 
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De föreslog vidare att de sedan skulle kunna ta upp dessa frågor när de samlas i sin basgrupp. 

Vid detta tillfälle skulle de även kunna diskutera hur de upplever sin situation, hur 

planeringarna fungerar, om det är stressigt och hur de mår.  

Av intervjuerna framkom att ungdomarna önskar att lärarna hade lite mer koll både på hur 

deras arbetssituation ser ut när det gäller prov och läxor men även hur de mår. Om en elev har 

varit frånvarande eller inte mår bra föreslår de att lärarna skulle ha ett samtal med dem där de 

diskuterar hur de ska lägga upp sitt arbete och vad som eventuellt behöver prioriteras.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomar förstår begreppet hälsa och hur de 

ser på skolans arbete med hälsa. Nedan följer en sammanfattning av studiens centrala fynd. 

Dessa relateras till och diskuteras mot tidigare presenterad litteratur, existerande forskning 

och de lagar och förordningar som gäller för skolan.  

 

Hälsa 

Erfarenhet 

Ungdomarna i studien angav med relativt få ord sina associationer och reflektioner kring 

begreppet hälsa för att sedan övergå till att mer ingående diskutera vad som påverkar hälsa. 

Detta visar på att de har svårt att skilja mellan vad begreppet hälsa står för och vad som 

påverkar hälsan. Ungdomarna var relativt begränsade i sina tankar omkring begreppet till att 

tänka i vilket sammanhang de hade hört ordet snarare än innebörden av själva begreppet. 

Hälsa är ett komplext begrepp att definiera och det saknas en gemensam definition (Hallberg, 

2002).   

 Den framträdande bilden av begreppet hälsa är övervägande positiv och uttrycks i 

termer av välbefinnande och att må bra såväl fysiskt som psykiskt vilket även Brunn Jensen 

och Jensen (2005) menar.  Johanssons (2007) studie visar att begreppet inkluderar såväl 

positiva som negativa känslor (Johansson et al, 2007).  Landstedts (2010) studie av hur 

ungdomar förstår hälsa bekräftar inte de positiva associationerna som framkom i denna studie 

utan visar på att det främst associeras med negativa aspekter. I den studien är det dock utifrån 

begreppet psykisk hälsa.  
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 Ungdomarnas utsagor präglas av såväl det holistiska synsättet som det biomedicinska 

(Medin & Alexandersson, 2000). Det holistiska synsättet framträder när de talar om hälsa som 

både fysiskt och psykiskt välbefinnande (Brülde & Tengland, 2003) men mycket av deras 

tankar handlar dock om vad kroppen behöver för att den ska fungera. Kroppen framstår som 

en maskin som behöver bränsle för att fungera vilket tyder på att de är påverkade av det 

biomedicinska synsättet (Medin & Alexandersson, 200)0 . Ytterligare argument som bekräftar 

detta är att det associeras med att inte ha några problem med kroppen, att inte vara sjuk. 

Denna studie skiljer sig från tidigare studier som visat att hälsa, av ungdomar, betraktas som 

en resurs och i huvudsak betraktas utifrån ett holistiskt synsätt O´Higgins, Sixsmith & Nic 

Gabhainns, 2010), där känslor, livskvalitet och sociala relationer betonas (Brunn Jensen & 

Jensen, 2005).  Varför har ungdomarna en snävare syn på begreppet hälsa än tidigare studier 

visar? Det kan vara så att ungdomarna inte är vana att reflektera och diskutera begrepp som 

hälsa och framförallt inte i ett vidare perspektiv.  

 

Påverkas av 

Ungdomarna lyfter fram familj, kamrater, skola och levnadsvanor som viktiga faktorer för 

hälsa. Resultatet visar att resonemangen om vad som påverkar hälsa är mer präglade av ett 

holistiskt synsätt än vad deras uppfattningar om själva begreppet hälsa är. Det holistiska 

synsättet betonar helheten och att människan är aktiv och samspelar med det sammanhang i 

vilket hon befinner sig i (Medin & Alexandersson, 2000). Det som kan peka på att deltagarna 

även i detta sammanhang är påverkade av det biomedicinska synsättet framkommer när 

diskussionerna kommer in på levnadsvanor. Då diskuterades det om vad som är bra och inte 

bra för kroppen. Det handlade om matvanor, fysisk aktivitet, rökning och alkohol. Men större 

delen av diskussionerna bekräftade att de är mer påverkade av det holistiska synsättet. De 

vidgade sitt synsätt när de kom in på diskussioner om vad som påverkar hälsa jämfört med när 

de diskuterade begreppet hälsa genom att de resonerade om olika sociala sammanhang och 

relationer.  

 Studiens resultat om vad som påverkar hälsa stämmer väl överens med tidigare 

forskning där det framgår att familj, kamrater och skola är de viktigaste faktorerna (Johansson 

et al, 2007). Ungdomarna i studien betonar familjens betydelse som grundläggande och av 

störst betydelse för hur de mår, även i andra sammanhang, därefter kommer kamrater och 

skola. Relationer är viktiga för hur ungdomarna mår, såväl till familjemedlemmar som till 

kamrater och lärare.  Detta bekräftas av Landstedt, Asplund & Gillander Gådin (2009) som 
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visar på att just dessa relationer är grundläggande för ungdomars psykiska hälsa. Även andra 

studier visar att ungdomar lägger stor vikt vid betydelsen av sociala relationer med familj och 

vänner för välbefinnande men dessa studier nämner inte relationen till lärare (Aggleton, 

Whitty, Knight, Prayle, Warwick & Rivers, 1998; O´Higgins et al., 2010).  

 Ungdomarnas upplevelse av press och stress orsakade av skolsituation och skolarbete 

diskuteras under rubriken arbetsmiljö, i en senare del av diskussionsavsnittet.  

Skolans arbete med hälsa  

Begränsad arena 

Ungdomarna i studien uppfattade att skolan framförallt arbetar med hälsa i ämnena idrott och 

hälsa och hem- och konsumentkunskap.  Uppfattningarna om hur de i ämnet idrott och hälsa 

arbetade med hälsa var att de främst gör det utifrån en fysisk aspekt. De rör på sig, tränar, 

springer fort och testar kondition. Det breda, holistiska, salutogena hälsoperspektivet som 

Quennersted (2006) menar att kursplanen i idrott och hälsa utgår ifrån framkom inte i 

ungdomarnas uppfattningar om vad ämnet innehåller. Beskrivningarna av hur hälsa 

behandlades i hem- och konsumentkunskap var begränsat till kost: att äta rätt, nyttigt och 

varierat. Ungdomarna uppfattade inte att ämnet innehöll alla de fyra dimensionerna av hälsa 

(materiella, ekonomiska, fysiologiska, psykologiska) som ämnet enligt kursplanen ska 

innehålla. Frågan är varför det är så stor skillnad mellan hur ungdomarna uppfattar ämnenas 

innehåll när det gäller hälsa och det styrdokumenten anger. En förklaring kan vara att 

styrdokumenten är målstyrda och inte detaljstyrda (Nilsson & Norgren, 2003).  De är relativt 

allmänt skrivna, anger en ram för innehållet men ger ett relativt stort tolkningsutrymme. 

Frågor som även uppkommer är hur väl implementeringen av läroplanen (Lpo 94) har lyckats 

och om det är den som i huvudsak styr undervisningen eller om det är tidigare läroplaner och 

traditioner som i själva verket styr undervisningen. Synen och tankarna bakom begreppet 

hälsa finns inte beskrivit i läroplanen utan det är upp till varje lärare att ta del av detta i det 

kommentarmaterial som Skolverket ger ut (Nilsson & Norgren, 2003), vilket många lärare 

kanske varken har kunskap om att det finns eller har tid att sätta sig in i. 

  

Hälsofrämjande arbete i skolan 

Resultatet i studien visar att arbetet med hälsa, utifrån ungdomarnas utsagor, är begränsat till 

två av skolans ämnen och att dessa ämnen är isolerade från varandra. Det stämmer inte 

överens med läroplanen som anger att hälsa ska genomsyra hela skolans verksamhet inte 
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heller med Skolverkets intentioner för arbetet med hälsa utifrån de två spåren (Nilsson & 

Norgren, 2003) där hälsa ses i större sammanhang och omfattar hela skolans pedagogiska 

arbete. Den perspektivförskjutning mot en bredare holistisk syn på hälsofrämjande arbete och 

hälsoutbildning som enligt studier (Jourdan, Samdal & Carvalho, 2008; Nilsson, 2003) har 

skett behöver ytterligare förstärkas och Skolverkets arbete med att främja hälsa genom sin 

pedagogik, sin arbetsmiljö och sitt elevinflytande behöver utvecklas (Nilsson & Norgren, 

2003).  En fråga att ställa sig är varför Sverige inte längre arbetar aktivt med konceptet 

”Hälsofrämjande skola” utan har gått över till begreppet ”Hälsofrämjande skolutveckling”.  

Arbetsmiljö i skolan 

När ungdomarna i studien diskuterade skolans arbete med hälsa och går utanför de ämnen 

som diskuterades ovan kom diskussionerna att handla om deras arbetsmiljö. Den 

framträdande bilden är övervägande negativ då de beskriver hur de känner sig pressade, 

stressade, oroliga och trötta av skolarbetet.  Ungdomarna verkar varken ha kontroll eller 

inflytande över sin arbetssituation. Brist på kontroll och upplevda krav är faktorer som i 

tidigare studier (Gillander Gådidin & Hammarström, 2003; Natvig, Albrektsen, Anderssen & 

Qvaarnstrøm, 1999) visat sig inverka negativt på ungdomars hälsa. Det finns även ett 

samband mellan skolrelaterad stress och hälsoproblem hos ungdomar (Natvig, Hanestad & 

Samdal, 2006). Ungdomarna uppgav i likhet tidigare studier (McLellan, Rissel, Donnelly & 

Bauman, 1999; Samdal, Nutbeam, Wold & Kannas,1998) att personliga relationer till lärare är 

viktiga för hur de upplever sin arbetsmiljö.  Det ansågs av ungdomarna viktigt att bli sedd, 

respekterad, förstådd och lyssnad på. De diskuterade däremot inte relationer till kamrater i 

detta sammanhang vilket ansetts viktigt i tidigare studier (McLellan et al., 1999;  Samdal et 

al., 1998).  

 Ungdomarna upplevde att de hade låg grad av inflytande över sin skolsituation och att 

de saknades kanaler och forum för att föra fram åsikter. De upplevde inte att vuxna lyssnar på 

dem och tar deras åsikter på allvar. Ungdomarnas upplevelser står i direkt motsats till det som 

föreskrivs både i skolans läroplan och i arbetsmiljölagen där det tydligt framgår att elever ska 

ha ett reellt inflytande och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Ungdomarnas 

uppfattningar om hur lite de fick vara delaktiga i de beslut som fattas i skolan visar att endast 

första formen i Baums (2002) kontinuum för delaktighet uppnås, de får ha vissa synpunkter 

på redan fattade beslut (Gillander Gådin, Weiner & Ahlgren,  2009).  

 Ungdomarna hade flera konkreta idéer dels om hur deras arbetsmiljö skulle kunna bli 

bättre dels om hur de skulle kunna vara med och påverka såväl undervisningens innehåll som 
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mer praktiska frågor.  Även tidigare studier (Gillander Gådin et al., 2009; Simovska, 2007)  

har visat att barn och ungdomar vill och kan vara delaktiga i mycket av skolans arbete om de 

får möjlighet. Det är av största vikt att eleverna får ett reellt och ökat inflytande över sin 

skolsituation och i hela skolans beslutsprocess (Gillander Gådin et al., 2009) eftersom det är 

deras rättighet (Hart, 1992) och det dessutom kan leda till att de får en bättre självkänsla och 

mindre upplevelse av stress (Gådin & Hammarström, 2000).  Delaktighet och inflytande är en 

social bestämningsfaktor för hälsa och ett av de mest grundläggande förutsättningarna för 

folkhälsa. Detta betonas folkhälsopolitiskt genom att det utgör ett av målområdena för 

folkhälsa i Sverige (Folkhälsoinstitutet, 2010).  Målområdet kan inte ses som en angelägenhet 

enbart för skolan utan handlar även om möjlighet till delaktighet och inflytande i övriga delar 

av samhället där flera aktörer kan samverka.  

Metoddiskussion 

Vetenskaplighet 

Det är viktigt att forskningsresultat visar så hög grad av tillförlitlighet som möjligt (Hamberg, 

Johansson, Lindgren & Westman,1994). För att detta ska kunna åstadkommas i en studie 

krävs att den uppfyller vissa kvalitetskriterier.  I det följande används begreppen trovärdighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet för att säkerställa vetenskapligheten (Hamberg et al., 

1994). Genom presentationen av förförståelsen i bakgrundskapitlet, metodkapitlets 

redovisning samt denna redogörelse får läsaren möjlighet att värdera och bedöma 

tillförlitligheten. Ambition har varit att ge läsaren all den information som behövs för att 

kunna följa och förstå varje steg i arbetet. Kontinuerliga minnesanteckningar har förts över de 

tankar, idéer och reflektioner som uppkom under studiens gång.  

Trovärdighet 

Valet av metod för såväl datainsamling som analys har stor betydelse för trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004; Hamberg et al., 1994,).  Fokusgrupper har passat studiens 

syfte väl och gett möjlighet till att ta del av individuella tankar och intressanta diskussioner 

deltagarna emellan. En central fråga när det gäller trovärdigheten är relationen mellan 

intervjuare och deltagare (Hamberg et al., 1994; Kvale, 2010). En kontinuerlig reflektion över 

relationen mellan intervjuare och deltagarna när det gäller maktstruktur, förtroende, respekt 

och ålder har skett. Även relationen mellan deltagarna har funnits med i reflektionen.  

Bekräftelsebarhet 
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För bekräftelsebarhet är det viktigt att beskriva analys och presentera resultat så att läsaren 

kan se att resultat och slutsatser har stöd i data. Det ska ge läsaren möjlighet att bedöma fynd 

och resultat (Hamberg et al., 1994). Resultatet har kontinuerligt ifrågasatts och materialet har 

kritiskt granskats och omprövats. Ett sätt att uppnå bekräftelsebarhet är att vara två personer 

som läser materialet och utför kodning (Hamberg et al., 1994). Detta har dock inte varit 

möjligt i denna studie.  

Överförbarhet 

Överförbarhet i en kvalitativ studie handlar om huruvida resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Graneheim & Lundman, 2004). För att underlätta överförbarheten 

har det gjorts en beskrivning av sammanhang, urval av deltagare, datainsamling och 

analysprocess. Överförbarheten underlättas även genom resultatgenomgången då läsaren får 

förslag och det skapas förutsättningar för överförbarhet men det är upp till läsaren att bedöma 

om resultatet är överförbart till andra kontexter (Graneheim & Lundman, 2004). I detta fall 

handlar det om huruvida en studie skulle kunna genomföras med liknande resultat på en 

annan högstadieskola. 

 

Allmänna metodreflektioner  

Genomförandet av intervjustudien fungerade i stort sett bra men det visade sig vara relativt 

svårt att rekrytera ungdomar till intervjuerna. Det berodde inte på att ungdomar tackade nej 

utan att skolorna av olika anledningar inte ansåg det lämpligt att genomföra en intervjustudie.  

Många kontakter behövde tas med rektor och lärare innan tid för information och intervjuer 

kunde bokas. Att deltagarna själva anmälde sitt deltagande kan ha påverkat resultatet i den 

meningen att dessa ungdomar förmodligen hade ett intresse för just hälsa. De flesta av 

ungdomarna i studien framstod som ambitiösa och målinriktade. Antalet deltagare i 

intervjuerna var fyra respektive fem stycken vilket visade sig vara ett bra antal. I den 

storleken på grupp kunde alla komma till tals, även om det var någon i varje grupp som var 

lite mer dominerade i samtalet. De dominanta personerna kan till viss del ha hindrat de andra 

deltagarna från att uttrycka sina tankar. Det kunde kanske ha styrts upp lite mer av 

intervjuaren. Att deltagarna kände varandra sedan tidigare underlättade diskussionerna och de 

kom snabbt igång att börja samtala. Att intervjuerna spelades in på dator verkade inte störa 

ungdomarna. Att intervjua killar och tjejer var för sig fungerade bra men kan inte ses som 

nödvändigt i en intervju med detta syfte. Eftersom resultatet i de båda grupperna blev relativt 

likvärdigt torde inte valet av könshomogena grupper ha påverkat resultatet nämnvärt.  
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 Studien begränsades till två fokusgruppsintervjuer eftersom det ansågs vara realistiskt 

med hänsyn till den tid som stod till förfogande. Det hade nog varit en fördel med ytterligare 

ett par intervjuer dels med tanke på att intervjuförmågan hade kunnat förbättras men även 

med tanke på resultatet. Det hade kanske gett en ännu större bredd i resultatet.  

 En fokusgruppsintervju kan förutom att ge forskningsresultat även ha betydelse för 

deltagarna själva. Det blir ett sätt för deltagarna att göra sin röst hörd (Wibeck, 2010). 

Ungdomarna i studien verkade nöjda med att någon lyssnade och tog deras tankar och åsikter 

på allvar. En nackdel med fokusgruppsintervjuer var svårigheten att fånga in uppfattningar 

och tankar från dem som inte sade så mycket eller kanske hade en från gruppen avvikande 

åsikt.  

 Etiska frågor har beaktats under hela processen, en svaghet är dock att inte ungdomarnas 

vårdnadshavare har informerats och haft möjlighet att ge sitt samtycke enlig Lag 2003:460 

om etikprövning av forskning som avser människor §18. En medvetenhet fanns om lagen men 

ungdomarna tillfrågades inte om sin ålder och det är inte säkert att alla deltagare hunnit fylla 

15 år. Deltagarnas tillfrågades dock inte om sin egen hälsa och studien ska inte användas i 

forskningssyfte. 

 

Implikationer och fortsatt forskning 

Avslutande reflektioner 

Utgångspunkten för den här studien var att det behövs ytterligare kunskap om hur ungdomar 

förstår begreppet hälsa och hur de uppfattar skolans arbete med hälsa för att detta arbete ska 

kunna utvecklas. Det visade sig att ungdomarna hade många tankar och åsikter som de ville 

föra fram. Ungdomarna vill på olika sätt vara med och påverka och bli delaktiga i skolans 

beslutsprocess. Skolan bör försöka skapa olika forum för eleverna där de kan få tillfälle att 

samtala, diskutera och föra fram sina åsikter. Studiens resultat bidrar med betydelsefull 

kunskap om hur ungdomar uppfattar skolans arbete med hälsa vilken kan användas för att 

utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan. Skolan är en viktigt arena för hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet och det finns goda intentioner för detta. En fråga att ta med till 

framtida forskning är hur dessa intentioner kan nå ut till och implementeras hos skolans 

personal.  
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                          Bilaga 1 

Informationsbrev 

   
    
Institutionen för hälsovetenskap   Till rektor 

 

 

 

 

En studie om ungdomars uppfattningar om hälsa och skolans         

hälsofrämjande arbete 

 

 

Information 

 

 
Mitt namn är Christina Stigenhed och jag studerar Folkhälsovetenskap på 

magisterprogrammet vid Mittuniversitet i Sundsvall. I studierna ingår ett examensarbete på 

avancerad nivå och inom ramen för detta genomför jag en intervjustudie. Syftet med min 

studie är att beskriva hur ungdomar i årskurs 9 förstår begreppet hälsa och hur de ser på 

skolans arbete med hälsa.  

 

Jag har för avsikt att genomföra två gruppintervjuer med 4-5 elever i varje grupp. Eleverna 

kommer att informeras om studien och dess syfte och därefter erbjudas att delta. De kommer 

även att få skriftlig information. Varje intervju beräknas ta 30-60 min. Intervjuerna kommet 

att spelas in. All information om, såväl deltagarna som vad som sägs i intervjuerna, behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Inspelningarna och intervjuutskrifterna behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem och inga namn på elever, skola eller ort kommer att skrivas 

ut. I de fall elever kommer att citeras görs det med fingerade namn. Eleverna har rätt att när 

som helst avbryta sitt deltagande, utan särskild förklaring.  

Förslag på datum för intervjuerna: 28/4, 27/4      

                      

 

Christina Stigenhed 

 

Mobiltel 070-6700267  mail christina.stigenhed@os.tranas.se 
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                                                  Bilaga 2 

Informationsbrev 
 

     

            

              
 

 
Institutionen för hälsovetenskap     
 
 

 

 

 

Vill du vara med i en studie som handlar om ungdomar och hälsa? 

 

 

Information 

 
Hälsa kan betyda olika saker för olika människor och skolan arbetar med hälsa på många 

olika sätt. Det skulle vara intressant att veta vad ni menar med begreppet hälsa och hur ni 

uppfattar att skolan arbetar med hälsa. Det är vad denna studie handlar om. 

 

Jag skulle vilja diskutera detta med er i en gruppintervju. Jag kommer till er skola v 15 för att 

göra en sådan intervju. Du kommer tillsammans med 3-4 kamrater att få diskutera hälsa och 

skolans arbete med hälsa. Intervjun kommer att ta 30-45 minuter. Det är helt frivilligt att vara 

med och du kan när som helst meddela om du inte längre vill vara med, utan särskild 

förklaring. Intervjun kommer att spelas in. Inspelningarna och intervjuutskrifterna som jag 

gör kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Jag kommer inte att skriva 

ut era namn, vilken ni skola ni går på eller något annat som kan kopplas till dig som person.  

 

De uppgifter jag får fram kommer att användas i den magisteruppsats i folkhälsovetenskap 

som jag skriver vid Mittuniversitet i Sundsvall.  

 

Om du har frågor om undersökningen och intervjuerna, kontakta gärna mig på telefon  070-

6700267 eller på mail: christina.stigenhed@os.tranas.se 

mailto:christina.stigenhed@os.tranas.se


    

                                                                         Bilaga 3 

Intervjuguide        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad tänker du på när 

du hör ordet hälsa? 
Vad är hälsa för dig? 

Vad är viktigt för att 

du ska ha hälsa? 

Begreppet  

Hälsa 

 

 

Har du hört ordet 
hälsa i skolan? 

Vad gör skolan för att ni ska 

få bättre hälsa? 

Vad gör skolan för att ni 

ska lära er om hälsa? 

Känns skolans hälsoarbete 

meningsfullt? 
 Får ni vara med och påverka 

skolans hälsoarbete? 

Uppfattningar om 

hur skolan arbetar 

med hälsa idag 

Vad är viktigt att arbeta med? 

Hur skulle man kunna arbeta med hälsa? 

På vilket sätt skulle ni kunna vara 

delaktiga?  

  

Vad skulle kunna göras bättre? 
Vad är bra med skolans hälsoarbete? 

Uppfattningar om hur 

skolan skulle kunna 

arbeta med hälsa 
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                      Analysprocess                                       
 
 

 
                               

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det blev jobbigt för 
läxorna kunde man inte 

göra för då kunde man 

inte provet 

Hinner inte läxan för 

prov 

Tidsbrist  

 

Press 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljö 

 
 

…det räcker att man är 
sjuk en dag så känner 

man vad har jag missat 

 

När man är sjuk har 

man missat 

Missar 

Man vill ju komma in på 

det gymnasiet man vill… 
Vill in på gymnasiet Gymnasiet 

Dom skickar hem lappar 

till alla om man vill gå 
sommarskola. 

Och så vill man inte jobba 

över sommarlovet heller 
eftersom det är då man är 

ledig 

Lappar om 

sommarskola 

Vill inte jobba på 

sommaren 

 

Sommararbete 

Han blir mer arg att man 
inte lyssnar än att försöka 

förklara igen 

Blir arg att man inte 

lyssnat 

 

 

 

 

 

Oförståelse 

 

 

 

 

Bemötande 

Han lyssnar inte på 

eleverna han säger bara 
gör som jag säger 

Lyssnar inte på 

eleverna 

..när man mår dåligt 

brukar hon säga att man 
får stå ut resten av skolan 

Säger att man får stå ut 

…jag var sjuk i en två 

veckor och det försvann 
aldrig och då sa jag till att 

jag inte mådde så bra och 

så där och då bara sket 
hon i det och sa bara … 

du klarar dig ändå 

Inte mådde bra - klarar 

dig ändå 

Hon bryr sig väldigt 

mycket 
Bryr sig väldigt mycket  

 

 

Omsorg 

…en lärare Maria.. om 

någon mår dåligt då pratar 

hon med en .. 

Om man mår dåligt 

pratar hon med en 

Om man har mått dåligt 
eller varit sjuk länge 

kanske det kommer 

mycket på en gång i 
skolan och då är det 

bra…jag vet inte om det 

finns flera såna lärare 
men Maria kanske säger 

att du får mer tid på dej 

eller jag hjälper dig eller 
så. 

Om man varit sjuk kan 

man få mer tid 


