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1. Inledning 

Det finns allt fler indikationer på att medborgarna i Sverige mår allt sämre, detta är något som 

gäller både gammal som ung. Att genomföra insatser för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa bland barn och unga är en god investering. Hur barn- och ungdomar har det under 

barn-och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela 

livet. Att det skett en ökning av den psykiska ohälsan med symptom som oro, ångest, 

depression, nedstämdhet och sömnbesvär är känt sedan länge och att den framförallt ökar 

bland barn och unga. Detta stämmer också väl överens med en tidigare undersökning jag 

genomfört bland elever på Dragonskolan. Mina erfarenheter som lärare och som 

ungdomsledare inom föreningsidrotten bekräftar också den bilden. 

Föreningsidrotten spelar en stor roll för att ge bra förutsättningar för en bra hälsa, men 

skolorna har kanske en ännu viktigare roll att spela för att eleverna ska må bra. Det är viktigt 

att barn och ungdomar får med sig hälsobegreppet från skolan i en tidig ålder och speciellt de 

barn som inte är aktiva på sin fritid. 

Denna uppsats kommer att bygga vidare på en tidigare undersökning jag genomfört. I den 

studien ville jag se hur eleverna på två olika program, samhällsprogrammet och 

elitidrottsprogrammet, såg på begreppet hälsa. Vidare jämförde jag den fysiska och psykiska 

hälsan genom en levnadsvaneundersökning. Resultatet i den studien var entydigt. Eleverna på 

elitidrottsprogrammet uppvisade och rapporterade en betydligt bättre hälsa än den övriga 

gruppen, dessutom hade man även en helt annan inställning och syn på själva begreppet hälsa. 

Skillnaden mellan könen var också påtaglig. Tjejerna tenderade att må betydligt sämre än 

killarna. 

I denna studie kommer jag att försöka förstå hur synen på hälsa påverkas av utbildningen och 

om själva utbildningstiden bidrar till att synen på hälsa förändras. Jag tror att det finns en stor 

vinst i att försöka förstå orsakerna till varför resultatet i den förra studien blev som den blev 

och om orsaken till detta kan ha med utbildningen att göra. Om så är fallet skulle det kanske 

kunna vara något som övriga utbildningar kunde implementera i sin verksamhet för att 

förbättra den generella hälsan hos ungdomar. Min hypotes är att ungdomar som väljer att läsa 

på elitidrottsgymnasiet från det man börjar årskurs 1,har med sig en viss typ av levnadsvanor 

och inställning till hälsa. Men jag tror också att utbildningen i sig förstärker elevernas syn på 

hälsa. 
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Uppsatsen kommer att bygga på en enkätundersökning av tre årskurser på ett 

elitidrottsgymnasium. Det kommer att bli en tvärsnittsundersökning av tre årskullar och en 

fallstudie av elitidrottsutbildningen. Detta motiveras genom att gruppen jag ska undersöka 

skiljer sig markant från icke idrottsutbildningar när det gäller hur dessa elever mår både 

fysiskt och psykiskt. Den totala populationen på elitidrottsutbildningen består av cirka 300 

elever. Totalt kommer min undersökning beröra cirka 160 elever. Syftet med undersökningen 

är att försöka förstå hur synen på hälsa påverkas av elitidrottsutbildningen och om själva 

utbildningstiden bidrar till att förståelsen av hälsobegreppet förändras samt se om det finns 

utmärkande skillnader mellan killar och tjejer. 

Ämnet i sig är intressant och viktigt för mig eftersom jag som blivande idrotts- och 

samhällskunskapslärare kommer att möta ungdomar med olika typer av hälsoproblematik. 

Hälsofrågan är i högsta grad en viktig samhällsfråga. Samhällskostnaderna kan bli relativt 

höga om den psykiska och fysiska ohälsan inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede. Ett 

exempel är att om en person utvecklar psykosociala arbetshinder kan samhällskostnaderna för 

den personen uppgå till omkring två miljoner kronor under en trettioårsperiod 

(Folkhälsomyndigheten 2014, 82). 

Dålig mat är också en viktig faktor. Människor jobbar allt mer och vi äter slarvigare. Skolan 

och lärare bör lägga större vikt vid hälsofrågan då bättre kunskap inom ämnet kommer att leda 

till en bättre folkhälsa. Hälsofrågan uppmärksammas allt mer. Samhället har blivit upplyst i 

allt större utsträckning om vikten av att han en god hälsa. Ständigt matas vi med olika typer 

av hälsofrågor via media där ämnen som rör fetma, stress och inaktivitet ivrigt debatteras. 
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1.1 Problemformulering 

Förhållanden under barn-och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och 

fysiska hälsan under hela livet. Att samhället sätter in insatser för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering för hela samhället. Man kan 

också konstatera att det skett en kraftig ökning av framförallt den psykiska ohälsan hos barn- 

och ungdomar med symptom som oro, stress, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och 

huvudvärk (Folkhälsomyndigheten, 2014, 62). 

Detta sker samtidigt som skolan under flera års tid konstant minskat antalet timmar som 

elever har ämnet idrott och hälsa. Skolan är viktig för att grundlägga en sund och hälsosam 

livsstil för barn- och ungdomar. 

Forskning visar att barn och ungdomar rör sig allt mindre, var femte elev skolkar från 

idrottsämnet och fler barn och ungdomar är olyckliga. Kort och gott man rör på sig mindre 

samtidig som man mår allt sämre. Ett tydligt exempel på hur det står till med svenska barn 

och ungas hälsa beskrivs i tv-serien gympaläraren som produceras av SVT. I serien 

genomförde man ett experiment under hösten 2015 där syftet var att få fler elever att röra på 

sig. Experimentet genomfördes i en 7-9 skola i Ösmo söder om Stockholm. Ösmo är som 

vilket vanligt samhälle som helst med cirka 4000 invånare. Idrottsläraren Tommy, som 

medverkar i programmet, konstaterar krasst att det man gjorde på redskapsidrotten för 25 år 

sedan gör man inte idag på grund av att barnen helt enkelt har för dålig fysik (Svt, 

gympaläraren, 2016). 

I programmet anger flera elever att man skolkar från idrottslektionerna för att det inte är något 

för dem. Det är inte roligt, man känner sig inte bekväm och dålig samt att man är rädd för att 

bli vald sist. Eleverna slår dock knut på sig själva. Man inser att idrottsämnet är viktigt och att 

man får än bättre hälsa om man är fysiskt aktiv och många vill ha en bättre fysik, men man 

väljer ändå att inte röra på sig utan istället spela tv-spel, sova och äta godis och dricka läsk. 

Vissa säger att man inte bryr sig. Man har ingen kontroll på sitt liv, livet är tråkigt och man 

känner sig ensam. (Svt, gympaläraren, 2016). 

I programmet genomförde man en enkätundersökning där man ville veta hur eleverna 

egentligen mår. Resultatet av den visade att en majoritet av eleverna mådde dåligt både 

psykiskt och fysiskt. Lärarna på skolan skyller på tidspress och säger att man går på knäna. 

”Det finns ingen tid mellan lektionerna, man springer som ett jehu. Tiden räcker inte till”. 



4 
 

Man anordnade ett föräldramöte för att informera om resultatet av undersökningen. Endast 

fyra elevers föräldrar kom, totalt åtta stycken (Svt, gympaläraren, 2016). Detta om något visar 

att barn och ungdomars hälsa är viktigt och eleverna behöver stöttning både från skolan men 

också hemifrån. 

Forskare på Karolinska Institutet (KI) i Stockholm, har mätt rörelsemängden hos 1000 

stycken fyra åringar med hjälp av en axelrometer som mäter all rörelse man utövar. Av dessa 

1000 barn konstateras att endast 30 % rör sig tillräckligt mycket och forskning visar att de 

matvanor man har när man är liten följer ofta med till vuxen ålder. Detta kan få stora 

konsekvenser i framtiden när man nu börjar konstatera att barn och ungdomar i allt högre grad 

drabbas av benskörhet redan som 12-åringar (Svt, gympaläraren, 2016). 

Att människor har en bra hälsa är inte bara en fråga för den enskilda individen utan är en fråga 

som berör hela samhället och samhällsekonomin. Man kan konstatera att medellivslängden i 

Sverige har ökat under de senaste åren. Hälsoproblem som tidigare fanns med sjukdomar som 

exempelvis TBC och spädbarnsdödlighet har minskat kraftigt medan andra sjukdomar som 

hjärt- och kärl sjukdomar, fetma och stroke har ökat(Folkhälsomyndigheten 2014). 

Det finns också tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Lågutbildade med 

låg inkomst lever kortare och har en sämre upplevd hälsa. Kvinnor mår generellt sett sämre än 

män, trots att kvinnor lever längre. Personer med utländsk bakgrund rapporterar också sämre 

hälsa än övriga befolkning (Folkhälsomyndigheten 2014). Man kan se att det finns en tydlig 

korrelation mellan sociala och ekonomiska förutsättningar och hur man mår fysiskt (Ohlsson, 

2011). 

Ohälsosamma levnadsvanor kostar samhället minst 120 miljarder kronor per år. Hälften av 

den summan är produktionsbortfall som beror på sjukfrånvaro eller att människor dör i förtid. 

En fjärdedel av kostnaderna är kostnader för hälso- och sjukvård samt läkemedel. Resterande 

fjärdedel är kostnader för andra samhällsaktörer som räddningstjänst och kriminalvård(Bolin 

2006, 38). 

När det gäller humankapitalet har det sedan länge varit känt vilken betydelse den har på ett 

lands ekonomi. Humankapitalet handlar om människors utbildning, färdigheter, kompetenser 

och hälsa. Allt börjar formas hos en människa genom skolan och vidare genom livet. En 

höjning av humankapitalets nivåer bidrar till den ekonomiska tillväxten i ett land (Karlberg, 

2012, 45).  
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Hälsa ses som en variabel i humankapitalt och den förväntade livslängden används som ett 

mått på hälsa i ett land. Skillnader i livslängd och utbildningstid förklarar ofta de 

inkomstskillnader som finns mellan länder. Hälsosamma individer orkar mer fysiskt och 

psykiskt vilket påverkar ett land produktivitet (Karlberg, 2012, 47). 

Den ekonomiska tillväxten under industrialiseringen skulle gått mycket långsammare om inte 

hälsan påverkade. Den grundläggande uppbyggnaden av folkhälsan, bättre livsmedel och en 

ökad kunskap om sjukdomar anses varit avgörande faktorer för ett lands förbättrade hälsa 

(Karlberg, 2012, 49). 

Nya studier visar också att ett lands ekonomiska tillväxt ofta beror på befolkningens hälsa. 

Investeringar i folkhälsa ger positiva effekter på samhällsekonomin (Bolin, 2006, 40). 

Genom att tidigt sätta in förebyggande åtgärder, exempelvis i skolan, ökar förutsättningarna 

för att alla ska få en god hälsa. Att barn inte får möjlighet att gå ut skolan med fullständiga 

betyg gör att man får sämre möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden vilket i sin tur kan 

leda till missbruk och kriminalitet. Investeringar i hälsa är ofta lönsamma på sikt eftersom 

samhällskostnaderna minskar. Ett exempel på åtgärder är att ge barn med svårigheter i skolan 

eller barn som har depressioner och ångestproblematik tidigt stöd (Malmberg, 2007, 39). 

Hälsa och olika hälsoperspektiv är något som vi ständigt matas med via media och oftast 

handlar det om den fysiska hälsan och hur man får den snyggaste kroppen (Larsson 2010, 

214). Trots detta har ungdomar olika åsikter om vad hälsa är och hur man uppnår en bra hälsa. 

Vissa menar att det enbart handlar om träning medan andra menar att det handlar om en 

helhet med träning, kost, sömn och att man har ett socialt nätverk omkring sig (Dahlström 

2015). Hälsa är inte bara något som handlar om den fysiska hälsan utan även om den psykiska 

hälsan. Trots att människor idag är så hälsomedvetna breder sig både den fysiska och psykiska 

ohälsan snabbt ut bland befolkningen och då framförallt hos de unga. Detta är något som 

kommer, om inget görs, att drabba den totala ekonomin i samhället med stora kostnader för 

sjukvård vilket också kommer att resultera i en allt sämre ekonomisk tillväxt (Malmberg, 

2007, 40) 

Hälsoundervisningen i skolan borde kunna ses som ett bra komplement eller rent av motvikt 

till den information som sprids i media. Skolan har en viktig uppgift att fylla när det gäller att 

förmedla vad begreppet hälsa innefattar, speciellt för de barn- och ungdomar som inte är 

aktiva på sin fritid. Elever på ett elitidrottsprogram beskriver till exempel vad hälsa är på ett 
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helt annat sätt än ungdomar som läser på ett vanligt teoretiskt program. Dessa elever betraktar 

hälsa som en helhet av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Detta ska jämföras med 

ungdomarna på det teoretiska programmet som till störst del menar att hälsa handlar om 

fysisk aktivitet (Dahlström, 2015). Detta skulle kunna tolkas som att eleverna på 

elitidrottsprogrammet får med sig helt andra värderingar kring vad hälsa är genom sin 

utbildning och skulle detta vara fallet borde övriga utbildningar börja snegla åt detta håll när 

det gäller att öka elevernas välbefinnande. Skolan som helhet bör ta ett större ansvar i denna 

fråga och inte lämna allt i idrottslärarnas händer. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur eleverna på elitidrottsprogrammet ser på 

begreppet hälsa samt undersöka hur elevernas självskattade hälsa och hur deras levnadsvanor 

ser ut och om dessa skiljer sig beroende på vilken årskurs man går i. Vidare är också syftet att 

försöka se om elevernas syn på hälsa förändras under utbildningens gång och vad detta i 

sådana fall beror på samt se om valet av idrott har någon påverkan på hur man ser på hälsa. 

Utifrån mitt syfte kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 

Vilken effekt har utbildningen på elevernas hälsa och deras levnadsvanor? 

Bidrar utbildningen till att elevernas levnadsvanor och deras syn på hälsa förändras? 

Bidrar valet av utbildning (valet av idrott, lag- eller individuell inriktning) till att eleverna 

förändrar sina levnadsvanor och att synen på hälsa förändras? 
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2. Teorianknytning 

Jag kommer i min uppsats att utgå från två olika teoretiska perspektiv på hälsa. Ett 

biomedicinskt synsätt och humanistiskt synsätt. Vidare kommer jag att redogöra för begreppet 

hälsa och hur hälsa bedrivs i undervisningen samt vilket uppdrag skolan har när det gäller att 

förmedla goda levnadsvanor till elever.  

Teorier kan bidra med att kasta nytt ljus över problematiska områden och kan hjälpa oss att 

förstå saker utifrån nya perspektiv. Dessa perspektiv hjälper mig förhoppningsvis att bredda 

synen på hälsa och identifiera olika dimensioner av hälsa. 

 

2.1 Perspektiv på hälsa 

När det gäller hälsa brukar man oftast utgå från två dominerande inriktningar. Den ena är det 

biomedicinska synsättet och det andra är det humanistiska synsättet. Detta är två synsätt som 

båda förklarar hälsa men ur olika synvinklar. Skillnaden mellan dessa är att det biomedicinska 

synsättet fokuserar på den fysiska kroppen, organismer och celler. Man utgår från att man 

måste bota ett sjukdomstillstånd. Det humanistiska synsättet handlar om att man ser kroppen 

som en helhet där både det fysiska och psykiska måste ingå för att underhålla en god hälsa 

(Andersson, 2009, 77). 

Inom den biomedicinska inriktningen har man en traditionell syn på vad hälsa är. Om 

kroppens alla funktioner fungerar som det ska då kan en människa betraktas som friskt. 

Teorin definierar hälsa som frånvaro av sjukdom, vilket går rakt i motsatt riktning av WHO:s 

sätt att se på hälsa. Detta kan innebära att en människa blir friskförklarad om den sjukdom 

hon har inte stämmer in på en viss specifik åkomma. Man utgår alltså från att kroppen och 

själen är åtskilda (Medin & Alexandersson 2000, 25). 

Den humanistiska inriktningen ser hälsa som något annat än frånvaro av sjukdom och att man 

som människa är en del av samspelet mellan miljö och individ där det sker ett samspel mellan 

fysiska, psykiska och sociala faktorer. Man ser alltså hälsa som en helhet. Inom det 

humanistiska perspektivet ryms även det holistiska och salutogena perspektivet. I den 

holistiska delen ses helheten som viktigare än delarna. Det bör finnas en balans mellan en 

persons handlingsförmåga och de mål som en person vill uppnå (Medin & Alexandersson, 

2000, 26). 
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I det salutogena perspektivet, som är ett mer hälsoorienterande synsätt på hälsa, ligger 

fokuseringen på vad som leder till hälsa och man tittar på till vilka friskfaktorer som finns. 

Det som gör en människa frisk går att finna i begreppet KASAM som innebär att man har en 

känsla av samanhang. En människa som har en hög känsla av KASAM har större 

förutsättningar att må bra (Quennerstedt, 2006, 53). Vidare menar Quennerstedt att en 

människa med hög KASAM inte behöver samma goda förutsättningar för att må bra som en 

människa som inte har en hög känsla av sammanhang.  

I de olika delarna av KASAM ingår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Meningsfullhet handlar om att livet har en mening och ett värde som gör att vi är motiverade 

att lösa problem. Begriplighet innebär att man som människa förstår sig själv, sin omgivning 

och tillvaro. Har man en hög begriplighet har man en tillvaro som är ordnad och strukturerad, 

medan en person med låg begriplighet ofta upplever sitt liv som kaosartat och oförutsägbart. 

Hanterbarhet är att man som människa upplever att man har de resurser som krävs för att 

klara alla de påfrestningar man möter i livet (Quennerstedt, 2006, 58) 

 

2.2 Hälsa som begrepp 

Men om vi börjar från början och reder ut vad hälsa är för något så kan man konstatera att 

begreppet är komplext och svårt att definiera på ett sätt som inrymmer alla synsätt som finns. 

Handlar hälsa om att när man mår bra fysiskt då har man också en god hälsa eller kan hälsa 

vara mer än så? Tittar man på världshälsoorganisationens (WHO) förklaring till hälsa så bör 

hälsa ses som något som ständigt är under förändring, en ständigt pågående process. Hälsa är 

ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara som 

frånvaro av sjukdom. Man har skapat olika modeller för att försöka förklara vad hälsa är. En 

av dessa modeller är hälsokorset(se figur 1) där man sätter den psykiska och fysiska delen av 

hälsa i relation med varandra. Med modellen menar man att man kan vara sjuk men ändå 

uppleva sig som frisk. Att man är sjuk behöver inte betyda att man är ohälsosam (WHO 

2016). 
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Figur 1: Hälsokorset (WHO 2016) 

Att ha hälsa och att må bra kan naturligtvis betyda olika från person till person. Att ha en god 

hälsa kan betyda att man är frisk och att man mår bra. Det finns dock många olika definitioner 

på vad hälsa innebär. Lennart Nordenfelt, som är professor i hälso-och sjukvårdsteori vid 

Linköpings Universitet, menar att man kan se hälsa ur många olika perspektiv. Hälsa kan 

handla om att det måste finnas en balans mellan handlingsförmåga och det mål man har satt 

upp. Om en person inte kan förverkliga sina mål finns en grad av ohälsa. Vidare menar 

Nordenfelt att hälsa också kan ses som en balans mellan yttre och inre faktorer som krävs för 

att uppnå hälsa. Yttre faktorer kan handla om strukturer i samhället som exempelvis 

samhällsekonomiska faktorer, arbetslöshet och boende medan inre faktorer rör sådant som vi i 

högre grad kan påverka själva. Det kan handla om socialt stöd, socialt nätverk, motion, kost 

etc (se figur 2).  Andra kan dock säga att hälsa är en resurs som påverkar handlingsförmågan. 

Sjukdomar, skador och personliga problem kan påverka hälsan negativt (Nordenfelt, 2001, 

102). 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=H%c3%84LSOKORSET&view=detailv2&&id=0CDA8EF63C2A89E3BBE0B9E8385454FCE8159FA2&selectedIndex=6&ccid=FRdftGHf&simid=608001167674966451&thid=OIP.M15175fb461df2d1d748748287d9db3e7o0
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Figur 2: Hälsans bedömningsfaktorer. Inre/  

       yttre faktorer. Sv.folkhälsoinstitutet 2015  

 

En ytterligare definition av hälsa enlig professor Nordenfelt är att man har uppnått full hälsa 

om man har förmågan att fullfölja sina mål. Ohälsa skulle då, enligt Nordenfelt, vara om man 

inte kan eller endast delvis kan förverkliga sina mål (Nordenfelt, 2001, 107). 

Nordenfelt talar också om sammanhanget som en viktig del i hur man ser på hälsa. Beroende 

på vilken kontext man lever i kan kraven på hälsa vara olika. I Afrika kan hälsa hos vissa 

folkgrupper vara att ha jägarkunskap och förmåga att kunna utföra jakten grundläggande för 

att överleva. I Sverige har vi naturligtvis andra levnadskrav som sätter ribban för vad hälsa är 

(Nordenfelt, 2001, 109). 

Professor i hälsa Kjell Kallenberg vid Örebro Universitetssjukhus menar att hälsan påverkas 

av flera olika faktorer som exempelvis av vad man äter, hur mycket man sover, stress, 

rökning, alkohol och droger. Hälsa påverkas också om du trivs med dig själv och de 

människor du har omkring dig och om du tycker att ditt liv har en mening. Vidare menar 

Kallenberg att människors hälsa är något som berör hela befolkningen i ett land. Rätten att 

han en god hälsa är en mänsklig rättighet och staten är skyldig att arbeta för att alla människor 

i samhället får exempelvis den vård de behöver (Kallenberg, 2011, 55). 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är definitionen på hälsa ”ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, själsligt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaron av sjukdom och svaghet” 

(WHO). Att se hälsa ur ett helhetsperspektiv är viktigt för att få en helhetsbild av hur den 

enskilda individen mår, men också för att få ett grepp om hela befolkningens hälsa. Det finns 

en stor mängd faktorer som påverkar hur vi människor mår. Det handlar om fysisk träning, 
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kost, sömn, sociala aktiviteter och psykiskt välbefinnande. Det handlar om att se hela 

människan och skapa en balans i livet (Bjärsås, 2007, 21). 

Idag talar man om också om välfärds- eller livsstilssjukdomar där beteenden och vanor är 

inlärda. Det är dock inte enkelt att ändra sin livsstil som ofta är rotad i strukturella 

förhållanden som exempelvis kön, klass och etnicitet (Hallberg, 2010, 176). För att ändra sin 

livsstil måste människors kunskaper och medvetenhet om sambandet mellan livsstil och hälsa 

stärkas. Hallberg menar vidare att det finns flera friskfaktorer som främjar hälsan, exempelvis 

att man har ett arbete man trivs med, ekonomisk stabilitet och goda sociala relationer 

(Hallberg, 2010, 185). 

 

2.3 Hälsa i undervisningen 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla kunskaper om den egna kroppen och 

hur eleverna kan påverka sin egen hälsa. Att ha en grundläggande tanke om barn- och 

ungdomar hälsa och välmående är viktigt, inte bara för idrottslärarna utan även för övriga 

lärare på skolan. Det handlar om att eleverna ska lära sig och utvecklas, men det handlar inte 

enbart om att må bra fysiskt utan lika mycket om den psykiska hälsan. Detta speciellt när det 

larmas och varnas i samhällsdebatten om stillasittande, övervikt, ätstörningar och osunda 

kroppsideal. Samtidigt ökar ohälsan bland unga. 

I läroplanen för de gymnasiegemensamma ämnena (gy-11) under rubriken ”skolans 

värdegrund och uppgifter” står att läsa att skolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling 

och att skolan ska överföra värden och formella kunskaper (gy-11, s.6). Vidare står det att 

skolan ska utveckla elevernas hälso- och livsstilsfrågor och att skolan ska sträva efter att ge 

eleverna förutsättningar för att regelbundet bedriva fysisk aktivitet (Läroplan för 

gymnasieskolan 2011, s.7). 

Skolan ska också förmedla vad som är viktigt idag och ge eleverna möjligheter att se samband 

mellan olika saker samt ge kunskaper om vilka förutsättningar som ger en god hälsa 

(Läroplan för gymnasieskolan 2011, s.8). 

Skolinspektionen menar i sin rapport från 2010 att det är viktigt att skolan tar detta på största 

allvar med tanke på den allmänna hälsodiskussionen och alla rapporter om barn och 

ungdomars försämrade hälsa och eftersom hälsoperspektivet är så tydligt utskrivet i 
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kursplanen samt att det har blivit tydligare över tid. I rapporten slår man fast att i de 304 

oanmälda lektionsbesök man gjorde i årskurs 7-9 genomförde man 800 inspektionsnoteringar 

och av dessa kunde endast tolv kopplas till begreppet hälsa, 94 procent av lektionerna ägnades 

åt rörelse. Hälsoperspektivet förekom nästan inte alls (Skolinspektionen 2010, s.7-8). 

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det att syftet med undervisningen är att eleverna 

ska utveckla kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse 

och vilka konsekvenserna kan bli av fysisk aktivitet, inaktivitet men också av olika 

kroppsideal (Läroplan för gymnasieskolan 2011, s.83).  

Forskaren Magnus Brolin, vid forskarskolan idrott och hälsas didaktik vid Örebro Universitet, 

menar i sin avhandling ”Hälsoarbete i skolan-mer än motion, morötter och moral” menar att 

det är viktigt att man jobbar ämnesövergripande så att eleverna får ett helhetsperspektiv på 

hälsa. Brolin tror också att många lärare arbetar mer med hälsa än de själva är medvetna om, 

men att det beror på vad man lägger i begreppet hälsa (Brolin 2014, s.121). 

Vidare menar Brolin samhället har en stor påverkan på skolans arbete med hälsa. Själva 

tanken om hälsa som fysisk hälsa är stark och om hälsa enligt samhället är att göra saker där 

man svettas speglar det också arbetet i skolan. Enligt Brolin är det viktigt att skolan breddar 

synen på vad som är hälsostärkande och utgår mer från vad som ökar den upplevda hälsan och 

hur sociala aspekter påverkar individens upplevelse av att må bra. Vad får mig att må bra, 

fysiskt, psykiskt och socialt? (Brolin 2014, s. 122).  

I skolans läroplan trycket man också på vikten av att elever känner delaktighet och inflytande 

samt att undervisningen i skolan ska utveckla eleverna till att ta ansvar och vara aktiv i 

samhällslivet (Läroplan för gymnasieskolan 2011, s. 5-6). 

Enligt Eva Forsberg vid Uppsala Universitet, som skrivit avhandlingen ”Elevinflytandets 

många ansikten”, ska skolan arbeta medvetet med elevdemokrati. En förutsättning för att barn 

och ungdomar ska känna att livet är meningsfullt är framförallt att det är begripligt och 

hanterbart. Att nå KASAM på skolan kan vara att ge social trygghet och gemensamma normer 

samt att ge medinflytande och budskapet att du behövs och att du är viktig. Vidare menar 

Forsberg att om barn och ungdomar känner att livet är hanterbart och begripligt blir det också 

meningsfullt. Känner eleverna till vad som ska hända i skolan och kan påverka det som sker, 

upplevs skolan som meningsfull (Forsberg, 2000, 52). 
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2.4 Operationalisering av begrepp 

Inom vetenskapen pratar man om operationalisering som kan beskrivas som bryggan mellan 

teori och empiri. Man översätter teoretiska begrepp och påståenden till något som är empiriskt 

mätbart. Det handlar om hur man mäter det som efterfrågas i uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt vilka frågor man bör ställa, som exempelvis i detta fall i en 

enkätundersökning. Vem/vad är det man ska undersöka och varför är detta urval intressant? 

En viktig del i operationaliseringen är att göra om forskningsfrågan till en analysfråga (Bell, 

2006,140). 

Två begrepp som är viktiga i denna undersökning när det gäller hur enkäten har konstruerats 

och hur svaren har analyserats är hälsa och elitidrottselever. Hälsa är ett begrepp som kan 

betyda olika beroende på vem man pratar med. I teorin anges ofta två olika perspektiv på 

hälsa varav den ena är salutogen hälsa och den andra är biomedicinsk hälsa. Inom salutogen 

hälsa fokuserar på vad som leder till hälsa och vilka friskfaktorer som finns, medan 

biomedicinsk hälsa definieras som frånvaro av sjukdom. 

Det andra begreppet är elitidrottselever och begreppet förklarar vilka som berörs av 

undersökningen. Elitidrottselever kan förklaras som elever på ett gymnasieprogram som 

elitsatsar på sin idrott samtidigt som de har möjlighet att kombinera skola och idrott på ett bra 

sätt. 

Jag har i undersökningen genomfört en levnadsvaneundersökning bland ovan nämnda grupp 

och för att mäta eller fånga upp det empiriska och utifrån begreppen kan man beskriva 

operationaliseringen på följande sätt: 
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Analysområden     Begrepp       Enkätområden       Enkätfrågor       

Hälsa          Elitidrottselever Levnadsvanor:  

Salutogen hälsa                                        Träning:  Antal tränings timmar? 

 Går du på skolidrotten?                                               

Biomedicinsk hälsa  Kost:  Hur äter du varje dag? 

Alkohol/tobak: Röker/snusar du? Dricker 

du alkohol? 

Sömn:  Hur många timmar sover    

 du? 

   Trivsel:  Trivs du i skolan? 

   Upplevd hälsa: Vad innebär det för dig att 

    man mår bra samt vad är 

    bra hälsa? 

    Hur många dagar den 

    senaste månaden har inte 

    varit goda pga stress, oro?

                         Hur hälsomedveten var 

    du innan utbildning? 

    Har din syn förändrats 

    under studietiden? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för dels hur det ser ut med användningen av alkohol 

och tobak bland ungdomar samt hur lärare praktiskt arbetar med hälsobegreppet i skolan. 

Vidare kommer jag också att redogöra för resultaten av min tidigare undersökning. 

 

3.1 Ungdomars alkohol- och tobaksanvändning 

Det finns tydliga tecken på att alkohol- och tobaksanvändningen minskar i Sverige även bland 

ungdomar. I en undersökning gjord av folkhälsomyndigheten (2014) kan man se att 

ungdomars användning av tobak och alkohol har minskat över tid, från 2000-2014. Trenden 

bland flickor i årskurs 2 i gymnasiet är sjunkande medan den är något ökande bland pojkar i 

samma årskurs.  Ser man över hela riket så visar studier att 22 % av befolkningen röker och 

att det är relativt jämnt fördelat mellan könen. Däremot kunde man se större skillnader mellan 

män och kvinnor när det gäller användandet av snus. Här är det 25 % av männen som snusar 

medan endast 6 % av kvinnorna som använder snus. Även alkohol konsumerar män i större 

utsträckning, 88 % jämfört med 82 % för kvinnor. Däremot kan man se en rekord låg 

användning av alkohol bland Sveriges gymnasieungdomar, dock konsumerar pojkar något 

mer alkohol än flickor (Folkhälsomyndigheten, 2014, 27). 

 

3.2 Hur arbetar lärare med hälsa i skolan? 

Det står tydligt utskrivet i läroplanen att skolan ska arbeta för att utveckla elevernas hälso- 

och livsstilsfrågor, men att det är svårt att se i vilken omfattning detta verkligen görs förutom i 

ämnet idrott och hälsa där det också konstaterat att det finns brister i hur man framställer 

hälsoperspektivet (Engström, 2004, 14). 

Tidigare studier visar att den bakgrund som lärare kommer ifrån, vilken kompetens de besitter 

och vilket intresse de har för hälsa påverkar hur man lägger upp sin undervisning. Har man 

inget intresse för motion lyser det igenom (Thedin-Jakobsson, 2005). Thedin-Jakobsson 

menar vidare att hälsa går att koppla till många ämnen, det behöver inte alltid falla på 

idrottslärarens lott att undervisa i detta. Det är viktigt att bredda undervisningen för att 

eleverna ska få ett helhetsperspektiv. I grundskolan kan lärarna i hem- och konsumentkunskap 
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och de naturorienterade ämnena med fördel betona hälsoperspektivet (Thedin-Jakobsson, 

2005). 

I en studie gjord vid högskolan i Gävle 2008 ville man se hur lärare arbetade med just 

hälsobegreppet i sin undervisning och hur lärare tänkte kring elevernas tillgodogörande av 

hälsa. Studien genomfördes via intervjuer av relativt unga och nyutexaminerade lärare och de 

undervisade uteslutande i teoretiska ämnen. I studien kunde man konstatera att lärarna hade 

svårt att förklara vad hälsa innebär. Vissa menade att hälsa handlade om motion och kost. 

Någon menade att hälsa är när man är frisk och i bra fysisk form och några få blandade in den 

psykiska delen. Sammantaget kan man säga att psykiska och sociala faktorer bara nämns i 

förbifarten (Andersson, 2009, 14). 

Detta stämmer väl överens med det Jennie Naidoo skriver i sin bok ”Folkhälsa och 

hälsofrämjande insatser”. Naidoo menar att yngre människors syn på hälsa är mer 

grundgående och ytlig. Ofta pratar yngre om hälsa som något som rör det fysiska och 

kroppsliga (Naidoo, 2007, 63). 

Alla intervjuade lärare i studien från Gävle Högskola menar att det finns mer att göra för att 

nå ut med hälsobudskapet i skolan. Några lärare menar att man kan se till så att eleverna rör 

sig på rasterna och några menar att man borde ägna sig mer åt pedagogiska luncher där lärare 

äter med eleverna. Ett fåtal lärare tycker att hälsoundervisningen helt och hållet bör ligga på 

idrottsläraren och idrottsämnet. I dessa fall menar lärarna att de har för dålig kunskap inom 

ämnet (Andersson, 2009, 16). 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning är klockrent. En ökad fysisk aktivitet gör så 

att elevers inlärningsförmåga förbättras, eleven får helt enkelt en förbättrad 

koncentrationsförmåga. Skolor borde i större utsträckning fundera över vilken tid på dagen 

man lägger ämnet idrott och hälsa på schemat, exempelvis lägger man ämnet i början eller i 

slutet av skoldagen? (Engström, 2004, 14). Engström menar vidare att skolor i större 

utsträckning borde ägna sig åt utomhuspedagogik och använda skolgården mer frekvent i 

undervisningen. 

Att förbättra skolgården och använda den i undervisningen är också något lärarna i studien 

från Högskolan i Gävle tar upp som viktiga punkter för att främja hälsan i skolan. Lärarna 

lyfter också fram friluftsdagar som exempel (Andersson, 2009, 18). När det gäller arbetet 

kring hälsa så är det ofta som skolor anordnar temadagar kring detta. Thedin-Jakobsson menar 
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att temadagar inte är det optimala sättet att arbeta med hälsa i skolan eftersom det i stort sett 

alltid handlar om föreläsning om vad hälsa innebär, i stället för att eleverna själva får vara 

delaktiga och aktiva (Thedin-Jakobsson, 2005). 

Lärarna i undersökningen efterlyste ett större samarbete i lärarlaget när det gäller arbetet med 

hälsa. Samtliga tyckte att man borde ha ett genomgående arbetssätt där man också kunde 

involvera skolans elevhälsoteam och hemmet. Att lägga större vikt på hälsa på 

lärarutbildningarna var också förslag som lärarna kom med. Nu får man under utbildningen 

kanske uppfattningen att detta inte är en så prioriterad fråga. Trots allt har man ju ett ansvar 

mot eleverna att ge dem en positiv syn på hälsa (Andersson, 2009, 25). 

Det finns dock skolor och utbildningar som aktivt arbetar med elevers hälsa och framför allt 

med elevers psykiska välbefinnande. Elitidrottutbildningar runt om i Sverige använder sig 

alltmer av den så kallade RIG-pyramiden . RIG-pyramiden är en pedagogisk modell 

framtagen av riksinnebandygymnasiet för att utveckla elever från otrygga till självständiga 

individer. Med hjälp av modellen satsar man på att göra eleverna till målmedvetna individer 

där de själva skapar sin egen lycka. Man utgår från tre nivåer, människan, atleten och 

innebandyspelaren (Lund, 2010, 52). 

På den första nivån, människan, ska man hjälpa eleven att bli trygg genom att bygga upp 

självkänslan och självförtroendet. Man arbetar metodiskt med beslutsamhet, initiativförmåga 

och mognad. Den andra nivån, atleten, handlar det om att bygga upp kroppens fysik. Här 

handlar det att lära eleverna att ta ansvar, känna stolthet och skapa en identitet och 

medvetenhet. Man vill lära eleverna goda vanor skapa karaktär. Högst upp på pyramiden har 

eleverna nått sin fulla potential (Lund, 2010, 53). 

En övergång från grundskola till ett elitidrottgymnasium är inte alltid lätt eftersom den 

omfattar både skola, idrott och privatliv. För att skapa en bra pedagogisk miljö som 

stimmulerar elitsatsande ungdomar att nå den potential de kan, både som människa och 

idrottare arbetar man målmedvetet efter modellen. Det handlar om att jobba långsiktigt och ha 

en helhetssyn på eleven där de kan utvecklas till människor som trivs, mår bra och har roligt 

(Lund, 2010, 53). Denna modell borde fler skolor och utbildningar översätta så att den passar 

just till den utbildningsverksamhet man bedriver. 
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3.3 Min tidigare undersökning 

Denna uppsats grundar sig på en tidigare studie jag genomfört där jag undersökt hur killar och 

tjejer förhåller sig till begreppet hälsa och vad hälsa innebär för ungdomar. I denna del av 

uppsatsen kommer jag att redogöra för resultatet av den studien. 

Studien genomfördes under våren 2014 på Dragonskolan i Umeå. Undersökningen berörde 

totalt 57 gymnasieelever fördelat på två klasser i årskurs 1, en elitidrottsklass och en klass 

som läste på samhällsvetenskapliga programmet. Det var en förhållande jämn fördelning 

mellan könen, 30 killar och 27 tjejer. Eleverna fick svara på en enkät som också var utformad 

som en levnadsvaneundersökning där frågorna berörde ämnen som motion på fritiden, 

förhållandet till ämnet idrott och hälsa, kost, alkohol/droger, levnadsförhållanden, psykiskt 

mående, hur man upplever skolan och vad eleverna lägger i begreppet att han en bra hälsa 

samt vad det innebär att må bra. (Dahlström, 2015, 25).  

Tittar man på båda klasserna kan man konstatera att en övervägande majoritet av eleverna, 89 

%, är aktiva på sin fritid och 64 % av dessa idrottar i en förening vilket är positivt med tanke 

på den situation som vi har i Sverige och i hela västvärlden med ökad fetma och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Folkhälsomyndigheten menar också att allt fler människor är fysiskt aktiva. I 

undersökningen kan man också se att av de som inte utövar någon form av motion på sin fritid 

är övervägande del tjejer och att de anger orsaker som att de inte vill eller att de inte orkar. 

(Dahlström, 2015, 30). 

Trots den höga siffran som uppger att man är mån om sin fysik är det ändå 11 % som inte bryr 

sig om att röra på sig. Dahlström menar att detta ändå är märkligt. Dessa elever uppger trots 

allt att man tycker att kost och motion är viktigt. Man tycket också att idrottsämnet i sig är en 

viktig del av skolan eftersom det är där man får med sig hälsobegreppet och motion. Det man 

också kan se i undersökningen är en klar koppling mellan användandet av droger/ alkohol, 

närvaro på idrottlektionerna samt hur man trivs på skolan och de elever som inte är aktiva. 

Dessa elever använder alkohol/droger i större utsträckning, man har sämre närvaro på idrotten 

och man uppger att man inte trivs tillfredställande på skolan. Att elever inte går på idrotten 

eller att man inte tycker att det är givande ämne bör skolan ta ett större ansvar. Dahlström 

menar här att läraren en mycket viktig uppgift att få med sig eleverna och skapa ett intresse att 

röra på sig. Idrottsrörelsen fungerar som en stark kraft där man ofta får med sig sunda 

värderingar och kunskaper om exempelvis användandet av droger (Dahlström, 2015, 31). 
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Dahlström anser också att det är en paradox att samtidigt som människor blir allt mer fysiskt 

aktiva så ökar folkhälsosjukdomar som fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Denna paradox 

beror troligtvis på att människor i allt högre grad tränar i organiserad form på gym eller på en 

fotbollsplan. Vardagsmotionen och spontanidrotten har nästan helt upphört att existera och 

blivit utkonkurrerad av den nya it-åldern, bilismen och nya matkulturer (Dahlström, 2015, 

30). 

När det gäller det psykiska välbefinnandet kan man i undersökningen se att tjejer generellt sett 

säger sig ha fler ohälsodagar på en månad än vad killarna har. Tjejerna i samhällsprogrammet 

har i genomsnitt 13 ohälsodagar och tjejerna på elitidrottsprogrammet har i genomsnitt 6 

dagar där man inte mår bra på grund av stress, oro, depression, huvudvärk etc. Detta ska då 

jämföras med killarnas snitt på 3 rapporterade ohälsodagar oavsett grupp. (Dahlström, 2015, 

31.) 

Dahlström menar att ungdomars psykiska ohälsa kommer sig av samhällsstrukturer som talar 

om hur man ska vara och hur man ska se ut, hur man helt enkelt ska lyckas som människa. En 

av de största bovarna, menar Dahlström, är media som överöser oss med bantningstips, tips på 

hur man ska komma i form till sommaren och TV-program som många gånger handlar om 

kroppsideal. Dahlström trycker vidare på vikten av att skolan tar sitt ansvar för att forma 

ungdomarna till samhällskritiska medborgare och där man lär ut att hälsan handlar om så 

mycket mer än om att ha den perfekta kroppen. Det är viktigt att man flyttar fokus från 

kroppsvikt till hur man egentligen mår. ”Det är bättre att vara kraftig och vältränd än smal 

och otränad” (s.34). Att man är lite överviktig utesluter inte att man är vältränad. ”Smala 

människor kan vara betydligt sjukare än tjocka människor” (s.34). Det finns inget 

motsatsförhållande mellan dessa parametrar. Det viktiga är att man rör på sig dagligdags. 

(Dahlström, 2015, 33). 

När vi kommer till begreppet hälsa så kan man också konstatera att killarna och tjejerna i 

undersökningen hade helt olika uppfattningar om vad begreppet innefattar. Tjejerna i de båda 

undersökta grupperna menade i större utsträckning än killarna att hälsa handlar om helheten, 

ett salutogent och humanistiska synsätt. Till detta kommer motion, kost, psykiskt och fysiskt 

välbefinnande samt ett fungerande socialt nätverk. Killarna å sin sida, också där över i de 

båda undersökta grupperna, hade en helt annan syn på hälsa. Man såg hälsa ur ett 

biomedicinskt synsätt där fokus ligger på träning och att hålla sig frisk. Dahlström menar att 

det är en liten ögonbrynshöjare att killarna på elitidrottsprogrammet inte svarade som sina 



20 
 

tjejkompisar med tanke på att de läser en utbildning som lägger mycket krut på kroppen som 

helhet (Dahlström, 2015, 34). 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Denna uppsats bygger på en enkätundersökning av gymnasieelever i årskurs 1-3 inom 

elitidrottsutbildningen. Enkäten är i stora drag den samma som användes i min förra studie 

med undantag av vissa frågor som tillkommit. Att jag använder mig av samma enkät är att jag 

vill att denna undersökning ska vara jämförbar med den förra. Jag kommer att ta reda på om 

synen på hälsa förändras mellan årskurs 1 och årskurs 3 och om eventuella skillnader beror på 

utbildningen och utbildningstiden. Dessutom vill jag se om det finns olika synsätt på 

hälsobegreppet beroende på om man utöver en lagidrott eller en individuell idrott. 

Jag kommer att genomföra en typ av tvärsnittsundersökning av tre årskullar och en fallstudie 

av elitidrottsutbildningen. Fallstudier lämpar sig speciellt när man vill undersöka en 

avgränsad fråga under en begränsad tid. Ofta har man som forskare ett syfte att belysa vissa 

egenskaper och identifiera processer (Bell, 2006, 21). 

Judith Bell menar också att ett problem med fallstudier är att det kan finnas problem att 

kontrollera informationen och att det finns möjlighet till vilseledande resultat samt att det inte 

går att dra allmänna slutsatser av resultaten (Bell, 2006, 21). 

Dock ska sägas att fallstudier har ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta har att göra 

med att fallstudien ger en närhet till det man ska undersöka och att man lägger fokus på själva 

processen än vilket utfallet blir. Man ska alltså upptäcka mer än att bevisa något (Merrian, 

1993, 25). 

Enkäten i denna uppsats innehåller ett antal frågor som både består avflervalsalternativ samt 

öppna frågor där respondenterna har en större frihet att lämna sina synpunkter och utveckla 

svaren. 

Anledningen till att jag valde att genomföra en enkätundersökning i stället för en bredare bild 

av mitt forskningsproblem. När man konstruerar en enkät är det viktigt att frågorna ger den 
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information man efterfrågar och att tolkningen och analysen av svaren inte medför några 

problem (Bell, 2006, 137). 

En fördel med att genomföra en enkätundersökning jämfört med en intervju är de är mer tids- 

och kostnadseffektiva än intervjuer. Intervjuer också tar ganska lång tid att genomföra, 

dessutom kan det vara svårt att analysera svaren man fått (Bell, 2006, 158). 

Nackdelen med enkäter är att det kan vara svårt att få några djupare svar från deltagarna och 

att det kan vara svårt att konstruera de perfekta frågorna. De är av yttersta vikt att frågorna 

blir korrekt formulerade så att det går lätt att analysera svaren (Bell, 2006, 137). 

Inom forskningen brukar man skilja mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvalitativa 

metoder innebär att man går på djupet och försöker beskriva hur, vad och varför saker och 

ting är som de är och man tolkar resultaten utifrån ett sammanhang. Kvantitativ metod innebär 

att resultaten oftast presenteras i siffror och angivna mängder exempelvis kön, ålder och 

utbildning. En kvantitativ metod kan vara att man utför en enkätundersökning eller 

frågeformulär och forskaren har en klar bild av vad han eller hon vill undersöka. Resultaten 

redovisas sedan konkret med statistik och tabeller etc. (Eilertsson, 2005, 41). 

I kvalitativ forskning genomför man ofta intervjuer och observationsstudier och man 

fokuserar exempelvis på vilka åsikter och upplevelser och attityder deltagarna har. Man 

försöker helt enkelt hitta en djupare bild av en viss typ av människor och hur de upplever sin 

situation utifrån en given kontext (Eilertsson, 2005, 42). 

 

4.2  Reliabilitet och validitet 

När det gäller källkritik är det viktigt att man tillämpar ett kritiskt förhållningssätt genom att 

analysera och reflektera kring det insamlande materialet. Kan det anses vara pålitligt och har 

man fått det resultat man avsett att fånga? 

Begreppen reliabilitet och validitet används när man vill beskriva hur bra data insamlingen 

har fungerat. Man kan säga att reliabilitet är viktigt för att säkerställa att resultaten går att 

upprepa och att validitet innebär att man kan generalisera utredningens resultat (Denscombe, 

2009). 
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Denscombe menar att det finns skillnader i hur begreppen används. I undersökningar med 

kvantitativ ansats har man oftast valt insamlingsmetod för data innan datainsamlingen har 

börjat. Där kan reabilitet och validitet bedömmas beroende på vilket syfte man har med 

studien. Reabiliteten och validiteten hänger ihop med datainsamlingen (Denscombe, 2009). 

I kvalitativ ansats menar Denscombe att man arbetar med begreppen under hela processen, 

både när det gäller datainsamlingen men också analysen av det insamlande data (Denscombe, 

2009). 

Judith Bell menar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet, att sättet man genomför 

undersökningen ger samma resultat vid olika tillfällen. Man kan mäta reliabiliteten på olika 

sätt. Ett sätt kallas för test-retest, vilket innebär att man gör om samma test vid ett senare 

tillfälle. Ett annat test är alternativa formuleringar där frågorna man ställer vid ett test och ett 

annat test har samma betydelse men olika ordföljd. Ett tredje test är split-half-metoden där 

man delar man upp frågorna i ett test i två delar för att sedan jämföra svaren med varandra 

(Bell, 2006, 117). 

Validitet hör till de viktigaste begreppen i en vetenskaplig studie. Validitet kan man översätta 

till giltighet eller relevans till insamlad data för det givna problemet. Man kan också säga att 

validitet är att man mäter det man avser att mäta. För validiteten ska bli hög är det viktigt att 

svaren från de som besvarat enkäten registreras noggrant och överförs korrekt för analys. Det 

är viktigt att ha en hög validitet i sin undersökning, att man kan se hur undersökningen har 

gått till och vilka utgångspunkter man har haft för sin studie. Validiteten och reliabiliteten 

hänger ihop och skapar tillsammans en hög trovärdighet i undersökningen. Om en fråga inte 

är reliabel saknar den validitet, men även om reliabiliteten är hög innebär inte det att 

validiteten per automatik också är hög (Denscombe, 2009). 

Bell (2006) menar dock att om man genomför ett mindre och kortare projekt eller arbete där 

man inte konkret mäter eller testar någonting, är nödvändigheten inte så stor att djupdyka i 

validitetens teknikalitet (Bell, 2006, 118). 

 

4.3 Källkritik 

När det gäller min egen studie så anser jag att den både har hög reliabilitet och hög validitet. 

Den enkät jag skickade ut var i princip identisk med den enkät jag använde mig av vid min 
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förra studie. Resultatet i studien blev samma som i den förra. Man skulle kunna säga att jag 

gjorde en test-retest där man gör om ett test vid ett senare tillfälle. Ur den aspekten har min 

undersökning en hög reliabilitet. Validiteten är också hög eftersom jag fick de svar som jag 

efterfrågade. Undersökningen mäter det den avser att mäta. Dessutom har jag när jag 

sammanställt svaren varit extra noggrann och gått igenom svaren flera gången. Dessutom kan 

man se hur undersökningen gått till och vilka avsikter jag haft. 

Ur en annan synvinkel skulle man kunna säga att validiteten sviktar något. Jag tror att det är 

möjligt att elevernas synsätt på hälsa kan förändras under utbildningstiden. Alla elever som 

läser på ett elitidrottsprogram är inte hälsomedvetna när de börjar på programmet. Bara för att 

man är idrottsaktiv betyder inte det att man har ett välutvecklat hälsotänk. Däremot finns det 

vissa problem med undersökningen där ett problem kan vara att det är svårt för eleverna att 

uppskatta sin medvetenhet kring hälsa innan de började på gymnasiet. Eleverna får därför 

försöka dra sig till minnes hur det var när man började vilket naturligtvis inte blir en exakt 

vetenskap. Minnet kan svikta och bedra. Att be någon tala om vilka ämnen man läste i skolan 

kanske inte verkar vara en alltför svår fråga men om personen slutade skolan för 15-20 år 

sedan kan det vara svårt att komma ihåg. Om personen i fråga inte säger att denne läste 

exempelvis engelska eller tyska vet man inte om det beror på att personen inte läste dessa 

ämnen eller om personen helt enkelt glömt bort att hon läst det (Bell, 2006, 142). 

Samma sak gäller när det handlar om att eleverna ska uppskatta hur deras syn på hälsa har 

förändrats under studietiden och vad detta i sådana fall kan bero på. Det kan vara svårt för den 

enskilda eleven att avgöra om förändringen i synsätt beror på själva utbildningen eller om det 

handlar om elevernas mognadsprocesser eller andra tänkbara faktorer som exempelvis den 

bakgrund eleverna kommer ifrån och andra sociala faktorer. I en perfekt värld skulle man 

naturligtvis vilja följa samma elever från årskurs 1 till årskurs 3 för att med säkerhet kunna se 

om deras synsätt förändras. Detta är ju nu inte praktiskt möjligt och därför får jag nöja mig 

med att jämföra grupper av individer istället. Allt detta sammantaget gör att man får ta 

undersökningen med en nypa salt och behandla den på ett källkritiskt sätt. Dock ska sägas att 

jag ändå fått ett resultat som enligt mina ögon trots allt är intressant och undersökningen säger 

ändå någonting om hur eleverna på elitidrottsgymnasiet tänker kring hälsobegreppet. 
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4.4 Utformning av enkät 

Jag valde att genomföra en enkätundersökning av i princip samma modell som i min förra 

studie, ett så kallad test-retest. Detta för att kunna jämföra resultaten med de båda studierna på 

ett rättvist sätt. Att konstruera en bra enkät är svårare än vad man tror. Det är viktigt att tänka 

på hur man formulerar sig för att undvika missförstånd samt att utformningen på enkäten är 

enkel och inbjudande så att respondenterna får ett bra intryck av enkäten och känner sig 

motiverade att läsa och besvara frågorna. Det är också viktigt att undvika ledande, hypotetiska 

och stötande frågor (Bell, 2006, 144). 

Enkäten består av 17 frågor och innehåller både frågor med flervalsalternativ samt öppna 

frågor. Frågor med flervalsalternativ handlar om att man ger respondenten olika 

svarsalternativ och där personen får välja ett eller flera av dessa. Frågor som beskrivs som 

öppna innebär att respondenten har möjlighet att lämna lägre och utförligare svar vilket kan 

leda till användbar information. Dock kan öppna frågor medföra problem vid analysen av 

svaren beroende på hur väl frågan är konstruerad (Bell, 2006, 139). 

 

4.5 Urval 

Urvalet baserades på att jag ville göra en fortsatt studie på eleverna vid elitidrottsgymnasiet i 

Umeå och enkäten delades ut i totalt sex av nio klasser vid detta program, två i årskurs 1, två i 

årskurs 2 och två i årskurs 3. Den totala populationen bestod av 158 elever fördelat på 63 

tjejer och 95 killar fördelade på både individuell idrott och lagidrott. Anledningen till att jag 

inte valde att inkludera alla elitidrottsklasser var dels ur bekvämlighetssynpunkt och för att 

spara tid, men dels också för att jag ansåg att sex av nio klasser räcker för att få ett generellt 

resultat. 

 

4.6 Genomförande 

Jag kontaktade tidigt ansvariga på programmet för att presentera min idè. Jag fick ett positivt 

bemötande och en positiv respons där man tyckte att detta var en intressant studie. Jag delade 

ut enkäten under en veckas tid. Jag presenterade mig för klasserna och förklarade syftet med 

enkätundersökningen. Innan jag delade ut enkäten gick jag igenom frågorna för att undvika 

missförstånd. Det tog i snitt cirka 15 minuter för eleverna att besvara frågorna och jag var hela 
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tiden kvar i klassrummen för att kunna besvara på frågor och för att snabbt kunna samla in 

enkäten. Bell (2011) menar också att det bästa är om man kan stanna kvar till alla enkäter är 

besvarade och att man gör en snabb titt på svaren innan man börjar koda och bearbeta 

enkäterna. En annan fördel med att stanna kvar i klassrummet tills enkäterna är besvarade är 

att jag troligtvis inte fått samma antal besvarade enkäter om jag skickat ut enkäterna via post 

eller e-post (Bell, 2011,152). Efter att alla genomfört enkäten tackade jag alla för att de 

deltagit och för visat intresse. 

 

4.7 Bortfall 

Jag delade totalt ut 139 enkäter, 42 i årskurs 1, 45 i årskurs 2 och 52 i årskurs 3. Eleverna som 

deltog var också duktiga och svarade på alla 17 frågor i enkäten. Totalt hade jag ett bortfall på 

19 elever, 3 tjejer och 16 killar, cirka 12 %. Anledningen till att jag hade ett bortfall berodde 

på att dessa elever inte var närvarande vid enkättillfället. Ett bortfall kan innebära problem 

beroende på hur stort det är. Ett stort bortfall skulle kunna ge ett snedvridet resultat (Bell, 

2011, 152). I detta fall är bortfallet inte helt oproblematiskt. Nästan alla som var borta var 

killar. Dessa killar skulle kunna ha förändrat resultatet om de exempelvis i större grad 

redovisat att hälsa handlar om psykiska aspekter än fysiska. Dessutom skulle de kunnat ha 

rapporterat fler ohälsodagar per månad vilket också hade förändrat resultatet. 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av enkätundersökningen. Resultatet presenteras i form av 

löpande text samt tabeller och diagram som komplement och förtydligande av det resultat som 

framkommit. 

 

Är du tjej eller kille? 

I enkäten svarade 60 stycken att de var tjejer och 79 svarade att de var killar. 
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Vilken årskurs? 

Av enkäten framkommer att av 139 elever går: 

Åk 1: 42 stycken 

Åk 2: 45 stycken 

Åk 3: 53 stycken 

 

Av dessa så ser könsfördelningen ut på följande sätt: 

Åk 1: 18 tjejer och 24 killar 

Åk 2: 21 tjejer och 23 killar 

Åk 3: 21 tjejer och 32 killar. 

 

Vilken idrott utövar du? 

Totalt uppgav 100 stycken, 71,9 %, att de utövade någon form av lagidrott. Det handlar om 

idrotter som fotboll, ishockey, innebandy och basket. De som utövade en individuell 

idrottsgren konstaterades till 39 stycken, 28,1 %. Här är det idrotter som tennis, badminton, 

friidrott och golf. 

 

 Årskursvis ser fördelningen ut på följande sätt: 

Åk 1: 28 lagidrottare och 14 individuella, 67 % respektive 33 %. 

Åk 2: 33 lagidrottare och 13 individuella, 73 % respektive 27 %. 

Åk 3: 38 lagidrottare och 12 individuella, 72 % respektive 28 %. 

Benar man upp tjejer och killar ser man att det bland tjejerna är 16 stycken, 27 %, som utövar 

en individuell idrott och 44 tjejer, 73 %, som utövar lagidrott. Bland killarna är motsvarande 

siffra 23 stycken, 29 %, som är individuella idrottare och 56 stycken, 71 %, är lagidrottare. 
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Hur många timmar per vecka lägger du uppskattningsvis ned på träning? 

Enkäten visar att det sker en upptrappning av antalet träningstimmar från årskurs 1 till årskurs 

3. I årskurs 1 uppger 15 av 42 elever, 36 %, att de tränar 10 timmar eller mer i veckan. I 

årskurs 2 är det 27 av 45, 60 %, som menar att de tränar mer än 10 timmar i veckan medan 94 

% av eleverna i årskurs 3, 49 av 52, uppger att de tränar 10 timmar eller mer i veckan. Här 

kan man inte se någon speciell skillnad mellan killar och tjejer. Träningsstegringen gäller 

båda könen.  

Hur äter du varje dag? 

En majoritet av både killar och tjejer uppger att de äter frukost, lunch, middag och mellanmål 

i såväl årskurs 1-3. Dock kan man se att är något fler som menar att de bara äter frukost, lunch 

och middag när de går det första året(se figur 3). Man kan heller inte se att de skulle vara 

någon skillnad mellan hur killar och tjejer äter.          Figur 3: Elevernas kostvanor. 

Antal mål mat         Årskurs 1           Årskurs 2           Årskurs 3 

////////////////////////////// Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar 

Frukost, Lunch 

Middag, mellanmål 

10 st 

55 % 

18 st 

75 % 

21 st 

100 % 

22 st 

96 % 

21 st 

100 % 

30 st 

94 % 

Frukost, Lunch, 

middag 

8 st 

45 % 

6 st 

25 % 

 

 

   2 st 

6 % 

 

Lunch, Middag    1 st 

4 % 

  

Annat       

 

 

Beskriv kortfattat vad det innebär för dig att man mår bra? 

När det gäller innebörden av att må bra svarar killar och tjejer i årskurs 1 relativt lika. Båda 

grupperna menar att det är viktigt att träna och att hålla sig frisk. Så här svarar en kille i 

årskurs 1: ”För att jag ska må bra måste jag få träna, då håller jag mig frisk också”. 
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Tjejer uppger i något högre grad att familj och kompisar också är viktigt. I årskurs 2 och 3 är 

svaren i stort sett detsamma med den skillnaden att killar i allt större utsträckning menar att 

det sociala nätverket har betydelse, att man har familj och vänner runt omkring sig. Både 

killar och tjejer i årskurs 2 och 3 menar att om man har ett socialt nätverk samt att man får 

göra det man tycker är roligt gör att man får energi vilket också bidrar till en bättre personlig 

utveckling. Så här svara en av tjejerna i årskurs 3: ”Att må bra för mig innebär att jag får 

göra det jag älskar och det jag helst av allt vill. Att umgås med kompisar är också viktigt och 

självklart träna”. 

Man kan i undersökningen inte se att det skulle finnas någon skillnad mellan lagidrottare och 

individuella idrottare när eleverna ska förklara vad det innebär att man mår bra. Båda dessa 

grupper uppger i princip samma parametrar. 

 

Röker eller snusar du? /dricker du alkohol? 

När det gäller tobak och alkohol kan man konstatera att tjejer dricker mer alkohol i årskurs 

1jämfört med de som går i årskurs 2 och 3. I årskurs 1 uppger 12 av 18 tjejer att de dricker 

alkohol, medan motsvarande siffra i årskurs 2 är 2 av 21 och av de som läser sista året uppger 

4 av 21 att de dricker alkohol. Bland killarna är det nästan tvärtom. I årskurs 1 menar endast 2 

av 24 att de dricker alkohol, i årskurs 2 har den siffran stigit till nästan halva gruppen, 10 av 

23, säger sig dricka alkohol. I årkurs 3 är det 7 av 32 killar som uppger att de dricker alkohol. 

Störst alkoholkonsumtion kan man konstatera finns bland lagidrottarna. 

Användningen av tobak är enligt undersökningen glädjande nog lika med noll bland gruppen 

tjejer. Ingen av tjejerna i varken årskurs 1, 2 eller 3 uppger att de röker eller snusar. 

Bland killarna är användningen av tobak som störst bland andraårselever. 34 % av killarna i 

årskurs 2 rapporterar att de röker eller snusar. Motsvarande siffra i årskurs 1 är 13 % och i 

årskurs 3 22 %. Liksom när det gäller alkohol är användningen av tobak som störst bland 

lagidrottare (se figur 4). 
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Figur 4: Elevernas alkohol- och tobaksvanor. 

     Årskurs/Kön     Dricker du alkohol?       Röker/snusar du? 

 Totalt antal     Ja        Nej       Ja     Nej 

Tjejer åk 1 18 st 12 (67 %) 6 (33 %) 0 (0 %) 18 (100 %) 

Tjejer åk 2 21 st 2 (9 %) 19 (91 %)  0 (0 %) 21 (100 %) 

Tjejer åk 3 21 st 4 (19 %) 17 (81 %) 0 (0 %) 21 (100 %) 

Killar åk 1 24 st 2 (8 %) 22 (92 %) 3 (12 %) 22 (88 %) 

Killar åk 2 23 st 9 (39 %) 14 (61 %) 8 (35 %) 15 (65 %) 

Killar åk 3 32 st 7 (22 %) 25 (78 %) 5 (16 %) 27 (84 %) 

 

Hur många timmar sover du uppskattningsvis per natt? 

Av de 139 enkäterna jag delade ut svarade 70 % att de sover cirka 8 timmar per natt. 16 % 

uppger att de sover 6 timmar per natt, 9 % att de sover 10 timmar per natt och 2 % svarade 

annat. Sammantaget sover eleverna i årskurs 3 mer än övriga årskurser, 85 % av dessa elever 

sover runt 8 timmar per natt jämfört med cirka 60 % av årskurs 1 och 2. Av enkäten kan man 

inte utläsa att det skulle finnas en påtaglig skillnad mellan tjejer och killar i deras sömnbehov 

och heller inte antal sömntimmar och vilken idrott man utövar.  

 

 

Hur bor du? 

                                  

Figur 5: Eleverna på elitidrottsgymnasiets boendesituation. 

Hur bor eleverna ? 

Andel som bor med
båda föräldrarna

Andel som bor med en
förälder

Annat
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En majoritet av de undersökta eleverna, 59 %, uppger att de bor inackorderade på elevboende 

eller i egna lägenheter. Man uppger att man antingen bor själv eller med andra elever. 32 % 

bor med båda föräldrarna och 9 % med den en förälder (se ovan, figur 5). Detta mönster följer 

alla de tre årskurserna. 

 

 

Går du på skolidrotten? 

På denna fråga svarade i princip alla tillfrågade att de går på skolidrotten. 2 tjejer i årskurs 1 

och 6 killar i årskurs 2 svarade att man oftast gick på idrotten i skolan. 

 

Ta ställning till varje påstående; idrott är bra för din hälsa, idrott håller kroppen i 

form, skolidrott är bra för hälsan samt kosten du äter är viktig för din hälsa! 

Även på denna fråga svarade alla samstämmigt att idrott är bra för kroppen och att man håller 

kroppen i form genom fysisk aktivitet. Samtliga menade också skolidrotten är bra för hälsan 

och att den kost man äter är viktig. 

 

Hur många dagar den senaste månaden skulle du säga inte varit goda (pga. stress, 

nedstämdhet, oro etc.)? 

När det gäller eleverna psykiska välbefinnande kan man konstatera att tjejer generellt sett 

rapporterar ett högre antal dagar där man inte mår bra på grund av stress och oro. I årskurs 1 

rapporterar tjejerna i snitt 9 dagar som man inte mår bra under en 30-dagarsperiod. I årskurs 2 

hamnar siffran på 5 dagar och i årskurs 3 blir snittet 4 rapporterade ohälsodagar. 

För killarnas del hamnar snittet lite lägre. I årskurs 1 ligger snittet på 3 dagar, i årskurs 2 är 

snittet 2 dagar medan medeltalet i årskurs 3 återigen hamnar på 3 ohälsodagar på en 30-

dagarsperiod (se figur 6). 

Flest ohälsodagar rapporterar de som utövar lagidrotter och detta gäller både för killar 

respektive tjejer. De idrotter som är mest utmärkande är innebandy och fotboll. Lagidrottarna 

har i snitt 5 rapporterade ohälsodagar mot 3 dagar för individuella idrottare. 
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Figur 6: Elevernas rapporterade antal 

ohälsodagar under en 30-dagarsperiod. 

 

Hur trivs du i skolan? 

När det gäller hur eleverna trivs i skolan verkar det som att ju längre eleverna har gått på 

skolan desto bättre trivs de. I årskurs 1är det endast 5 tjejer, 27 %, som uppger att det trivs 

mycket bra på skolan medan den siffran ökar till 20 och 18 (95 % respektive 85 %) i årskurs 2 

och 3. För killarna är det samma visa, det går från 3 stycken (12 %) som trivs mycket bra till 

17 och 27 (74 % respektive 84 %) följande år. Totalt sett är det endast 7 stycken av 139, vilket 

motsvarar 5 % av eleverna, som menar att man trivs tillfredställande i skolan och dessa 7 går 

samtliga i årskurs 1 fördelade på 3 tjejer och 4 killar. 

 

Beskriv kortfattat vad det innebär för dig att man har en bra hälsa? 

Oavsett årskurs menar tjejerna i undersökningen att ha en bra hälsa innebär att man är glad 

och positiv, att man lever på ett sätt som gör att man mår bra och att man kan njuta av livet, 

att man sover och äter bra, att man tränar och att man har ett bra socialt umgänge. 
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För killarna handlar det mer om att äta rätt, sova tillräckligt och att man har möjlighet till 

fysisk aktivitet. Man kan dock se ett tydligt mönster hos killarna och det är att när man går i 

årskurs 1 kopplar man ihop hälsa nästan uteslutande med mat och träning. En kille i årskurs 1 

menar att: ”kosten är mycket viktig. Om jag äter bra orkar jag träna bättre och mer”.  Synen 

förändras efterhand vad det verkar i och med att killarna i årskurs 2 och 3 i allt större 

utsträckning menar att hälsa också handlar om det psykiska och att man har familj och vänner 

i sin närhet. En av eleverna i årskurs 3 svarar så här på frågan om vad det inne bär att man har 

en bra hälsa: ”Bra kost, motion och att man mår bra både fysiskt och psykiskt”. 

När det gäller lagidrottare kontra individuella idrottare går det inte att hitta någon tydlig 

indikation på att skillnaden i synen på hälsa skulle vara olika hos de båda grupperna. Killar, i 

exempelvis årskurs 1, som spelar tennis eller badminton beskriver hälsa på liknande sätt som 

en hockeyspelare eller fotbollsspelare, dvs att ha en bra hälsa handlar om bra kost och träning. 

 

 

Hur hälsomedveten skulle du säga att du var innan du började på 

elitidrottsprogrammet? 

På denna fråga fick eleverna gradera sitt svar på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarade inte 

alls medveten och 5 motsvarade mycket medveten (se figur 7). Här kan man konstatera att de 

flesta som besvarat enkäten varit mer eller mindre hälsomedveten innan de började på 

gymnasiet. Totalt menar 15 av 139 att de var mycket hälsomedvetna innan de började på 

elitidrottutbildningen. Övriga har ringat in 3:or respektive 4:or på skalan vilket skulle kunna 

motsvara ganska medveten. Mest medvetna verkar dock de som går i årskurs 2 ha varit, både 

när det gäller killar och tjejer. Inte heller här går det att tyda något som pekar på att 

lagidrottare eller individuella idrottare skulle anse sig vara mer medvetna än den andra 

gruppen. 

 

 

 

 



33 
 

 

 

  

 Årskurs 

       1 

Inte alls 

medveten 

        2 

 

        3 

Ganska 

medveten 

        4         5 

Mycket 

medveten 

Åk 1 tjejer   14 elever 

(78 %) 

4 elever 

(22 %) 

 

Åk 1 killar   18 elever 

(75 %) 

2 elever 

(8 %) 

4 stycken 

(17 %) 

Åk 2 tjejer   3 elever 

(7 %) 

12 elever 

(57 %) 

6 elever 

(36 %) 

Åk 2 killar   11 elever 

(48 %) 

10 elever 

(43 %) 

2 elever 

(9 %) 

Åk 3 tjejer   18 elever 

(86 %) 

3 elever 

(14 %) 

 

Åk 3 killar   20 elever 

(62 %) 

10 elever 

(31 %) 

2 elever 

(7 %) 

      

Figur 7: Elevernas gradering angående hur medvetna de ansåg 

de var innan de började på elitidrottsutbildningen. 

 

 

Har din syn på hälsa förändrats under studietiden. Beskriv i så fall på vilket sätt och 

vad du tror att förändringen beror på (ex. utbildningens upplägg, enskilda lärare, 

mognad etc.)? 

På denna fråga kunde man tydligt se ett mönster. Eleverna i årskurs 1 verkar inte ha 

reflekterat så mycket över en eventuell förändring av sin syn på hälsa. Både tjejer och killar 

svarar att man tror att man fått en förändrad syn, men att man inte säkerhet kan veta detta 

eftersom man gått så kort till på utbildningen. Dock menar en majoritet av eleverna att deras 

syn inte har förändrats. Tjejerna i årskurs 1 menar dock att man får bra information från 
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skolan om vad hälsa innebär. Både lagidrottare och individuella idrottare i årskurs 1 svarar på 

liknande sätt. 

I årskurs 2 börjar man dock se en vis skillnad. Cirka hälften av gruppen svarar att man inte har 

fått en förändrad syn under sin studietid medan den andra halvan svarar att den har förändrats. 

Tjejer tenderar i större utsträckning att ange tränare och utbildningens upplägg som tänkbara 

orsaker medan killarna menar att svaret är mognad och personligutveckling. I denna årskurs 

kan man också se att lagidrottare framhäver upplägget på utbildningen som den främsta 

orsaken till en förändrad syn. 

I årskurs 3 fortsätter trenden från årskurs 2. Nu svarar dock cirka 68 % att man tycker att man 

har fått en förändrad syn på hälsobegreppet. Av dessa är det något fler tjejer än killar som är 

av den åsikten. Man anger orsaker som tränare, olika kurser som ex. kost-och träningslära, 

upplägget på utbildningen och mognad. I årskurs 3 är det också lika stor andel lagidrottare 

som individuella idrottare som anser att det har fått en förändrad syn på vad hälsa innebär och 

här kan man inte se någon skillnad mellan orsaker. (se figur 8 & 9). 

 

 

Har synen på hälsa förändrats?  

Figur 8: Så här svarade eleverna om deras syn förändrats under utbildningen. I åk 1 svarade ca 40 % att deras 

syn förändrats. I åk 2 ökade den siffran till 50 %. I åk 3 svarade 70 % ja på frågan. 

 

 

 

 

 

Åk 2    Ja    Nej 

Tjejer 12 st 9 st 

Killar 10 st 13 st 

Totalt 22 st 22 st 

Åk 1    Ja    Nej 

Tjejer 7 st 11 st 

Killar 10 st 14 st 

Totalt 17 st 25 st 

Åk 3    Ja    Nej 

Tjejer 19 st 3 st 

Killar 17 st 15 st 

Totalt 36 st 18 st 
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Orsaker till förändrad syn på hälsa. 

  

 Figur 9: Orsaker till förändrad syn på hälsa. Man kan konstatera att i åk 1 och 2 så ses upplägget på 

utbildning som den främsta orsaken till en förändrad syn på hälsa. I åk 3 ser man däremot att eleverna menar 

att det är fler orsaker som bidrar till detta. Dock kan man se att utbildningsupplägg toppar även här. 

 

 

 

6. Analys 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera, analysera och granska empirin utifrån uppsatsens 

syfte, frågeställningar och teori samt försöka hitta gemensamma nämnare mellan resultaten i 

enkäten och den litteratur som finns med. 

I en tidigare studie genomförde jag en levnadsvaneundersökning bland förstaårselever på 

gymnasiet. Studien berörde elever på elitidrottsprogrammet och på ett vanligt teoretiskt 

program, dessutom jämförde jag dessa elevers inställning till begreppet hälsa. I studien 

konstaterades att elever på elitidrotsgymnasiet hade en mer sund inställning till begreppet 
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hälsa samt att de tenderade att må mycket bättre, både psykiskt och fysiskt. Syftet med detta 

arbete var att göra en fortsättning på den tidigare studien genom att återvända till samma skola 

för att genomföra ännu en levnadsvaneundersökning men att jag denna gång enbart 

fokuserade på elitidrottseleverna. Jag ville alltså ta reda på hur dessa elever mår och om 

elevernas levnadsvanor skiljer sig åt beroende på vilken årskurs man går i. Jag ville även 

försöka se om elitidrotts elever förändrar sin syn på hälsa under utbildningens gång och vilka 

faktorer som skulle kunna ligga bakom en förändring. Jag ville även undersöka om valet av 

lagidrott och individuell idrott haft någon påverkan på hur man ser på begreppet hälsa.  

I undersökningen kunde man också se att antalet träningstimmar ökar för varje år som 

eleverna går i gymnasiet och att ökningen gäller både killar och tjejer. Man kunde också se att 

dessa elever i stort sett alltid går på skolidrotten och att man har den inställningen att 

skolidrott och motion överlag samt den kost man äter är viktig för att man ska må bra. Att 

dessa elever är fysiskt aktiva på sin fritid är knappast överaskande med tanke på att de läser på 

ett program som syftar till att forma elitidrottare.  

I min undersökning kan man konstatera att en majoritet av eleverna uppger att de äter både 

frukost, lunch, middag och mellanmål och att det inte är någon större skillnad mellan könen 

eller om man är lagidrottare eller individuell idrottare. Det man däremot kan tyda är att 

eleverna i årskurs 1 äter något mindre än sina äldre kompisar.  

När det gäller användningen av alkohol och tobak är det glädjande att ingen av tjejerna verkar 

snusa eller röka. Bland killarna är användningen av tobak som störst bland andraårselever och 

bland lagidrottare. Alkoholkonsumtionen hos tjejgruppen är som störst i årskurs 1 för att 

sedan dramatiskt minska i följande årskurser. Det anmärkningsvärda är att det hos killarna är 

ett annat mönster. Här är användningen av alkohol lägst i årskurs 1 och 3 medan den bland 

årskurs 2:orna är som störst. Liksom tobak är alkoholanvändandet störst bland lagidrottare. 

Att ingen av tjejerna uppger att man varken röker eller snusar är fantastiskt och på något sätt 

följer det trenden i övriga riket som säger att användandet av både tobak och alkohol minskar 

bland tjejer i gymnasiet samt att den ökar bland pojkar som går andra året på gymnasiet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, 27). Detta var ju också något man kunde se i min 

undersökning. 

Att alkoholkonsumtionen är som störst bland killar och framförallt bland lagidrottare går stick 

i stäv med andra undersökningar och studier som genomförts inom ämnet. I en norsk studie 
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som genomfördes 2012 fann man ett likartat resultat mellan lagidrottare och individuella 

idrottare när det gäller alkoholkonsumtion. Däremot såg man att det var en högre andel 

idrottande tjejer än idrottande killar som brukade alkohol (Martinsen, 2012). Jag kan tycka, 

utifrån mina egna erfarenheter, att detta är något överaskande eftersom det inom lagidrotten 

finns helt andra värderingar och traditioner samt en annan typ av gruppdynamik än bland de 

som utövar en individuell idrott. I England har man till exempel inom fotbollen den 

traditionen att man går på puben efter träning och match, i alla fall i de lägre divisionerna.  

Trots att vissa av dessa elever använder både tobak och alkohol tror jag att idrotten och 

idrottsrörelsen för med sig sunda värderingar och kunskaper till sina utövare när det gäller 

användandet av alkohol och droger. En intressant koppling man kan göra är att de som säger 

sig använda alkohol och tobak också är de som uppgett att de oftast och inte alltid går på 

idrotten på skolan. Dessa elever bor också ensamma eller tillsammans med andra elever på 

elevboenden eller i egna lägenheter. Dessutom är det dessa elever som också hoppar över ett, 

två eller tre mål mat om dagen. Jag tror inte att det är en slump att det är dessa elever som 

uppger att de använder tobak och alkohol samt att de äter sämre. Att flytta från en annan del 

av landet för att gå i en annan skola med helt nya människor är förmodligen inte lätt för en 16-

17- åring. Det handlar om grupptryck och förväntningar från andra elever och man kan 

naturligtvis fundera över vilket ansvar skolan har i dessa fall. Skolans läroplan är tydlig med 

att skolan ska hjälpa elever att se samband mellan olika saker och ge kunskaper om vilka 

förutsättningar som ger en god hälsa. Skolan ska även lära eleverna om livsstilens betydelse 

och att de ska ta ansvar (Skolans läroplan för gymnasieskolan, gy-11, s.8). Skolinspektionen 

menar också att skolan måste ta detta på allvar med tanke på den allmänna hälsodiskussionen 

som råder (Skolinspektionen, 2010, s.7-8). 

När det gäller elevernas psykiska välmående ser man i undersökningen att tjejerna rapporterar 

ett högre antal dagar än killarna som man mår dåligt på grund av oro och stress. Högst snitt 

har de som går i årskurs 1 på 9 rapporterade ohälsodagar. Killarnas snitt i årskurs 1 hamnar 3 

dagar. I de följande årskurserna minskar sedan antalet dagar bland tjejerna medan det hos 

killarna ligger relativt still sett över alla tre årskurserna. De som lagidrottar verkar också ha 

högre antal dagar som man inte mår bra. 

Att det är tjejer som rapporterar att de mår sämre är inte överraskande. Det följer samma 

mönster som i min tidigare undersökning. En jämförelse med den ser man att tjejerna på 
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elitidrottsprogrammet i årskurs 1har ett snitt på 6 ohälsodagar under en 30-dagarsperiod. 

Killarna i den undersökningen hamnade på 3 ohälsodagar (Dahlström, 2015, 31). 

Att tjejer och killar på elitdrottsprogrammet ändå verkar må bättre än övriga gymnasister kan 

vid första anblick verka en aning märkligt med tanke på de hårda krav som utbildningen 

ställer. Man har träningar flera gånger per dag samtidigt som eleverna har vanliga läxor att 

hinna med. Anledningen till att de trots allt mår bättre tror jag har att göra med att dessa 

elever får syssla med det de helst av allt vill, deras största intresse vilket gör att man känner 

sig gladare, positivare och att man känner en känsla av sammanhang och meningsfullhet. 

Medin och Alexandersson (2000) menar att detta är ett salutogent synsätt på hälsa där hälsa 

ses som en helhet och ett samspel mellan miljö och individ och ett samspel mellan fysiska, 

psykiska och sociala faktorer (Medin & Alexandersson, 200, 26).  

De allra flesta av eleverna i undersökningen verkar också trivas i skolan. Endast 7 av 139 

elever menar att man trivs tillfredställande i skolan. Samtliga 7 går i årskurs 1. Att dessa 

elever inte rapporterar att man trivs mycket bra i skolan skulle man kunna tolka som att de 

inte upplever en hög känsla av sammanhang och meningsfullhet (KASAM), kanske beroende 

på att de just har flyttat till Umeå från en annan del av landet och att man inte kommit in i 

gruppen eller den nya staden. Trots allt är det 95 % av gruppen som trivs mycket bra i skolan. 

Jag tror dels att det har att göra med just att de läser en utbildning som de verkligen vill läsa, 

men också på det sätt skolan arbetar på för att få eleverna att trivas och hitta sig själva. Många 

elitidrottsutbildningar i Sverige, däribland Dragonskolan, arbetar efter en pedagogisk modell 

kallad RIG-pyramiden. Modellen går ut på att forma eleverna till målmedvetna individer där 

man själv skapar sin egen lycka och där man utgår från att hjälpa eleven att bli trygg genom 

att bygga upp självkänslan och självförtroendet (Lund, 2010, 53). 

Frågorna om vad det innebär för eleverna att man har en bra hälsa och vad det innebär att man 

mår bra kan tyckas vara snarlika. Jag kan ändå se en poäng i att ställa dessa frågor då man kan 

ha en bra hälsa men ändå må dåligt. Man kan vara i fysisk toppform och sköta sin kropp 

exemplariskt men ändå uppleva att man mår dåligt på grund av olika anledningar. Alltså ett 

mer biomedicinskt uttryck för hälsa där man fokuserar på att inte vara sjuk fysiskt (Medin & 

Alexandersson, 2000, 25). 

I undersökningen kan man se att eleverna i årskurs 1, och då framför allt hos killarna, i större 

utsträckning tycker att träning, kost och att hålla sig frisk är det viktigaste när det gäller hälsa 

och vad som får eleverna att må bra. För eleverna i årskurs 2 har man en liten annan 
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inställning när det gäller attityden till hälsa och vad det innebär. Eleverna i årskurs 2 och 3, 

både killar och tjejer lägger andra värderingar i hälsobegreppet och menar att det sociala 

umgänget med familj och vänner betyder allt mer för att man ska må bra. Oavsett om man är 

lagidrottare eller individuell idrottare så verkar man ha samma syn på hälsa. Man kan också se 

att de flesta av eleverna, 89 %, betraktat sig som ganska hälsomedvetna innan de börjat på 

utbildningen. Mest medvetna verkar dock de som går i årskurs 2 ansett sig vara. Att det just är 

dessa elever som sett sig som mest medvetna innan utbildningen är svårt att göra någon analys 

på. Det kan helt enkelt vara slumpen. Det man dock kan vara säker på är att tjejer generellt 

sett redan från årskurs 1ser hälsa ur ett salutogent synsätt medan killar i årskurs 1 ser hälsa ur 

ett biomedicinskt perspektiv. Detta verkar dock förändras ju äldre eleverna blir och man, både 

killar och tjejer, börjar se hälsa på ett mer humanistiskt och salutogent synsätt. 

Eleverna i årskurs 1 verkar i undersökningen inte ha reflekterat så mycket över om deras syn 

på hälsa har förändrats sedan de började på utbildningen. Detta tror jag beror på att eleverna 

gått alltför kort tid på skolan för att kunna märka en förändring. En majoritet av eleverna i 

årskurs 1 menar att deras syn inte har förändrats. Däremot säger 50 % av eleverna i årskurs 2 

och 68 % av eleverna i årskurs 3 att deras syn har förändrats. När man tittar på orsakerna till 

en eventuell förändring ser man att utbildningens upplägg toppar som trolig orsak följt av 

enskilda tränare och elevernas egen utveckling. Detta gäller för samtliga årskurser. 

 

 

6.1 Slutsats 

Resultatet av undersökningen visar att elevernas självskattade hälsa är relativt god. Eleverna 

på elitidrottsprogrammet har generellt sett en god hälsa, både fysiskt och psykiskt. En snabb 

jämförelse med min förra undersökning ser man att den trenden håller i sig. I den 

undersökningen mådde också eleverna på elitidrottsprogrammet bättre än sina kompisar som 

läser på ett vanligt teoretiskt program. Man rapporterade exempelvis betydligt lägre antal 

dagar som man mår psykiskt dåligt på grund av oro och stress. Detta var exakt vad man också 

kunde se i denna undersökning. En viktig notis är att antalet rapporterade ohälsodagar sjunker 

för varje år bland tjejerna medan killarna ligger ungefär på samma nivå för både årskurs 1, 

årskurs 2 och årskurs 3. 
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Man kan också konstatera att det finns vissa skillnader i levnadsvanor mellan årskurserna. I 

årskurs 1 är det fler tjejer som tenderar att dricka alkohol och sova något färre timmar per natt 

än sina äldre kompisar. Hos killarna verkar det som att årskurs 2:orna har något sämre 

levnadsvanor än övriga på utbildningen. 

Förändras då synen på hälsa under utbildningens gång? De slutsatser man skulle kunna dra av 

undersökningen är att det gör den. Man kan se en viss förändring mellan de som läser i 

årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3 och då framför allt hos killar. De som läser första året 

menar att hälsa mest handlar om kost och träning och inte så mycket om andra faktorer som 

socialt nätverk. Detta följer också resultatet av min förra undersökning. När det gäller andra- 

och tredjeårselever kan man trots allt se en annan inställning. Dessa elever menar att hälsa 

handlar om träning, fysiskt aktivitet, kost och hur mycket man sover men också om hur man 

mår på ett psykiskt plan. Det är uppenbart att det med åren blir allt viktigare med ett socialt 

nätverk med familj och vänner samt att man ska göra saker som man tycker är roligt för att 

må bra för att uppnå en god hälsa. Om detta beror på utbildningen eller andra faktorer kan 

vara svårt att exakt säga med säkerhet. Man kan dock se i undersökningen att eleverna 

entydigt menar att om det sker en förändring av synen på hälsa så är utbildningens upplägg 

den främsta orsaken följt av tränare och deras egna personliga utveckling. När det gäller om 

valet av utbildning (valet av individuell- eller lagidrott) bidrar till att synen på hälsa förändras 

kan man i undersökningen inte se att det har någon betydelse vilken idrott man utövar och hur 

man ser på hälsa. Den verkar förändras på liknande sätt oberoende av idrott. 

Barn och ungdomar mår allt sämre både fysiskt och psykiskt samtidigt som de rör sig allt 

mindre på fritiden. Att detta sker samtidigt som antalet timmar i idrott och hälsa stadigt 

minskar är naturligtvis inte bra. Skolan har därför en extremt viktig roll när det gäller att 

främja elevers psykiska och fysiska välbefinnande. Att skolan har en grundläggande värdering 

om att barn- och ungdomars välmående är viktigt ser jag som en självklarhet. Men detta är 

inte enbart idrottslärarens uppgift att sköta utan hela skolan måste engagera sig bättre i dessa 

frågor.   Speciellt när det hela tiden kommer varningar om alltför stillasittande barn med 

övervikt och osunda kroppsideal. I skolans läroplan står också att läsa att skolan har till 

uppgift att utveckla elevens hälso- och livsstilsfrågor och att skolan ska ge elever 

förutsättningar för att regelbundet bedriva fysisk aktivitet (Läroplan för gymnasieskolan 2011, 

s.7). 
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6.2 Avslutande diskussion 

Jag tror anledningen till att barn och unga mår allt sämre beror på alla krav som finns i 

samhället i dag. Det handlar om skolans allt högre prestationskrav, man ska göra karriär och 

tjäna mycket pengar för att helt enkelt vara lyckad som människa. Men jag tror också att det 

handlar om de kroppsidal som råder globalt sett. Man ska vara smal och vältränad. Dessutom 

tror jag att idrott och motion överlag har en skyddande effekt mot psykiskt ohälsa. Nuförtiden 

ordinerar också många läkare motion i stället för antidepressiva tabletter som medicin mot 

just depression och ångest. Att det är utbildningens upplägg som toppar anledningen till att 

eleverna får en förändrad syn på hälsa är inte direkt överaskande. Elitidrottsgymnasiet arbetar 

hårt med att få eleverna att lyfta sig själva. För att skapa en bra pedagogisk miljö som 

stimulerar elitsatsande ungdomar arbetar man målmedvetet efter RIG-modellen. 

Jag menar att denna modell borde fler skolor kunna arbeta efter och jag tror att det är viktigt 

att skolor börjar tänka utanför boxen för att få eleverna att må bättre. Barn och ungdomar 

tillbringar ändå den största tiden av sina liv i skolan. Att utgå från individen, att kunna nå 

elever och se hela människan och veta hur man ska stärka en elevs självkänsla borde vara 

minst lika viktigt som att fokusera på ämneskunskaper. Det ena behöver inte utesluta det 

andra. Man bör till exempel fundera på när man lägger idrottslektionerna på schemat och hur 

skolgårdarna är utformade för att inbjuda till rörelse. Att lägga idrott på morgonen gör att 

eleverna piggnar till och man väcker olika sinnen till liv. Tänk bara själv och jämför 

skillnaden med att du går en rask promenad eller cyklar till jobbet istället för att halvsova på 

bussen. Man får ett adrenalinpåslag som gör att kroppen och hjärnan fungerar bättre resten av 

dagen vilket naturligtvis gagnar övriga ämnen. Att ha en skolgård som inbjuder till rörelse 

borde inte bara gälla de lägre årskurserna utan lika mycket de som går på gymnasiet. 

Samhället måste börja agera när det gäller barn- och ungas hälsa innan det är för sent. Det 

finns forskning som visar att dagens barn- och ungdomar kommer att leva kortare än sina 

föräldrar på grund av fysisk och psykisk ohälsa. Detta är också något Brolin (2014) menar 

samtidigt som fler lärare också borde involveras i ett hälsotänk. Jag menar att det är viktigt att 

skolan breddar synen på vad som är hälsostärkande och att man utgår från vad som ökar den 

upplevda hälsan. 

Jag tycker att resultaten i undersökningen inte är överaskande på något sätt. Att människor 

som motionerar regelbundet, sover bra, äter bra och har ett socialt nätverk runt omkring sig 

mår bra både psykiskt och fysiskt är ju känt sedan länge. Däremot är det intressant att se 
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likheterna med min förra undersökning och se att eleverna ändå på något sätt verkar få en 

annan uppfattning kring hälsa under utbildningens gång. Om man ser till min tidigare 

undersökning och till denna så kan man ändå konstatera att motion och fysisk aktivitet är 

viktigt för den totala upplevelsen av sin hälsa och för att få människor att må bra. 

Det vore intressant att göra en liknande undersökning bland andra gymnasieprogram där 

eleverna inte är så fysiskt aktiva på sin fritid för att se om deras inställning till hälsa förändras 

under den tid de studerar på gymnasiet och om de får med sig verktyg och för att förändra 

sina levnadsvanor. Självklart vore det också intressant att följa ett antal elever över tid för att 

få ett riktigt bra och intressant resultat. 
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Bilaga 1. 

      Enkät om ungdomars levnadsvanor 

  

 

 

Hej! 

Mitt namn är Michael Dahlström och jag studerar till gymnasielärare i idrott & hälsa samt 

samhällskunskap. Jag är inne på min 10:e och sista termin och håller just nu på med mitt 

examensarbete. I mitt arbete, som är en fortsättning på en tidigare studie jag genomfört på 

Dragonskolan, kommer jag att försöka ta reda hur synen på hälsa påverkas av den utbildning 

ni läser och om valet av utbildningsinriktning bidrar till att synen på hälsa förändras. Jag 

kommer också att försöka tolka om det finns någon skillnad i tjejer och killars inställning till 

hälsobegreppet. 

Nu vill jag väldigt gärna ha din hjälp att besvara följande frågor. Innan du svarar på frågorna 

vill jag poängtera att din medverkan i undersökningen är frivillig, men för att undersökningen 

ska bli så heltäckande som möjligt är det bra ju fler som väljer att svara på frågorna. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgänglig för någon 

utomstående person. 

 

 

 

Tack på förhand! 

Michael Dahlström   

Umeå Universitet 
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K  T 

 

FRÅGA 1. Är du kille eller tjej? □  □ 

 

FRÅGA 2. Jag läser i årskurs………………………………. 

 

FRÅGA 3. Vilken idrott utövar du?.......................................................................................... 

 

FRÅGA 4. Hur många timmar per vecka lägger du uppskattningsvis ned på träning? 

□ ca 0-3 timmar 

□ ca 3-6 timmar 

□ ca 6-9 timmar 

□ mer än 10 timmar   

 

 

FRÅGA 5. Hur äter du varje dag? 

□ Frukost, Lunch, Middag, Mellanmål 

□ Frukost, Lunch, Middag 

□ Lunch, Middag 

□ Ett mål mat om dagen 

□ Annat……………………………………………………………………………... 

 

FRÅGA 6. Beskriv kortfattat vad det innebär för dig att man mår bra? 

………………………………………………………………………………………................... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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    Ja  Nej 

FRÅGA 7. Röker eller snusar du?  □  □ 

 

    Ja  Nej 

 

FRÅGA 8. Dricker du alkohol?  □  □ 

 

 

 

FRÅGA 9. Hur många timmar sover du uppskattningsvis per natt? 

□ ca 10 timmar 

□ ca 8 timmar 

□ ca 6 timmar 

□ Annat …………………………………………………………………… 

 

 

FRÅGA 10. Hur bor du? 

□ Med båda föräldrarna 

□ Med en förälder  

□ Annat………………………………………………………………………. 
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FRÅGA 11. Går du på skolidrotten? 

□ Varje gång 

□ Oftast 

□ Ibland 

□ Aldrig 

 

FRÅGA 12. Ta ställning till varje påstående! 

    Ja              Ibland Nej 

Idrott är bra för din hälsa!  □ □ □

  

Idrott håller kroppen i form!  □ □ □ 

Skolidrott är bra för hälsan!  □ □ □ 

Kosten du äter är viktig för din hälsa!  □ □ □

     

 

 

FRÅGA 13.  Hur många dagar den senaste månaden skulle du säga inte varit goda (pga. 

stress, nedstämdhet, oro etc.?) 

………..-dagar  

 

Fråga 14. Hur trivs du i skolan? 

□ Mycket bra 

□ Bra 

□ Tillfredställande 

□ Dåligt 

□ Mycket dåligt 

 

 



50 
 

FRÅGA 15. Beskriv kortfattat vad det innebär för dig att man har en bra hälsa? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

FRÅGA 16. Hur hälsomedveten skulle du säga att du var innan du började på 

elitidrottsprogrammet? 1 motsvarar inte alls medveten och 5 mycket medveten. 

1 2 3 4 5 

□ □ □ □ □ 

 

 

 

FRÅGA 17. Har din syn på hälsa förändrats under studietiden. Beskriv i så fall på vilket 

sätt och vad du tror att förändringen beror på (ex. utbildningens upplägg, enskilda 

lärare, mognad etc.) ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Tack för din medverkan!  ☺ 

Michael 
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