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Abstract 
 
SYFTET: Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadieelevers föreställningar om 
hälsa i skolan. Vi kommer att besvara följande frågeformuleringar: 
Hur upplever elever sin skolmiljö ur ett hälsoperspektiv? 
Vad är det som gör att eleverna mår bra i skolan/Vad upplever eleverna själva som viktiga 
hälsobestämmande faktorer? 
Hur ser nuläget ut och hur skulle ett önskat läge kunna se ut? 
METOD: I denna undersökning har vi använt oss utav kvalitativ intervjumetod med en 
fenomenologisk ansats. Vi har besvarat vårt syfte med hjälp av den fenomenologiska ansatsen 
som har åskådliggjort elevernas egna föreställningar kring hälsofenomen i skolmiljön. 
Tjugotvå högstadieelever intervjuades i fyra olika fokusgrupper. I tre utav fokusgrupperna 
befann sig eleverna i den direkta skolvardagen och i en fokusgrupp befann sig eleverna på en 
fritidsgård. 
MATERIAL: Det är intervjuerna med eleverna som är vårt huvudsakliga material och som 
ligger till grund för undersökningen. 
RESULTAT: Elevernas föreställningar om hälsa innefattar både den psykosociala – och den 
fysiska miljön. Det eleverna lyfter upp som en viktig aspekt till att de mår bra i skolan handlar 
om goda relationer. Vi kan konstatera att eleverna är medvetna om faktorer som påverkar 
deras hälsa positivt och att ett önskat läge kunde uppnås genom deras delaktighet.                                                                                                                        
 
Nyckelord: Hälsa, hälsofrämjande, skolmiljö, KASAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
PURPOSE: The purpose of this essay is to examine high-school students’ notions about 
health in school. We aim to answer the following questions: 
How do students encounter their school environment from a health perspective? 
What is it that promotes the well being of the students in school/What factors do the students 
themselves experience as determining health? 
What does the present look like and what would a coveted situation be? 
METHOD: In this investigation we have made use of a qualitative interview method with a 
phenomenological approach. We have answered our purpose using the phenomenological 
approach, which has illustrated the students’ own ideas regarding health phenomena within 
the school environment. Twenty-two high-school students were interviewed in four focus 
groups. In three of the focus groups the students were in their everyday school environment 
and in the other they were at a youth recreation center. 
MATERIAL: The primary material is made up of interviews with the students and forms the 
basis of the investigation. 
RESULTS: The students’ notion of health includes both the psychological and physical 
environments. They emphasize good relationships as an important aspect of their well being 
at school. We can determine that the students are aware of factors that influence their health 
positively and that a desired state could be achieved through their participation. 
 
Key words: Health, health promotion, school environment, KASAM 



 

  
Förord 
 
Tack 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka samtliga elever som ställt upp och besvarat våra 
intervjufrågor, likaså vill vi tacka de lärare som lånat ut sina elever till oss. Vi vill även 
tillägna ett stort tack till alla som har stöttat oss med råd, vi fick allt stöd vi behövde. Sist men 
inte minst vill vi även tacka vår handledare Eddy Nehls för de värdefulla råd och kreativ 
feedback han har gett oss. 
 
 
Ett varmt tack! 
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1. Inledning 
 
Det finns ett samband mellan lärande och hälsa. Barn och ungdomar som mår bra har bättre 
förutsättningar att ta till sig kunskap. Möjlighet att påverka sin vardag och delaktighet i skolan 
stimulerar lusten att lära och självkänslan växer. Grunden för hälsofrämjande arbete är en 
strävan efter att stärka känslan av sammanhang och att fokusera på det friska tillvaron. I 
skolans arbete med att bygga upp en stödjande miljö för barn och ungdomar, bör 
utgångspunkten vara att arbeta med det friska och skapa en känsla av sammanhang (Nilsson 
2003). Begreppet ”känsla av sammanhang” (KASAM) formades av Aaron Antonovsky 
(2005), som är en betydande professor i medicinsk sociologi. Antonovsky myntade också 
begreppet salutogenes. Salus är latin och betyder hälsa. Han menade att ett arbete som sker 
utifrån ett salutogent perspektiv handlar om att ha det friska i fokus, vilket är motsatsen till att 
arbeta patogent, där det sjuka är i fokus. 
 
I Läroplanens mål för grundskolan (Lpo94), står det att skolan ansvarar för att varje elev ”har 
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt hur förståelsen för den 
egna livsstilens betydelse för hälsa och miljön” (Skolverket 2006). 
 
Efter att ha genomfört denna studie kan vi konstatera att eleverna på högstadiet är mycket 
medvetna om vilka livsstilsfaktorer som påverkar deras hälsa negativt men även positivt. Det 
är vid de positiva faktorerna vi har valt att koncentrera det här arbetet, det vill säga de faktorer 
som gör att eleverna mår bra i skolan. Mycket av den tidigare forskningen fastställer att elever 
mår dåligt på olika sätt (Nilsson 2003, SOU 2006), men vi vill med undersökningen vända på 
den problemfokuserade patogena bilden genom att sätta fokusen på det friska, det salutogena 
och hälsofrämjande. Därför har vi i vår undersökning valt att utgå från friskfaktorerna istället 
för riskfaktorerna. I vår studie har vi undersökt vad det är som får högstadieelever att må bra, 
vi har även fått fram deras förslag på hur de skulle kunna må ännu bättre. 
 

2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att undersöka högstadieelevers föreställningar om hälsa i skolan. 
 
Frågeställningarna blir följande: 
 

• Hur upplever elever sin skolmiljö ur ett hälsoperspektiv? 
• Vad är det som gör att eleverna mår bra i skolan/Vad upplever eleverna själva som 

viktiga hälsobestämmande faktorer? 
• Hur skulle ett önskat läge kunna se ut? 
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3. Teori 

3.1 Hälsobegreppet 
 
Hälsobegreppet har historiskt sina rötter i religiösa, filosofiska och etiska tankesätt. Den 
västerländska medicinska traditionen har dock huvudsakligen sett på hälsa ur ett rent 
biomedicinskt perspektiv, alltså som att hälsa endast berör den kroppsliga hälsan och att hälsa 
endast är frånvaro av sjukdom. Under senare år har även den holistiska synen på hälsa 
kommit tillbaka mer och mer (Rydqvist & Winroth 2002). Världshälso-organisationen 
(WHO) har spelat en viktig roll i förändrandet av synen på hälsa. Deras definition lyder: 
 

Health is a state of complete physical, mental and social 
wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity 
(WHO, sid 100). 

 
Den här definitionen kan översättas till att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp. WHO: s 
definition av hälsa har inte förändrats sedan 1948, men under årens lopp har ett flertal nya 
aspekter vuxit fram. Dessa svarar inte på vad hälsa är, utan talar istället om vad hälsa kan 
bidra till. Vid en konferens i den Kanadensiska staden Ottawa året 1986 framförde WHO en 
något förändrad syn på hälsa: 
 

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

                      individuella resurser såväl som fysisk förmåga 
(Folkhälsoinstitutet 2006, s.10). 

 
I den här begreppsbestämningen, kallad Ottawadeklarationen, ses hälsa även som ett 
hjälpmedel för människan. Ett hjälpmedel som bidrar till att människan ska kunna uppnå 
andra mål i livet. WHO: s definitioner kritiseras av bland annat filosofen Bengt Brülde 
(2003), som menar att definitionen inte är fullkomlig eftersom den missar många aspekter. 
Han tycker bland annat att den missar att hälsa kan ses som en dimension istället för ett 
sjukdomsfritt tillstånd. I definitionen framgår det bara att hälsa är en resurs som är bra för oss 
snarare än en målsättning. Bengt Brülde har istället en mer mångfacetterad definition av hälsa, 
då han skriver att hälsa bör ses som en funktion av klinisk status, funktionsförmåga och 
välbefinnande. Brülde bedömer att det finns ett samband mellan kliniskt status, 
funktionsförmåga och livskvalitet, då en god klinisk status ofta leder till en bra 
funktionshälsa, som i sin tur ofta leder till att personen mår bra. Det handlar närmare bestämt 
om livskvalitet. Brülde skriver i boken ”Hälsa och sjukdom - en begreppslig utredning” att 
den som medvetet tar hand om sig, kroppsligt och själsligt, mår bättre, är gladare och friskare. 
Han menar att man blir starkare när man är i själslig balans med sig själv. WHO: s 
hälsodefinition är använd och känd menar Medin & Alexanderson (2000), eftersom 
hälsosynsättet är uppdelad i två huvudgrupper: en biomedicinsk och en humanistisk. De 
skriver också att om det inte finns någon allmänt accepterad definition på hälsa, kan man 
börja se på hälsa ur ett mer holistisk perspektiv. 
 
Aaron Antonovsky som är en känd internationell forskare och professor i medicinsk sociologi, 
menar att vi borde rikta uppmärksamheten på de omständigheter som är hälsofrämjande och 
bidrar till ökad hälsa. Någonting han har valt att kalla salutogenes. Med ett salutogent 



 3 

hälsosynsätt visar man att hälsa är någonting mer än frånvaro av sjukdom. Framför allt 
handlar det om hur människan bevarar och förbättrar hälsan. Antonovsky anser att grunden 
till hälsa står att finna i individens motståndsresurser, och framförallt i individens upplevelse 
av sammanhang i tillvaron. Förmågan att förstå sin tillvaro, att kunna bemästra den och att se 
det meningsfulla i livet. I denna definition av hälsobegreppet ses hälsan som en resurs för att 
människan ska kunna fungera och verka på ett bra sätt i vardagen. I sin bok ”Hälsans 
mysterium” redogör han för de faktorer som på ett avgörande sätt påverkar vår hälsa. Enligt 
Antonovsky beror vår förmåga och motståndskrafter att klara påfrestningar på i hur stor 
utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Dessa tre 
komponenter utgör begreppet ”känsla av sammanhang”. Det vill säga ”människans känsla av 
sammanhang”. De individer som har höga värden av dessa komponenter har också en hög 
KASAM. Det vill säga att utifrån ett helhetsperspektiv ses hälsan som någonting positivt som 
kan gynnas av olika friskfaktorer (Antonovsky 2005). 
 
Hälsa är ett komplext begrepp, vilket innebär att barn och ungdomars välmående i hög grad 
beror på det sociala och psykologiska sammanhang de befinner sig i. Det är viktigt att känna 
till att sammanhanget spelar en stor roll i barns och ungdomars hälsa. (Folkhälsoinstitutet 
1999). 
 

3.2 Hälsofrämjande skola 
                   
                  En hälsofrämjande skola är en skola som målmedvetet och 
                  långsiktigt satsar på att dels, utifrån ett salutogent perspektiv,  
                  utveckla hela skolans vardag som en stödjande och främjande 
                  fysisk och psykosocial miljö för hälsa och lärande, dels stärka 
                  och utveckla hälsoundervisningen (Folkhälsoinstitutet, 1999, s. 15). 
 
Bakgrunden till begreppet Hälsofrämjande skola kommer ursprungligen från WHO: s intresse 
för skolan som en betydelsefull institution för barns hälsa. Det finns stora möjligheter för 
skolan att även indirekt påverka barnens familjer liksom barnens goda hälsa i vuxen ålder. Ur 
detta växte det fram ett förebyggande- och senare ett hälsofrämjande projekt i form av 
nationella kampanjer eller lokala hälsoprojekt. 
 
I skolans styrdokument görs starka kopplingar mellan demokratiska fostran och elevers 
inflytande och ansvar. Eleverna utvecklar sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar 
genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen. Pedagogernas 
uppdrag är att fostra sina elever till demokratiska och kritiskt tänkande samhällsmedborgare, 
eftersom det är viktigt att eleverna utvecklar en demokratisk mentalitet (SOU 2000:19). 
Elevernas hälsa, kunskapsutveckling och personliga utveckling är starkt kopplad till faktorer 
som trygghet, trivsel och upplevelse av sammanhang och helhet. Delaktighet, inflytande och 
självkänsla är ytterligare faktorer som är viktiga för att skapa en god lärandemiljö som främjar 
elevernas utveckling. Trygghet och trivsel är två föresättningar för att elever ska kunna må bra 
i skolan och därmed kunna lära sig någonting. 
 
Begreppet stödjande miljöer har sin utgångspunkt i en helhetssyn på människans totala 
levnadsvillkor. Begreppet är nära anslutet till välfärdsperspektivet och är ett uttryck för vad 
folkhälsoarbetet vill bidra med när det gäller hälsofrämjande insatser i olika samhällssektorer. 
Här handlar det om att gemensamt med andra skapa miljöer. Miljöer som i fysisk, psykisk och 
social bemärkelse är positiva för människors hälsa och hälsoutveckling. 
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 I Utbildningsdepartementets skrift ”Från dubbla spår till elevhälsa” handlar stödjande miljö i 
skolan om att ha tillgång till lärare, skolkurator och skolsköterska det vill säga all personal på 
skolan som arbetar med eleverna. De ska kunna hjälpa eleverna med de råd och stöd som 
enbart dem kan ge (SOU 2000:19). 
 
I propositionen Hälsa lärande och trygghet 2001/02:14 skriver regeringen att hälsa och 
lärande påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Regeringens syn på begreppet 
hälsofrämjande skola är att lusten att lära är starkt kopplad till känslan av välbefinnande och 
gynnas av samma faktorer som är: 
 

• Trygghet och trivsel 
• Upplevelse av sammanhang och helhet 
• Delaktighet 
• Inflytande och självkänsla 
• Möjligheter att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet 
• Att få återkoppling på det man gör 
• Känna sig värdefull 

 
Enligt Nilsson (2003) är syftet med projektet hälsofrämjande skola att man vill föra ut 
budskapen om sambandet mellan hälsa, lärande och trygghet till skolan. I Sverige kom 
begreppen att kallas ”hälsofrämjande skola” eller ”hälsoskola”. Hälsofrämjande skola innebär 
att den dagliga verksamheten och miljön stödjer barn och ungas hälsa, lärande och personliga 
utveckling. På så sätt har fokus flyttats från att förebygga sjukdom och ohälsa till att främja 
hälsa. 
 

4. Metod och material 
 
För att ta reda på vilken metod som bäst var lämplig för vår C-uppsats gjorde vi en pilotstudie 
som genomfördes på en grupp högstadieelever som i viktiga avseenden liknar den grupp vi 
ville intervjua i den egentliga undersökningen (Patel & Davidson 1994). I pilotstudien 
provade och bekantade vi oss med två olika kvalitativa och en kvantitativ metod. När vi 
bekantat oss med de olika metoderna kunde vi välja bort den kvantitativa metoden, eftersom 
enkätsvaren inte gav oss tillräckligt material för att svara på vårt syfte. Genom enkät som 
metod kunde vi inte heller ställa följdfrågor eller be respondenten utveckla sina svar 
ytterligare. De kvalitativa metoderna vi provade var observation och gruppintervju. 
Observation som metod fick vi också välja bort eftersom den inte kunde besvara studiens 
syfte. Med andra ord var det intervju vi skulle fokusera oss på för att kunna svara på vårt 
syfte. Pilotstudien gjorde oss uppmärksammade på vikten av att intervjuarna och 
respondenterna är fokuserade för att samtalet ska vara informationsrikt och kunna förmedla 
det som är undersökningens syfte. Genom att testa frågorna och olika sätt att intervjua, kom vi 
fram till att frågorna behövde utvecklas ytterligare för att vi skulle få mer utvecklade svar. 
Intervjun utvecklade och effektiviserade vi till att bli fokusgruppintervju. Med hjälp av 
fokusgruppintervju ville vi få fram elevernas egna spontana uttalanden om hälsa. För att vi 
skulle få fram spontaniteten och elevernas egna föreställningar inspirerades vi av det 
fenomenologiska sättet att se på människan. 
 
Fenomenologins grundtanke är att få fram människors upplevelse och erfarenhet om den 
levda verkligheten. Detta innebär att man som forskare studerar hur människan uppfattar olika 
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fenomen som finns i hennes omgivning. Filosofen och sociologen Alfred Schütz har utvecklat 
Edmund Husserls fenomenologi. Enligt Schütz, som är en av den moderna fenomenologins 
främsta grundläggare, tolkar människan sina upplevelser och handlingar utifrån sina tidigare 
erfarenheter. Ett annat sätt att tolka är utefter det motiv människan har eller har haft med en 
handling. Schütz menar att det handlar om en tolkning av den individuella verkligheten 
(Schütz 2002). 
 

Fenomenologin intresserar sig för att klar göra både det 
som framträder och det sätt på vilket det framträder. 
Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker 

                      i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas  
medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos deras 

  upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit 
(Kvale 1997, s. 54). 

 

Det som är karaktäristiskt för den fenomenologiska fokuseringen på livsvärlden är den öppna 
hållningen till de intervjuades föreställningar och beskrivningar. Det är viktigt att dessa 
föreställningar och beskrivningar återges ordagrant och med ett, för forskarna, öppet 
förhållningssätt (Kvale 1997). I vår undersökning handlar det om hur elever uppfattar olika 
hälsofenomen i sin skolmiljö. Det här var intressant eftersom elever uppfattar fenomenen på 
olika sätt beroende på deras egen erfarenhet. Vid undersökningen var det viktigt för oss 
intervjuare att lägga våra egna åsikter och förutfattade meningar åt sidan. Syftet är att vi utan 
feltolkning ska kunna beskriva upplevelsen av fenomenen så som det visar sig hos 
informanterna. Det man bör komma ihåg är att forskaren som ställer frågor är en del av 
informantens livsvärld och detta kan tänkas påverka resultatet. 

I denna studie används fokusgruppintervju som metod. För att svara på syftet i den egentliga 
undersökningen för c-uppsatsen valde vi att intervjua 22 stycken elever indelat i fyra olika 
fokusgrupper. Med fokusgrupp anses en gruppdiskussion som är arrangerad av forskaren och 
som kan vara strukturerad eller halvstrukturerad. Enligt Steinar Kvale, som var professor i 
pedagogisk psykologi (1997), beskrivs fokusgruppintervju som en gruppintervju där de 
deltagande diskuterar samma område. I vårt fall diskuterade fyra olika elevgrupper från 
årskurs nio hur de upplever hälsa i skolan. Med hjälp av halvstrukturerade intervjuer lyckades 
vi skapa en bra relation och en lättare stämning med eleverna. Anledningen kan vara att vi 
inte behövde hålla oss till de exakta frågornas eller deras turordning. Istället omformulerade 
och utvecklade vi frågorna ytterligare vilket ledde oss på sidospår som gett undersökningen 
oförutsägbara infallsvinklar. Genom användande av fokusgrupper fick vi en inblick i hur 
kunskap och idéer utvecklas i en viss kontext.  Med den fenomenologiska metoden där vi har 
kvar tankarna kring uppsatsens syfte hoppades vi på att respondenterna skulle blotta 
någonting från sin psykosociala värld (Smith 1995). Eftersom syftet var att få fram elevernas 
föreställningar om hälsa i skolan med fokus på det friska, är den här forskningsmetoden 
användbar. 

Nackdelen med de halvstrukturerade intervjuerna blev således att intervjusituationerna blev 
svåra att kontrollera. Vilket var någonting som medförde att intervjuerna tog längre tid att 
genomföra och blev svårare att analysera. Hade vi valt de helstrukturerade intervjuerna hade 
vi kanske fått en högre reliabilitet genom att strikt hålla oss till frågorna och ställa dem i 
turordning. Intervjumaterialet hade varit lättare att strukturera och analysera, någonting som 
framför allt hade varit mer tidsbesparande (Smith 1995). Men då hade vi troligtvis gått miste 
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om elevernas spontana öppenhet vid intervjusituationerna. Den första intervjun skedde två 
månader innan de övriga intervjuerna i samband med pilotstudien inför denna uppsats. De tre 
återstående intervjuerna gjordes inom loppet av två veckor. 

                                                                                                                                                   
4.1 Urval 
 
Målgruppen för vår studie är en grupp elever som går i nionde klass på högstadiet. Vi tog 
kontakt med skolornas rektorer som vi kände att vi sedan tidigare arbeten hade en god 
kommunikation och samspel med. Anledningen till att vi valde en grupp ungdomar som går i 
årskurs nio är för att de kan tyckas vara mer mogna och medvetna och därför har lättare att 
uttrycka sina värderingar. De deltagande eleverna hade själva erbjudit sig att delta efter att de 
hade blivit informerade av sina lärare. Vi valde inte elever efter kön, ålder eller etnisk 
ursprung. Skälet till att vi valde att använda oss av fyra fokusgrupper, var att vi ansåg att 
dessa skulle komplettera varandra och ge oss ett mättat material att utgå ifrån. 
 

4.2 Genomförande 
 
Under arbetsprocessens gång har alla tre författarna varit delaktiga. Detta betyder att vi på ett 
smidigt sätt kompletterat varandra vid teoribildningen, intervjuernas genomförande, vid 
analysen av materialet samt vid hela författandet av uppsatsen. Tillsammans utformade vi en 
kvalitativ fokusgruppdiskussion med stöd från litteratur kring teman som hälsa, barns hälsa 
och ungdomsforskning. Den första kontakten med skolorna togs via e-mail, där man 
informerade om vår studie och där vi skrev att vi ville genomföra intervjuer med elever. Via 
telefon fick vi kontakt med lärare som skulle presentera oss för eleverna. Vi valde att 
genomföra gruppintervjuerna tillsammans av den orsaken att vi ansåg att det var lättare att 
fånga elevernas svar. Deras röster spelades in genom att använda diktafon och kamerans 
mikrofon. Då tidigare erfarenhet visat att högstadieeleverna ofta har långa invecklade svar, 
valde vi att spela in intervjuerna istället för att skriva ner svaren direkt. Att skriva ner deras 
svar skulle inte ge en rättvis bild av elevernas upplevelse, utan skulle snarare bli forskarnas 
kortfattade tolkning av elevernas upplevelser. 
 
Med stöd av Steinar Kvales (1997) argument om hur man på bästa sätt registrerar intervjuer, 
använde vi oss av bandspelare för att vi skulle kunna koncentrera oss på syftet, informanterna 
och deras svar. Intervjuer genomfördes på de utvalda skolorna. Två fokusgrupper bestod av 
fem deltagare och de två andra bestod av sex deltagare. De går på högstadiet och känner 
varandra. Vi introducerade ämnet och klargjorde för gruppen vad en fokusgruppintervju 
innebär, syftet med vår studie och att deras identitet inte skulle kunna avslöjas när 
intervjumaterialet var bearbetat och framställt i det slutliga dokumentet. Vår avsikt var att 
skapa en öppenhet vid intervjutillfället vilket skulle leda till relevanta och trovärdiga svar. Vi 
startade upp intervjuerna med ett par allmänna frågor för att skapa en bekväm situation för 
informanterna. Intervjun och inspelning med våra forskningsfrågor påbörjades när gruppen 
verkade avspänd. Det är viktigt med en öppen och positiv anda för att samverkan mellan de 
som intervjuar och de som intervjuas ska bli så god som möjlig. Skälet till detta är att både 
intervjuaren och informanten ska känna sig säkra (Kvale 1997). Intervjuerna genomfördes i 
ett klassrum. Val av intervjumiljö är viktig för att båda parterna ska kunna uppleva en lugn 
och trygg miljö (Stukat, 2005). 
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Varje intervju varade runt 40 minuter och efter att ha avslutat varje intervju, transkriberade vi 
dem. Vi valde att transkribera intervjuerna direkt till textspråk. På det sättet blev materialet 
mycket lättare att läsa och texten fick ett annat flyt. Det beror på att talspråket ofta är rikligt 
med upprepningar, avhuggna ord och andra ljud som till exempel skratt, suckar, eller ljud som 
Mmmm och Ööööh. (Smith et.al 1995). 

                                                                                                                                                    
4.3 Analys av material 
 
Först lyssnade vi på de bandade intervjuerna och transkriberade dem. Transkriberingarna 
lästes flera gånger för att vi skulle skaffa oss en helhetsbild av materialet och fånga de 
mönster som visade sig. Därefter plockades centrala nyckelord ut och kodades. På så sätt 
utkristalliserades centrala teman. Materialet sorterades sedan i det för syftet mest centrala 
kategorierna (Lantz, 2007). Analysen av vårt intervjumaterial har åstadkommits genom 
meningskategorisering och meningskoncentrering med utgångspunkt från intervjuerna. För att 
tolka de transkriberade intervjuerna utgick vi från en hermeneutisk synsätt. Detta synsätt 
innebär att skildra verkligheten som den förstås och upplevs av andra (Lantz, 2007). Detta 
kräver att forskaren är en intresserad och aktiv lyssnare. Det är viktigt att koncentrera sig på 
meningen, i motsats till de enskilda orden. Vi valde den fenomenologiska ansatsen eftersom 
den bäst kunde förklara undersökningens syfte. Det vill säga elevernas föreställningar och 
upplevelser om hälsa i skolan. 
 
Vi försökte åstadkomma en så sann bild av verkligheten som möjligt. Tanken med metoden är 
att genom att få inblick i elevernas tankevärld på så sätt förstå deras attityder, förhållningssätt, 
reaktioner och handlingar på ett mer nyanserat sätt. Eftersom syftet med undersökningen var 
att ta reda på hur elever föreställer och upplever hälsa i skolan valde vi att tolka 
respondenternas berättelser. Då vi utförde intervjuerna fick vi förståelse om hur elever 
föreställer och upplever hälsa i skolan. Vi som intervjuade höll en så objektiv inställning till 
respondenterna som möjligt och tolkade det sagda ordet utifrån en generell bild. Med detta 
vill vi säga att vi inte la in våra egna uppfattningar och tolkningar i intervjumaterialet. Ändå 
måste det påpekas att man aldrig kan vara helt objektiv. Vi försökte att sätta oss in i 
respondenternas upplevelse utan en viss förståelse. Det var svårt att vara helt objektiv 
eftersom vi som forskare kommer med en viss kunskap och förförståelse. Därför var viktigt 
att vi var medvetna om vår egen kunskap och inte lät vår förförståelse styra resultatet. Genom 
att vara medvetna om detta fick vi fram den generella bilden av det respondenterna berättade. 
Vi är även medvetna om vår tolkning som kommer att prägla resultatet att det inte behöver 
vara enda möjliga tolkningen. Detta innebär att utifrån våra data skulle en annan forskare 
kunna komma fram till ett annat resultat. Vi har inspiration och stöd från hermeneutiken och 
fenomenologin i vår undersökning, för att vårt arbetssätt ska bli så trovärdigt som möjligt.  

4.4 Etik 
 
Att genomföra en intervjuundersökning, handlar om ett moraliskt samspel (Kvale 1997). Det 
finns inga färdiga regler för de etiska problem som kan uppstå. Forskning där människor ingår 
måste både vara vetenskaplig och ta hänsyn till mänskliga intressen. Det är viktigt att tänka på 
att etiska övervägande pågår ända från undersökningens planering fram till slutrapporten. 
Enligt Staffan Stukát, fil. dr i pedagogik, är de fyra huvudkrav som forskaren ska tänka på; 
informationskravet samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet, där respondenten får information om forskningens syfte av forskaren och 
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vad som gäller för ett deltagande. Samtyckeskravet, vilket innebär att de tillfrågade själva har 
rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, som innebär att respondenterna 
har rätt att vara anonyma. Uppgifter och information från respondenterna ska behandlas så att 
identiteten skyddas. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas 
i forskningssyfte (Stukat, 2005). 
 
Vi uppfyllde informationskravet då vi i vårt brev informerade rektor och föräldrar om vår 
studie: intervjuns syfte, metoden samt senare materialanvändning. Samtyckeskravet 
uppfylldes också det genom att eleverna fick information om att deras deltagande var på 
frivillig basis. Konfidentialitetskravet uppfylldes då vi informerade om att alla namn och 
information skulle behandlas helt konfidentiellt. Då vi i brevet informerat om att vår studie 
eventuellt kunde komma att vara tillgänglig för andra studenter för sina examensarbeten på 
Internet via Trollhättans universitet så uppfylldes även nyttjandekravet. 

                                                                                                                                                          
5. Tidigare forskning 
 
Det som finns forskat kring ungdomar sedan tidigare handlar främst om deras upplevelser, 
attityder, värderingar och inställningar till droger, kärlek, mat, skolk, respekt, sex, mobbning 
via elektroniska kanaler, fysisk aktivitet, psykisk ohälsa, våld, livskvalitet, tillit, identitet, 
religion, demokrati, inflytande, ungdomskultur, självförtroende och motivation, 
genusskillnader och livsfrågor. 
 
Tamm och Granquist (1993) har i sin undersökning bland annat fångat barns uppfattningar om 
hälsa. Den undersökningen kommer fram till gällande barns tankar om ordet frisk är ”att må 
bra” och att ”inte var sjuk”. Det innebär att hälsa är någonting positivt för de flesta barnen. 
 
Forskaren Erik Allardts bok ”Att Ha Att Älska Att Vara – Om välfärd i Norden” (1975) ligger 
till grund för en nordisk undersökning som gjordes mellan 1984 – 1986. Hans forskning 
fokuserar på hur barn ser på sig själva och också hur de uppfattas av andra i de sociala 
relationerna. Han understryker att fritidsaktiviteter är viktiga både för barns egen syn på sig 
själv och i det sociala samspelet med andra. Utifrån samma nordiska undersökning har 
Berntsson (2000) kommit fram till att barn har goda möjligheter till ett bra välbefinnande. I 
undersökningen uppskattas barns objektiva och subjektiva livskvalitet. Hans resultat visar att 
de objektiva förutsättningarna för god hälsa har ökat medan den subjektiva upplevda hälsan 
har försämras. Med andra ord så är barns självupplevda hälsa är sämre trots att 
levnadsstandarden har ökat. 
 
Lars-Göran Rydqvist och Jan Winroth (2002) menar att det hälsofrämjande arbetet i skolan 
kan göra att eleverna uppfattar skolan som meningsfull, de poängterar att hela skolans vardag 
är en bidragande faktor i hälsoarbetet. Nilsson & Norgren (2001) har kommit fram till att 
skolans hälsoundervisning har grundats mycket på temadagar eller aktivitetsdagar. I och med 
detta blir eleverna matade med vad som är ohälsa i egenskap av droger, inaktivitet, våld, 
sömnbrist och dåliga kostvanor etc. Nilsson och Norgren (2001) tycker helt enkelt man i 
skolan lägger för stor vikt på predikan istället för hur vi är och gör vår hälsa. Lena Nilsson 
(SOU 2000:19) föreslår att skolan borde arbeta som den hälsofrämjande skolan gör. Det vill 
säga genom att utgå från helheten istället för att arbeta specifikt, så skulle mycket kunna 
vinnas i fråga om elevers hälsa. I en hälsofrämjande skola förs även en dialog mellan lärare 
och elev som är viktigt för att bättre nå ett hälsoarbete. 
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Folkhälsorapport (2005) från Socialstyrelsen visar bland annat att ont i magen, ont i huvudet 
och sömnbesvär har ökat bland ungdomar sedan 1980-talet Viktiga aspekter av skolmiljön 
som framkommer av rapporten är till exempel elevernas möjlighet att påverka skolmiljön, 
skolarbetet och relationerna mellan kamraterna. Dessa aspekter har alla mätbara effekter på 
barnens hälsa. Även utredningen om ungdomars psykiska hälsa (SOU 2006:77) konstaterar att 
stressrelaterade psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet 
samt anspänning och värk bland ungdomar i skolåldern har ökat under de senaste två 
decennierna. Kostenius och Lindqvist (2006) lyfter fram att eftersom hälsa och lärande ingår i 
ett ömsesidigt beroende av varandra är skolan som arena den plats man lättast möter och når 
ut till barn och ungdomar.  Skollagen säger att skolan ska främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Detta innebär samtliga aktiviteter och 
ämnen som berörs i skolan. Uppgiften som skolan har innebär att utveckla unga människor, 
deras förmåga att möta och hantera några av livets möjligheter och svårigheter. Hälsofrågor är 
en del av deras arbetsuppgift (Skolverket, 2006). 
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6. Resultat 
 
I resultatet analyseras intervjumaterialet genom att teori anknyta de mest centrala 
meningskategorierna som svarade på våra frågeställningar och vårt syfte. Detta valde vi att 
presentera under tre rubriker vilka är: Elevernas syn på hälsa, Skolmiljö samt Vad är bra och 
vad kan bli bättre i skolan. Alla dessa delar är betydelsefulla för elevernas hälsa och de olika 
delarna går in i varandra eftersom de samspelar och påverkar varandra. 

                                                                                                                                                            
6.1 Elevernas syn på hälsa 
 
Eleverna talade om hälsa ur flera olika aspekter, att hälsa kan uppnås genom att äta näringsrik 
mat men även handlar om att röra på sig, vara delaktig och att ha vänner. På frågan vad 
hälsobegreppet innebär svarade samtliga elever att det innefattar både den fysiska och 
psykiska hälsan, det vill säga att må bra i både kropp och själ. Det som eleverna upplever som 
viktiga delar i hälsan handlar om att vara frisk, ha bra hygien, röra på sig och äta bra. 
 
            Det behöver inte vara bara det att må bra, inte bara fysisk 

utan också psykisk. God hälsa är att man måste trivas i skolan, 
att ha många vänner som kan umgås med och att man trivs med 
dem så att man kan vara sig själv, då måste man inte spela 
någon annan roll”. 

 
Vi tolkar detta att elevernas syn på hälsa i stor utsträckning påminner om den definition 
Världshälsoorganisationen (WHO) har, eftersom de talar om att hälsa handlar om att må bra 
både fysiskt, psykiskt och socialt. Det framgick av intervjuerna att eleverna förknippar hälsa 
som något mer än bara frånvaro av sjukdom. För dem handlade hälsa om att vara frisk, trivas i 
skolan, ha vänner och kunna vara sig själva även matvanor, träning, vara lugn och vila. I 
likhet med Brüldes (2003) utvecklade definition av hälsobegreppet ser eleverna att en bra 
funktionshälsa leder till en god livskvalitet. De utrycker detta genom att definiera hälsa som 
att må bra, att ha en bra levnadsstil, förlänger livet och att kropp och knopp hör ihop. Hälsa 
tycker de betyder att må bra i sig själv, psykiskt, fysiskt och själsligt. Det här för oss oavbrutet 
till Brüldes resonemang om att den som mår bra medvetet tar hand om sig själv. Vid 
tolkningen av elevernas svar framgår det klart och tydligt att också att eleverna är medvetna 
om att de behöver ta hand om sig själva både kroppsligt och själsligt eftersom kroppen och 
knoppen som helhet skapar en harmoni som gör människan starkare. En annan sak som 
eleverna tog upp var vikten av att kunna vara sig själv. Att eleverna känner sig trygga i sig 
själva grundar sig i att de har en god självkänsla. En god självkänsla menar vi är viktigt för att 
de ska kunna utvecklas i skolan. Vilket också framgår av skolans styrdokument och 
regeringens proposition ”Hälsa lärande och trygghet”, där självkänsla är en viktig faktor för 
att skapa en god lärande miljö som i längden främjar elevernas hälsa. Självkänslan fungerar 
även som trygghet och som ett skydd vilket gör att eleverna klarar av vardagens påfrestningar 
bättre (Antonovsky 2005). En god hälsa är viktig för eleverna ur flera perspektiv för att de ska 
kunna fungera i skolan. 
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6.2 Skolmiljö 

 
Vår undersökning visar att de allra flesta eleverna tyckte att skolans arbete är viktigt. Eleverna 
svarade att de trivs med skolan och tycker om att befinna sig där. De tyckte även att skolan 
var viktig och att det var roligt att lära sig nya saker och umgås med sina vänner. 
 
 Jag mår bra i skolan med kompisarna, det är det bästa med 
                   skolan. 
 
Enligt eleverna var den största anledningen till att de mår bra i skolan och också om 
anledningen till att de går dit; ”kompisarna”. Det här visar att skolan är inte enbart en plats där 
man ska få livskunskap, utan också en plats där man umgås med sina vänner. Rast är 
någonting som får eleverna må bra i skolan. Förklaringen till att rast är någonting som 
eleverna uppskattar högt kan ligga i att det är på rasten som de får möjlighet att träffa sina 
vänner. Utbildningsdepartementets utredning ”Från dubbla spår till elevhälsa” pekar också på 
elevernas behov av att kunna få umgås med de andra eleverna på ett avslappnat sätt och även 
ha tillgång till lärarna för samtal om det behövs (SOU 2000:19). En annan viktig social aspekt 
för att eleverna ska kunna må bra i skolan är en trygg och trivsam miljö. Det innebär att 
eleverna har en bra kontakt med sina lärare, vilket betyder att de känner att de kan komma och 
prata med lärarna och annan personal om de känner att de behöver det. Undersökningen visar 
att eleverna har en bra relation med lärarna och känner sig väl bemötta. De utrycker det här 
genom att säga att de kan skämta och att de känner att de kan prata med lärarna när de mår 
dåligt. Att eleverna har en bra öppen kontakt med sina lärare tolkar vi som någonting positivt 
och att det är viktigt att eleverna känner en samhörighet. När det handlar om stödjande miljöer 
i skolan menar Nilsson (2003) att det är att ha tillgång till lärare det vill säga all personal på 
skolan som arbetar med eleverna. De ska kunna ge eleverna råd och stöd som endast de kan 
ge. 

 
Enligt Antonovsky (2005) är det väldigt viktigt att känna mening med livet, och de olika 
anledningar till varför eleverna går i skolan och vad som får dem att må bra, tolkar vi som 
positiva hälsofaktorer. De här faktorerna är meningsfulla för eleverna för att de ska känna att 
de är en del av skolans sammanhang (KASAM). Utifrån elevernas svar är det i skolan de får 
kunskap som behövs för att de ska utvecklas men också kunskap för resten av livet. En del 
elever kände skolan som ett tvång och inte alls såg meningen med att gå dit av den orsaken att 
de tyckte att de kunde klara sig i livet utan utbildning. Trots den inställningen gick de till 
skolan ändå, vilket tyder på att de trots allt såg fördelarna med att utbilda sig. 
 

Det är cool att lära sig massa saker. Utveckla sig. 
 
Med hänsyn till att alla eleverna inte håller med om citatet ovan, framgår det av 
undersökningen att de flesta eleverna kom till skolan för att lära sig saker. När de flesta 
eleverna uttryckte att de tyckte om att gå till skolan och längtade dit på loven, menade andra 
elever att skolan kändes som ett tvång. Mellan raderna och även av kommentarerna som kom 
efter att eleverna uttryckte någonting positivt om skolan, pekar på att den allmänna 
uppfattningen om skolan är att den är tråkig. Som elev ska man inte tycka om skolan helt 
enkelt. 
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Att varje elev ska kunna känna att de är delaktiga och ansvariga för sin skolmiljö är väldigt 
viktigt när man utvecklar den till någonting bättre. Med utgångspunkt i elevernas egna tankar 
kring skolmiljön låg vikten vid den fysiska miljön. De flesta eleverna var överens om att de 
trivdes i den fysiska skolmiljön, men nämnde samtidigt saker som kunde förbättras. När det 
gällde den psykosociala miljön, framkom det att de hade bra och tillitsfulla relationer med 
sina lärare. En bra skolmiljö kan bidra till att eleverna trivs där, och viljan att gå dit kan öka 
och detta är viktigt för varje elev. Begreppet hälsofrämjande skola innebär att den dagliga 
verksamheten och miljön stödjer barn och ungas hälsa, lärande och personliga utveckling 
(SOU 2000:19). 
 
En bra skolmiljö är en plats där eleverna får utrymme för att lära sig och umgås. Vi kan 
konstatera att eleverna trivs i skolan, känner sig trygga och har en bra miljö för lärande. De 
gav goda förslag på hur de kan påverka och ta ansvar för sin skolmiljö, men deras inflytande 
bör utvecklas ytterligare. Utifrån vår uppfattning anser vi att eleverna förstår vad en god 
skolmiljö innebär och för att utvecklingen ska fungera behöver skolan jobba mer med 
delaktighet och elevinflytande. Eleverna bör arbeta aktivt med att förändra och vars delaktiga 
i processen. Det innebär att eleverna tar ansvar, men också att de får ansvar för att kunna 
förbättra sin närmiljö och de sociala relationerna. Förhoppningen är att eleverna får med sig 
både de teoretiska och praktiska kunskaperna i livet. 
 

6.3 Vad är bra och vad kan bli bättre i skolan 
 
Eleverna förknippar ofta hälsa med att leva hälsosamt, men vänner och det psykiska 
välbefinnandet betyder mer för eleverna både i skolan och på fritiden. En del av eleverna 
ansåg att de mådde som allra bäst då de träffade kompisar, och det var anledningen till att de 
gick i skolan. 
 

Att skaffa bra utbildning. Alla har drömmar om vad de vill  
bli och de strävar efter det. 

 
Meningen med skolan och varför eleverna kommer dit handlar om att de upplever skolan som 
en plats där de får kunskap. Kunskap som de tror leder vidare till bättre utbildning och senare 
bra jobb. Antonovsky ställer sig frågor om vad det är som främjar hälsa och vilka faktorer 
bidrar till ökad hälsa? Han menar att människor måste uppleva att det som händer dem i livet 
är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi anser att de faktorerna som kommit fram i 
intervjuerna leder till elevernas känsla av sammanhang (KASAM). Med det menar vi att 
eleverna ser skolan som meningsfull eftersom kunskapen de får där behövs för framtiden. 
Utifrån en salutogen teori ligger meningsfullheten i att eleverna känner delaktighet och att de 
är uppskattade. Att eleverna känner sig uppskattade och har någon att prata med framkommer 
av intervjuerna. Enligt eleverna är relationerna mellan dem och lärarna viktiga och de flesta 
känner att de är ”lyssnade och sedda”. 
 

Man borde släppa in fler lärare, tycker jag. Har ni tänkt 
 på hur 30 personer, det är en lärare liksom. Om det är  
40 minuter, typ en minut per elev. 
 

Eleverna anser att de har bra relationer med de flesta lärarna, men uppger att lärarna inte alltid 
hinner med att hjälpa dem. Då upplevs situationen i klassrummet som rörig. Eleverna känner 
sig även missnöjda med att ha olika vikarier. När de ordinarie lärarna är sjuka saknar eleverna 
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den trygghetskänslan de byggt upp med de ordinarie lärarna. De menar att det är jobbigt att 
byta lärare och att det leder till brist på tilltro. Som förslag till ett förbättrat och önskat läge, 
kom eleverna med att skolan skulle kunna skaffa sig fler lärare, nyutbildade lärare som inte 
kommit ut på arbetsmarknaden eller en slags resursperson/ ”allt-i-allo”. De här personerna 
önskade eleverna var en del av personalstyrkan som de kunde lära känna och uppleva trygghet 
med.  I SOU 2000:19 påpekas vikten av att eleverna ska kunna prata med lärarna. Med 
hänsyn till det här menar vi att eleverna behöver prata om annat än det som rör skolarbetet, 
för att kunna koncentrera sig på skolan. Skolan är en arbetsmiljö där personalen är engagerade 
och bryr sig om eleverna, vilket bidrar till den goda stämningen. Därför är vår samlade 
bedömning att de flesta av våra intervjuade elever trivs och känner sig trygga i skolan. Bra 
relationer kan bidra till att skapa en bra grund för elevernas studieintresse och utveckling. I 
regeringens proposition (2001/02:14) Hälsa lärande och trygghet ligger också tyngden vid att 
skapa goda relationer. Ett gott känslomässigt ”klimat” mellan elever och lärare bygger bland 
annat på ömsesidighet, respekt, engagemang, lyhördhet och positiva förväntningar.  
 
En viktig faktor för elevernas utveckling i skolan är elevinflytande anser vi. Det kan göra så 
att eleverna känner en samhörighet i skolan och på det här sättet kan det leda till att de tycker 
att det är roligt att gå till skolan. Med hjälp av Antonovskys KASAM teori (2005) menar vi att 
eleverna upplever meningsfullhet när de kan påverka sin situation i skolan och arbetet som 
utförs där. Vi menar att elever med en stark känsla av sammanhang ser svårigheterna i skolan 
som utmaningar snarare än påfrestningar (Antonovsky 2005). Elevråd är en form av 
elevinflytande. Där får eleverna lägga fram sina synpunkter, åsikter och önskemål. De elever 
som vi intervjuade tyckte att det nuvarande elevrådet inte hade någon egentlig funktion och 
var alla överens om att det behövdes förbättras. På olika sätt hade de försökt få ett fungerande 
elevråd där de kunde påverka sin arbetsmiljö, men utan resultat eftersom de tycker att det har 
ingen funktion i nuläget. Istället skulle eleverna vilja ha fler klassråd där de kunde diskutera 
frågor de ville ta med sig till elevrådet. I skolans styrdokument görs starka kopplingar mellan 
den demokaratiska fostran och elevers inflytande och ansvar. Eleverna utvecklar sin förmåga 
att utöva inflytande och ta ansvar genom att delta i planeringen. Det tolkar vi som att eleverna 
önskar ett fungerande elevråd där de känner att de är delaktiga. Meningen med elevråd 
handlar bland annat om att ge eleverna övning i att samarbeta med andra, lära sig argumentera 
och känna delaktighet i den skola de går i (SOU 2000:19). Alltså, elevråden finns till för att ge 
eleverna en demokratisk rättighet att vara med och bestämma i skolan. I skolförordningen står 
det att det ska avsättas tid för klassråd/elevråd där eleverna får ta upp frågor som betyder 
någonting. 
 
Någonting annat som eleverna skulle vilja förbättra och ändra i skolan var betygssystemet. De 
ansåg att när lärarna satte betyg så baserades de inte på elevernas kunskap utan istället på de 
prestationer de gjorde på proven. Deras förslag på hur betygssystemet skulle se ut var inte 
riktigt samstämmiga, men de var överens om att lärarna skulle prata mer med varandra när 
betygen sattes.  
 
         … jag tycker det inte är kunskapen de mäter längre, utan det är betygen. 
 
De ansåg att de kunde fuska sig fram till bra betyg genom att studera hårt inför olika prov, och 
om läraren skulle ställa samma frågor tre dagar senare skulle de inte kunna svara på dem. 
Enligt eleverna studerar de inte för att få kunskap utan enbart för att klara proven och få höga 
betyg. De ansåg också att betygen har tagit allt mer plats i skolan och då fokuserade eleverna 
för lite på att bevara den kunskap som lärarna lärde ut. Eleverna kritiserade också de olika 
kriterierna som gällde vid betygsättningen. De tyckte att gapet mellan G och VG är stort, men 
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inte mellan VG och MVG. Detta menade eleverna ger en missvisande bild av vilka kunskaper 
eleverna har. Eleverna upplevde att det var orättvist och berodde mer på vilka lärare som 
betygsatte dem än vilken kunskapsnivå de hade. Deras förslag till betygssättnings förbättring 
var att skaffa fler betygssteg eller avskaffa betygssättningen. Vid vidare diskussioner kom de 
fram till att betygssättning behövdes för vidare studier. På frågan; ”Finns det något ni skulle 
vilja ändra på”?, kom ämnet ”skolmat” upp. Vår undersökning visade att eleverna är ganska 
nöjda med skolmaten när de jämförde med sina egna erfarenheter från andra länders skolmat. 
Trots att de är medvetna om att de har förhållandevis bra mat önskar eleverna en godare och 
mer näringsrik skolmat. Vi menar att lunchen är en viktig del i skolan, eftersom den bör bidra 
till att eleverna håller sig pigga och orkar prestera bättre på lektionerna. De elever som vi 
intervjuade var alla överens om att maten kunde vara bättre och att de ville ha mer 
valmöjligheter när det gällde skolmaten. Samtidigt var de medvetna om att en förbättring av 
skolmaten skulle kosta en hel del pengar. Pengar som de hellre skulle lägga på annat. 
Eleverna ansåg att de inte hade rätt att klaga på maten för att de visste att det ganska bra 
jämförelsevis med andra länder. De var nöjda med salladen och tyckte att den hade blivit 
grönare och fräschare den senaste tiden. Om eleverna hade haft obegränsat med pengar skulle 
de ha haft en skolrestaurang med god och nyttig mat, de skulle också ha haft bättre och nyare 
böcker och annat skolmaterial. Andra saker skulle de vilja ändra var färgen i klassrummet och 
även skolgården för att den skulle ge mer möjlighet till olika aktiviteter. Genom att öka 
elevernas involvering i skolmiljön skulle den positiva effekten leda till att eleverna dels blir 
mer medvetna om hur miljön ser ut, men också hur den kan förbättras (2001/02:14, SOU 
200:19). 
 
Vi kan konstatera utifrån vår kunskap om inflytande och delaktighet att människor som är 
delaktiga och kan påverka sina arbetssituationer trivs bättre, presterar bättre och tar mer 
ansvar. Följaktligen blir resultatet att de eleverna som får vara med och påverka sina 
arbetssituationer och skolmiljö skulle trivas bättre och blir mer motiverad att studera. De lär 
sig även att ta ansvar och förbereder sig för livet utanför skolan. Det handlar om att skolan 
lägger fokus på det salutogena, det vill säga det positiva som främjar elevernas hälsa. Det här 
kan man bara få fram när man gör eleverna delaktiga och utgår från det som gör att eleverna 
mår bra och det som de vill förbättra. 
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7. Slutdiskussion 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur högstadieelevers föreställningar om hälsa i 
skolan. Vi valde att fokusera på ett salutogent synsätt där utgångspunkten är att arbeta med 
det friska i fokus. Anledningen till det här valet är att vi ville lyfta fram elevernas syn på 
hälsa; vad de mår bra av och vad som kan förbättras i skolan. Vi konstaterar att skolan spelar 
en viktig roll när det gäller hälsa, eftersom det är där eleverna tillbringar mycket av sin tid. 
Det som har framkommit av undersökningen visar att eleverna har funderingar kring hälsa 
och att de är relativt medvetna om vad det är som får dem att må bra och att de har viljan att 
kunna påverka. Elevernas föreställningar om ordet hälsa är någonting positivt. 
Hälsobegreppet innefattar för dem både den fysiska och den psykiska hälsan. Hälsa i skolan 
innebär att de känner sig trygga i sig själva och ha en god självkänsla. 
 
Antonovskys teorier om det salutogena som handlar om att se det friska hos människan och 
betydelsen av KASAM, kunde tillsammans hjälpa skolan i sitt hälsofrämjande arbete att 
stärka elevernas känsla av sammanhang. Det vill säga att när eleverna upplever skolan som 
meningsfull och känner att de kan vara med och påverka, kommer det här underlätta för 
inlärningen resten av livet. Först när eleverna begriper och kan hantera skolans arbete 
kommer de lättare att kunna applicera kunskapen till sin egen verklighet och också hitta 
meningen med det. 
 
Elevernas svar på vad som är bra i skolan, är första hand relaterad till kamrater och lärare. 
Detta betonar vikten av hur betydelsefull relationerna är på skolan. När vi frågade eleverna 
om det var någonting som eleverna tyckte kunde förbättras på deras skola, gav de oss svar 
som handlade om den fysiska miljön. De menade att skolgården kunde renoveras och att det 
borde finnas flera bänkar, renovering av lokaler, omklädningsrum, datarum. Även litteratur 
och annat skolmaterial ansåg de kunde förbättras och förnyas. Eleverna tog även upp bristerna 
i de betygsystem som lärarna använder. De ansåg att betygssystemet inte mätte deras kunskap 
utan den kunskap de har skaffat sig för stunden. Eleverna ville försöka få bort den fokusering 
som gör att eleverna enbart kämpar för att få höga betyg. Betygsfokuseringen trodde de kunde 
lösas genom att till exempel ha fler betygssteg. De menade att kunskapen kunde fastna lättare 
då. Vare sig betygstegen blir fler eller inte tror inte vi har någon betydelse för inlärningen. 
Däremot visar elevernas förslag att de är väl medvetna om problematiken som avslöjar att 
eleverna inte pluggar mer än de behöver.  
  
När eleverna får vara med och bestämma trivs de bättre och blir mer rädda om sin skola. 
Engagerade elever och skolpersonal kunde tillsammans med föräldrar utforma en bättre 
skolmiljö och samtidigt få kostnadseffektiva lösningar på skolans problem och behov. Genom 
att göra alla parter delaktiga leder detta troligtvis till att eleverna blir mer motiverade och 
uppfyller de mål i läroplanen de har att sträva mot. Enligt vår mening kan elevers frågor, 
funderingar och förslag på åtgärder till förbättringar vara ett bra sätt att få eleverna delaktiga. 
I förlängningen skulle detta kunna leda till att eleverna upplever en känsla av sammanhang. 
 
För att elever, lärare och annan personal ska ha goda relationer och att det här ska kunna 
fungera behövs det kompetent personal som jobbar inom elevhälsan i skolan. Deras 
kompetens kan komplettera lärarna och på så sätt skapa mer reflekterande samtal och även 
förebygga kommunikations problem som kan ske, mellan lärare och elev eller mellan elev och 
elev. Ska eleverna kunna tillgodose sig kunskap krävs också att eleverna känner att de mår bra 
psykisk, fysiskt och socialt. Hälsan är ett viktigt ämne att få bred kunskap om och det framgår 
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även av flera statliga dokument. Det är viktigt att eleverna bli medveten om sin hälsa tidigt för 
att lägga grunden till goda hälsosamma vanor. För att kunna lära sig måste man må bra. Den 
här studien visar att högstadieelever i hög grad är medvetna om sin hälsa och även de faktorer 
som påverkar deras hälsa i skolan. Vi anser att mer kunskap om friskfaktorer behövs, men de 
måste ingå i ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sammanhang. För att skolan som en 
viktigt arena ska kunna ge ett sådant sammanhang behöver fokus vara på det salutogena och 
hälsofrämjande. 
 
 
Vidare forskning 
 
Nu när vi är klara med vår undersökning, kan vi säga att det finns ett behov till vidare 
forskning med fokus på det som främjar elevernas hälsa utifrån en salutogent synsätt. Det 
innebär att de faktorer som får eleverna att må bra och trivs i skolan lyfts upp och 
vidareutvecklas. Forskningen kan i sitt framtida arbete utgå från en helhetssyn på god hälsa 
och hitta sambandet mellan goda sociala relationer och hälsa. En av de viktigaste 
kompetenserna att utveckla är lärarens förmåga att skapa trygga relationer till sina elever. Ett 
centralt inslag i relationen mellan lärare och elev är respons, någonting som i stor utsträckning 
påverkar elevernas känsla av sammanhang. Endast en skola som utmärks av förtroliga 
relationer mellan personal och elever har förutsättningar för att i verkligheten bli demokratisk. 
Vidare forskning borde även inrikta sig på hur det hälsofrämjande arbetet i skolan skulle 
kunna göra eleverna mer delaktiga.  
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Bilaga 1  
 
Informations brev till föräldrarna 
 
Högskolan Väst 
Institut för omvårdnad, hälsa och kultur  
 
 
Till föräldrar, rektorn och lärare 
Informationsbrev angående elevintervjuer för årskurs 9 
 
Hej! 
Detta är ett informationsbrev gällande intervjuer av elever - era barn i årskurs 9 som vi vill 
genomföra.  
Vi är tre tjejer som läser sista året på Hälsopromotionsprogrammet vid Högskolan Väst. 
Nu sitter vi och skriver C-uppsats som handlar om hur ungdomar upplever hälsa i skolan och 
vi vill med det här brevet kort och gott informera er om att vi kommer att träffa frivilliga 
elever för en gruppintervju kring detta. Eleverna kommer att vara anonyma och 
intervjumaterialet kommer bara att användas till vår C-uppsats. Vi kommer att spela in 
intervjuerna på band. 
Vår färdiga uppsats kan komma att hamna på Internet och det via datasökbas som Universitet 
Trollhättan har.  
Vi vore tacksamma för snabbt svar via rektorn. Om det efter intervjuerna dyker upp 
funderingar eller frågor så är det bara att höra av er till oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Malin Ibeh,  malin.ibeh@student.hv.se 
Linda Rosengren, linda-maria-christina.rosengren@student.hv.se 
Albina Imsirovic, albina.imsirovic@student.hv.se 

mailto:malin.ibeh@student.hv.se�
mailto:linda-maria-christina.rosengren@student.hv.se�
mailto:albina.imsirovic@student.hv.se�
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Bilaga 2 
 
Dessa frågor ställdes till eleverna under intervjuerna. 
 
Inledning 
I många sammanhang talar man om begreppet hälsa som något viktigt för oss människor. 
 

1. Varför tror ni att man tänker så? 
 
2. Vad betyder hälsa för er? Berätta 

 
3. Vad är det som får dig att må bra i skolan? 

 
4. Är det något i skolan kan förbättras? 

 
5. Tycker ni att ni har en bra relation till/mer era lärare? 

 
6. I fall ni vill ändra något i skolan, har ni då möjlighet att göra det? Och hur i så fall? 

 


	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställning
	3. Teori
	3.1 Hälsobegreppet
	3.2 Hälsofrämjande skola

	4. Metod och material
	4.1 Urval
	4.2 Genomförande
	4.3 Analys av material
	4.4 Etik
	5. Tidigare forskning

	6. Resultat
	6.1 Elevernas syn på hälsa
	6.2 Skolmiljö
	6.3 Vad är bra och vad kan bli bättre i skolan

	7. Slutdiskussion
	Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2


